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I. Inledning 

 

Retorik, vad är det egentligen? Aristoteles, en av de mest betydelsefulla tänkarna kring ämnet 

gjorde på 300-talet f.v.t. följande definition: ”Retoriken är konsten att finna det som i varje 

situation är ämnat att övertyga.” 
1 

Sedan Aristoteles tid har det från många olika håll 

diskuterats hur man kan definiera retoriken. Det finns diskussioner om vad som kan 

klassificeras och rubriceras som retorik, medan man i andra sammanhang är överens om 

definitionen men osäker över användningsområdena.  

 

Redan 400 f.v.t. försörjde sig sofisterna på att lära ut talets gåva till befolkningen. Redan då 

förstod man att vältalighet och konsten att kunna argumentera för sin sak, var viktiga verktyg. 

Kunskaperna som retoriker likt Gorgias förmedlade förändrade hur man såg på språket. 

Sofisterna målade en bild av språkets potential och hur språket kunde anpassas och utformas 

för att nå vissa mål. Som grupp var sofisterna filosofiska relativister och ifrågasatte 

omvärldens uppfattning om att det kunde existera finnas en universell sanning.
2
 Rätt och fel 

blev utifrån detta begrepp som endast kunde bedömas utifrån omständigheterna så som de 

uppfattades av individerna vid en speciell tidpunkt. Detta betydde att varje ståndpunkt i en 

debatt eller förhandling, på bästa sätt måste argumenteras för och på så sätt göras rättvisa. 

Utifrån detta blev retorik ett hantverk, något man kunde förbättras inom och på så vis göra sin 

poäng rättvisa.
3
 

 

I Sverige har man under många år kunnat studera retorik i skolan, men på senare tid har en ny 

typ av retoriker kommit till ytan – retorikkonsulterna, en yrkesgrupp som säljer sina 

kunskaper inom ämnet. Affärsidén är över 2400 år gammal, men det är under de senaste åren 

som efterfrågan i Sverige, mötts av ett utbud. Med andra ord kan vi i Sverige idag betala för 

att bli bättre retoriker. 

 

Vid sidan av dessa retorikkonsulter, har vi även den akademiska retoriken. Här har vi en 

grupp individer som studerat ämnet vid universitet och högskolor, en grupp människor som är 

väl insatta i retorikens utveckling sedan Aristoteles och Gorgias tid. På senare tid har det i 

mediala sammanhang, uppstått en konflikt mellan denna grupp och de nya retorikkonsulterna. 

                                                 
1 Aristoteles, Retoriken, 1. utg., Retorikfo rlaget, Ö da kra: Johanna Akuja rvi, 2012, s. 32. 
 
2 Kennedy, George Alexander, A new history of classical rhetoric, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1994, s. 6. 
3 Ibid, s. 8. 
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Krönikor och debattinlägg vittnar om en irritation från den akademiska sidan över att retorik 

har blivit en god affär och att de som säljer kallar sig retorikexperter. Denna konflikt tar på 

många sätt sin grund i den historiska problematiken att definiera retoriken. Två olika parter 

tycks ha två olika syner på vad retoriken är och vad den ska användas till.  

 

Något som tycks vara underliggande i alla olika definitioner av retoriken, är uppdelningen av 

ämnet i olika kategorier. Det finns en god retorik, en lömsk retorik, en vetenskaplig o.s.v.. 

Man tycks från alla håll försöka strukturera upp ämnet, även om denna strukturering sker på 

olika sätt. Detta blir tydligt, speciellt när man studerar den kommersialiserade retoriken. En 

produkt kan inte vara svårdefinierat utan måste istället möta ett specifikt behov. Av samma 

anledning som Scan redogör för ingredienserna i en falukorv, måste retorikkonsulterna 

redogöra för innehållet i den retorik de erbjuder. I den kommersialiserade retorikens fall 

handlar det om att kunden ska vilja besitta de retoriska kunskaper som erbjuds, en grundidé 

som företagen måste anpassa sig till. Den amerikanske litteraturteoretikern och filosofen 

Kenneth Burke diskuterade retoriken som ett tredelat fenomen- Rhetorica docens, Rhetorica 

utens och Rhetorica studens. Jag kommer i denna uppsats använda mig av de två först 

nämnda, som ett par glasögon vid granskningen av de två företagen i fråga. Rhetorica utens, 

eller den tillämpade retoriken, syftar på retoriken som praktiskt, något vi använder oss av i vår 

kommunikation med andra varje dag. Retoriken blir utifrån detta perspektiv svår att att 

undvika då den utgör en så pass central del av hur vi möter vår omgivning i bl.a. tal och 

media.
4
 Rhetorics docens kan ses som retorikens vetenskapliga sida. Till skillnad från den 

tillämpade retoriken utgår man här ifrån en retorisk teoretisk bildning. Man använder sig här 

av t.ex. teoretiska modeller som utgångspunkt för att övertyga eller övertala.
5
 Jag vill hävda 

att uppsatsens analytiska del, kommer vara mer lättillgänglig för läsaren om man låter dessa 

två begrepp följa med under läsandet.  

 

Syftet med uppsatsen är inte att skilja på en korrekt och felaktig retorik, lika lite som den vill 

göra en distinktion mellan den kommersialiserade och akademiska retoriken. Istället vill jag 

med arbetet försöka utröna vad retoriken är när vi betalar för den. Uppsatsen ämnar skapa en 

bild av retoriken som produkt. Hur kan man definiera denna produkt och står denna definition 

i konflikt med en annan? 

 

                                                 
4 Burke, Kenneth, A rhetoric of motives., 1. ed., University of California Press Limited, Berkeley, 1969, s. 163.  
5 Ibid, s. 162. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa en bild av den kommersialiserade retoriken i Sverige. 

Genom ett studie av två retorikkonsultbolag, Falkman Råd & Retorik och Snacka Snyggt AB, 

vill jag försöka ringa in en modern definition av retoriken som en produkt, d.v.s. retoriken vi 

kan betala för att lära oss. När en sådan definition kan göras ämnar jag kontrastera denna 

gentemot mer akademiska förhållningssätt till retoriken, detta för att försöka förstå den 

konflikt som tycks råda mellan de olika institutionerna.  

 

Vidare ämnar uppsatsen göra en historisk kontextualisering av bolagen i fråga. Detta för att 

bättre förstå när, hur och varför bolagen gjorde ett intåg i det svenska näringslivet  

 

Frågeställning 

1. Vad är marknadsretoriken i Sverige? 

Vad är det vi betalar för när vi betalar för retorik? Jag ämnar studera retoriken som produkt för 

att senare se om denna skiljer sig från vad man skulle kunna kalla den akademiska retoriken, 

och i så fall varför?  

 

2. Hur går retorikkonsulterna tillväga för att sälja sin produkt? 

Jag vill undersöka hur man i någon mening övertalar någon att lära sig övertala, hur man som 

säljare kan argumentera för att lära sig argumentera. 

 

3. När kom retorikkonsulterna till Sverige? 

Retorikkonsulter är relativt nya aktörer på den svenska kommunikationsmarknaden. Möter 

dessa bolag en efterfrågan som tidigare var obesvarad?  

 

Teori och metod 

Materialet som kommer lägga den huvudsakliga grunden för denna uppsats, är informationen 

som företagen själva tillhandahåller. Större delen av denna information är av denna anledning 

hämtad från företagens egna webbplatser. Jag vill genom studiet av dessa webbplatser försöka 

förstå hur dessa bolag själva tycks definiera retoriken. För att nå en djupare förståelse av 

företagens syn på retorik, tänker jag använda mig av klusterkritiken. Klusterkritiken eller 

klusteranalysen, grundar sig huvudsakligen på den amerikanske retorikern och 

litteraturteoretikern Kenneth Burkes idéer.  
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Kenneth Burke menade att varje talare, medvetet eller omedvetet, väljer ett perspektiv utifrån 

vilket han eller hon uttrycker sig. Detta kallar Burke för "terministic screens". Det syftar på att 

vi som människor i kommunikationen med andra människor, systematisk använder vissa 

termer framför andra. Varje uttryck reflekterar verkligheten men är samtidigt ett urval, då det 

alltid kommer finnas aspekter av verkligheten som i kommunikationen väljs bort. Burke 

exemplifierar genom att göra en liknelse mellan terministic screens och ett fotografi. Även om 

det är samma objekt som har fotograferats, så kan olika bildfilter framhäva olika aspekter av 

objektet. Dessa terministic screens är enligt Burke nödvändiga för språket, detta då vi inte kan 

kommunicera med varandra utan termer. De termer som används i ett specifikt samtal, skapar 

hos mottagaren av informationen en terministic screen som liknar avsändarens. Precis som 

fotografier tagna med olika bildfilter, dämpas viss information medan annan information 

förstärks.
6
  

 

En kritiker bör enligt Burke analysera dessa terministic screens för att försöka förstå det 

implicita budskapet. Man studerar således en texts olika nyckeltermer och begrepp för att 

förstå talaren och dennes världsbild. Inom klusterkritiken kartlägger kritikern symbolerna som 

omger en texts nyckeltermer. Burke förklarar klusterkritikens huvudidé på följande sätt; 

 

Now, the work of every writer [rhetor] contains a set of implicit equations. He uses 

´associational clusters.´ And you may, by examining his work, find ´what goes with what´ in 

these clusters - what kinds of acts and images and personalities and situations go with his 

notions of herocritic using his method is to note "what subjects cluster about other subjects 

(what images b, c, d the poet [rhetor] introduces whenever he talks with engrossment of subject 

a)
7 

 

Man kan med andra ord säga att metoden går ut på att finna en texts teman, detta genom först 

finna dess nyckelord. Vidare undersöker man vilka ord som förekommer i anslutning till dessa 

nyckelord, de s.k. klusterorden. Klusterorden är sammanlänkade till nyckelorden antingen 

grammatiskt eller semantiskt och genom att studera dessa kan man nå en ökad förståelse för 

textens implicita budskap och ideologi. Klustermetoden kan enligt Burke delas in i tre stycken 

steg. Först gäller det att identifiera dessa nyckeltermer. Efter detta försöker man kartlägga 

klustertermerna, d.v.s. termerna som omger nyckeltermerna. Sist ska kritikern försöka finna 

                                                 
6   Burke, Kenneth: Language of Symbolic Action: University of California Press Limited, Berkeley/Los Angeles, 1966, s.  

45.   
 
7
  Foss, Sonja K. (red.), Rhetorical criticism: exploration & practice, 3. ed., Waveland Press, Long Grove, Ill., 2004, s. 71. 
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en förklaring av artefakten (texten).
8
  

 

I denna uppsats handlar det således om att först identifiera hemsidornas nyckeltermer, för att 

sedan studera vilka termer som dyker upp i anslutning till dessa. När vi kan se detta ska vi 

sätta in dessa klustertermer i ett schema för att försöka kategorisera dem och se om de står i 

direkt konflikt med andra termer eller begrepp. Målet är att genom en klusteranalys undersöka 

retorikkonsultbolagens användande av meningsbärande teman, som i sin tur skapar en idé om 

hur Falkman och Snacka Snyggt ser på retoriken.  

 

 

II. Retorikkonsulter och kommunikationsbolag 

 

Bakgrund till den kommersialiserade retoriken i Sverige 

Det är svårt att säga exakt när det först kom retorikkonsulter till Sverige. Några av de första 

bolag som kallade sig för retorikkonsulter dök upp i början av 2000-talet. Det har länge 

funnits personer som har kommenterat och recenserat andras framträdande i samband med 

t.ex. politiska val eller andra händelser i det offentliga rummet, men retoriken som en egen 

affärsidé är i Sverige relativt ung.  

Retorikkonsulter som yrkesgrupp uppkom som ett resultat av att det på universitet i Sverige 

gick att utbilda sig i retorik. Namnet retorikkonsult är inspirerat av beteckningen 

språkkonsult, en examen man bl.a. kan få på Stockholms universitet. Sedan år 2008 har man 

på Södertörns högskola startat retorikkonsultprogrammet, en utbildning med två valbara 

inriktningar
9
. Man kan antingen studera programmet med inriktning opinionsbildning eller 

utbildning och rådgivning. Elaine Eksvärd, VD för Snacka Snyggt, vars konsultföretag utgör 

en av undersökningsobjekten i denna uppsats, har en kandidatexamen i retorik från Södertörns 

högskola. 

När man studerar registrerade retorikkonsultföretag i Sverige, ser man att de tycks komma 

från två olika läger. En stor del av retorikkonsulterna kommer från den akademiska, de har 

med andra ord studerat retorik vid universitet eller högskola. Snacka Snyggt är ett exempel på 

ett sådant företag. Om man tittar på andra företag som t.ex. Falkman Råd & Retorik, som 

                                                 
8  Ibid, sid 72. 
9  Vaidilute Bjerregaard, Institutionssekreterare So derto rns Ho gskola. 
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också kommer att diskuteras nedan, så kommer de ifrån journalistik- och mediabranschen.  

Kommunikationskonsulten Paul Ronge menar att en av anledningarna till att 

retorikkonsulterna dök upp, var att företagare och organisationer behövde bli bättre på att 

kommunicera. Tillskillnad från kommunikationskonsulter och mediatränare som 

specialiserade sig på vad som skulle sägas, kunde retorikerna tillföra kunskaper om hur man 

skulle säga det.
10

 Retorikkonsulterna kunde erbjuda en ny typ av rådgivning, taktik som 

varierade med motståndet och handlade om de mer taktiska dispositionerna, de som präglas 

av de tillfälliga omständigheterna.
11

 Idén om att det fanns en efterfrågan på retoriska 

kunskaper, inte minst i arbetslivet, ledde till uppkomsten av ett antal företag i början av 2000-

talet. “Jag började se retorikkkonsulter, eller åtminstone personer som framträdde som sådana 

i gemensamma framträdanden i mediesammanhang, exempelvis TV:s morgonsoffor, i början 

av 2000-talet.”
12

 

 

Existerar det en konflikt mellan retorikkonsulterna och den akademiska retoriken? 

Om man på internet söker på termen retorikkonsult, tar det inte lång tid innan man kan 

identifiera en viss friktion mellan just dessa och det akademiska etablissemanget. Något som 

är klart är att det tycks finnas olika åsikter om hur en retoriker ska gå tillväga i arbetslivet. 

Följande inlägg går att finna på bloggen Retorikexperterna- retorikens maskerade 

beskyddare; 

En analys för Bergqvist verkar bestå av att berätta vad talaren sagt, fast i komprimerad form. Vi 

som trodde det var ett referat… Hon hade visserligen någon form av analys när hon säger att 

Romson inte borde säga ”Eeh”. Härligt från en retorikexpert att allt hon uppfattar är det.
13

  

Här kan man se ett exempel på hur en retorikers analys tycks provocera en annan. Denna typ 

av trivialiserande kommentarer är lätta att finna, speciellt på sidor som Retorikexperterna- 

retorikens maskerade beskyddare. Om man kan se förbi ironin i detta citat, förefaller 

Bergqvist/Eksvärds analys provocera en annan retoriker. Det ger uttryck för en frustration 

över att man inte delar samma uppfattning om vad retorik och retorisk analys är.  

                                                 
10   Paul Ronge, Mediatränare och Mediarådgivare, Paul Ronge Media AB. (2013-04-12) 

11    Fa llman, Barbro & Tho rnberg, Pelle, Retorik i mötet med media, Ica, Va stera s, 2009, s. 84. 
12 Paul Ronge. 
13    Retorikexperterna (anonym), ”Vad a r egentligen en retorisk analys Elaine  Bergqvist?”, 

http://retorikexperterna.wordpress.com/2011/07/04/vad-ar-egentligen-en-retorisk-analys-elaine-bergqvist/,   
(2013-09-06) 

file://tsclient/E/%20%20%20%20Retorikexperterna%20(anonym),%20
file://tsclient/E/%20%20%20%20Retorikexperterna%20(anonym),%20
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När man studerar den retoriska bloggosfären, märker man fort att det finns väldigt starka 

åsikter kring Elaine Eksvärd. Stark kritik möts ofta också av ett starkt stöd för Eksvärd och 

hennes retoriska anlysförmåga. Men Eksvärd är inte den enda retorikkonsulten som får ta 

emot kritik. Språkforskaren och retorikern Lars Melin, fick efter ett framträdande i TV, även 

han ta emot hård kritik. "För oss får du gärna ha din underliga definition av vetenskap och 

göra dina, i våra ögon, rätt meningslösa -undersökningar- om hur människor uppfattar olika 

ord, men låt retoriken vara, för den förstår du helt tydligt inte.”
14

 Marie-Louise Zeisig, 

Camilla Eriksson, Barbro Fällman och Per Naroskin, är bara några exempel på personer som 

får ta emot hård kritik på internet, som ett direkt resultat av deras retorikverksamhet. Per 

Naroskin har också själv kritiserat andra retorikkonsulter, bl.a. i radioprogrammet Spanarna. 

Där förlöjligade han alla de retorikexperter som hyrts in av media i samband med det politiska 

valet. ”Man kan spela banjo eller aspirera på en statsministerpost, det viktiga är att man lyckas 

övertyga så man får vara med till nästa uttagning. Sakfrågorna? O?”.
15

 

En stor del av kritiken tycks handla om att en part helt enkelt ifrågasätter en annans kunskap. 

Något som blir intressant är den frustration som olika typer av retoriker tycks väcka hos 

varandra. Debattinlägg, kommentarer och bloggar har många en hård ton och kritiken riktas 

inte alltid bara mot individernas verksamhet, utan också sättet hur de förmedlar sin kunskap. 

”I sådana sammanhang anlitar pressen s k RETORIKEXPERTER (Fällman, Roge, Bergqvist) 

vars uppgift är att dra en massa snusförnumstiga besservisserkommentarer som inte har ett 

dugg med sund retorisk analys att göra och som självtänkande människor inte alls håller med 

om”
16

 

Så visst finns det en underliggande frustration, en konflikt mellan olika typer av retoriker. De 

retorikkonsulter som får mest kritik, tycks vara de som fått mest utrymme i media. Konflikten 

tycks dock inte vara direkt kopplad till det akademiska kontra marknadsretoriken. Kritiken 

och kommentarerna tycks snarare rikta sig till vem som helst, som kallar sig själv eller blir 

kallade för retorikexpert.  

 

 

                                                 
14  Retorikexperterna (anonym), ”Varför envisas Lars Melin med att inte veta vad retorik är?”,   

http://retorikexperterna.wordpress.com/tag/retorikexpert/, (2013-09-06)     
15  Sveriges Radio, Spanarna, ”Calle Norlén, Jessika Gedin och Jonas Hallberg”,   

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=516, Sa ndes fredag 24 januari kl. 15:04,  (2013-09-06)  
16 Retorikportalen & Retorikkollegiet, ”Skandalretorik: det sunda samhällets  fiende”, 

http://www.retorikportalen.org/sv/node/375, (2013-09-06)  

http://retorikexperterna.wordpress.com/tag/retorikexpert/
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=516#_blank
file://tsclient/E/%20Retorikportalen%20&%20Retorikkollegiet,%20
file://tsclient/E/%20Retorikportalen%20&%20Retorikkollegiet,%20
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Hypoteser kring konfliktpunkter 

En stor del av kritiken riktas mot individers försök att definiera och förklara retoriken. En 

möjlig konfliktpunkt skulle av denna anledning kunna vara, definitionen av retoriken som 

disciplin. Retoriken är ett ämne med ett stort antal definitioner, olika teoretiker ser på ämnet 

på olika sätt. Det finns ingen gemensam förståelse av retoriken, något som skapar en 

ambivalens kring retorikbegreppet, t.ex. när någon i media agerar retorikkonsult. Detta då 

man ofta hamnar i en situation där man måste utgå från en specifik definition, ett speciellt 

förhållningssätt till retoriken.  

Paul Ronge har själv fått ta emot kritik, bl.a. för verksamheten han har tillsammans med 

Elaine Eksvärd. När jag frågade honom om han hade upplevt en konflikt inom retorikfältet, 

och vad han i så fall trodde att den handlade om, svarade han:  

Jag upplever en konflikt där den akademiska världen gärna vill hävda retoriken som "god" och 

som att den står ovanför intressen. Jag upplever den hållningen som direkt felaktig och mycket 

naiv. Retoriken är ett vapen, lika effektivt i Hitlers händer som i Churchills. Elaine Eksvärd har 

utsatts för härskartekniker från andra retoriker, företrädesvis äldre män som Stefan Hanefalk på 

Logografia och Göran Hägg, för att hon är ung kvinna och anses "okunnig". - Hon använder 

över huvud taget inte de gamla latinska och grekiska benämningarna utan utövar sin pedagogik 

på enkel svenska. Och hennes resultat är remarkabla. Därför backar jag upp henne.
17 

Här kan man se en annan möjlig konfliktpunkt, att retorikkonsulterna har en mer krass bild av 

retoriken, medan man från akademiskt håll vill behandla ämnet som en ”god” vetenskap. Det 

är svårt att direkt konkretisera konflikten, men att det föreligger någon typ av problematik 

mellan olika retorikgrenar, blir tydligt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17  Paul Ronge. 
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    III. Retorikkonsulterna 

 

Jag kommer i följande avsnitt granska två stycken retorikkonsultbolag. Jag har valt att studera 

ett bolag i taget för att på så sätt försöka nå en djupare förståelse för företagets affärsidé samt 

vad de erbjuder sina kunder. Den inledande delen kommer att handla om Falkman Råd & 

Retorik, därefter kommer fokus läggas på Snacka Snyggt. 

 

Falkman Råd & Retorik 

Bolaget Falkman grundades 2003 och har sedan dess erbjudit kurser, seminarier, föreläsningar 

och konsultationer i retorik. Något unikt med Falkman Råd & Retorik, är att de använder sig 

av en varumärkesskyddad modell (Falkmans trappa) för att på individ- och företagsnivå lära 

ut en arbetsmetod för att planera och framföra tal. Modellen kan enligt företaget själva även 

användas för att skriva brev och artiklar eller möta massmedia. Man kan dela in företagets 

verksamhet i fem stycken huvudområden; öppna retorikkurser, retorikkurser för företag, 

massmediaretorik, föreläsningar och konsultation.  

 

Den öppna retorikkursen är utformat som ett seminarium som sträcker sig över två dagar. Här 

får kunden en mängd teoretiska kunskaper som hela tiden blandas med praktiska övningar. 

Kursen tycks när man studerar schemat, lägga stor vikt vid den retoriska dispositionen och hur 

man enligt dem bäst går till väga för att forma ett tal.  

 

Ett liknande upplägg tycks ligga till grund för företagskurserna, med skillnaden att dessa 

anpassas till retoriska situationer som kan dyka upp i företagens vardag.   Även företagets 

massmediala utbildningar riktar sig till företag som regelbundet ställs inför retoriska 

situationer i media.
18

 

 

Föreläsningarna fokuserar på saker som retorikens praktiska arbetsordning, retorikens 

historiska effekter, modern politisk retorik och grunderna för retorik i näringslivet.
19

 På 

hemsidan kan man läsa: Den svenska skolan lärde oss att hålla tyst, att läsa, att räkna, att 

                                                 
18 Falkman Ra d & Retorik, ”Fo retagsanpassad massmediaretorik”, http://www.falkman.se/33.htm, (2013-09-06)  
19 Falkman Ra d & Retorik, ”Fo rela sningar”, http://www.falkman.se/34.htm, (2013-09-06) 
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uppföra sig. Huvudsyftet var tydligt. Vi skulle lära oss att ta emot information. Varför?
20

 Även 

om företaget klargör att retorik idag finns i läroplanen, vill de ändå belysa att den varit 

frånvarande i nästan 140 år. Genom att gå på en eller flera av dessa föreläsningar kan man 

som kund få en förståelse för retorikens relevans, inte bara genom retorisk teori utan även 

utifrån en historisk kontext.  

 

Företagets retoriska konsultationer tycks sträcka sig till individen i samband med ett specifikt 

anförande eller tal. ”Ett tal, ett anförande eller en intervju kan vara skillnaden mellan hur man 

ville ha det och hur det blev.”
21

 Företaget menar att tjänsten de erbjuder kan liknas vid den 

antika retorikcoachningen. ”Retorn var talarens coach. Hans sparringpartner. Hans värsta 

kritiker. Med retorikkonsultationen gör vi ungefär samma sak.”
22

  Kunden kan här höra av sig 

till företagets kontaktperson, förklara sin situation och få en konsultation som utgår från just 

kundens specifika utgångspunkt.  

 

Retoriksyn 

 

Vidare ska jag nu försöka analysera Falkmans syn på retoriken. Företagets hemsida förser 

besökaren med en mängd information. Här kan vi inte bara läsa om kursutbudet utan även 

företagets egen syn på hur retorik kan definieras, passande nog under fliken Vad är retorik?  

 

För att tydliggöra klusteranalysens resultat, tänker jag när det gäller Falkman Råd & Retorik 

redovisa ett antal framträdande teman. Dessa teman representerar de huvudsakliga drag jag 

tycker mig se hos företaget när det kommer till dess retoriksyn. Det första av dessa teman 

handlar om företagets syn på retoriken som en teknik, inte en konst. Detta är en ständigt 

närvarande ståndpunkt hos företaget och av den anledningen vill jag närmare analysera vad 

som egentligen sägs. Företaget lägger stor vikt vid begreppen logos, ethos och pathos och jag 

kommer därför titta på hur de tycks behandla dessa klassiska retoriska begrepp.  

 

 

Tekniken inte konsten 

 

                                                 
20 Ibid.  
21 Falkman Ra d & Retorik, ”Konsultation, talskrivningshja lp”, http://www.falkman.se/35.htm, (2013-09-06)  
22 Ibid. 
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Man tar på hemsidan avstånd från en syn på retoriken som en ”konst”, för att istället tala om 

en ”teknik”. Denna uppdelning blir desto tydligare när vi studerar klustren som omger 

nyckeltermerna konst och teknik. Klustertermerna i fråga är talang, begåvning, läggning, 

gener, lära sig, öva på och bli bättre på. Företaget skapar en kontrast mellan termer som 

begåvning och träning och skapar således en bild av retoriken som något man kan lära sig, 

även om man tidigare har fått höra att man saknar förmågan att hålla bra presentationer. Med 

andra ord är retorik, när det kommer till den pedagogiska aspekten, en teknik. ”Jag vill 

försöka lära ut teknikerna – kommunikationstekniken, berättartekniken, 

argumentationstekniken.”
23

, skriver Per Falkman på hemsidan.  För att förklara hur detta ska 

gå till, jämför företaget utbildningsformen med processen som leder till att man tar körkort. 

En handfast och konkret utbildning ska varvas med körövningar. Med rätt utbildning kan alla 

ta körkort precis som att alla kan bli bra retoriker. 

 

”Retorik är ingen konst, det är en teknik. I vår retoriska verktygslåda finns det verktyg som 

hjälper dig skruva ihop, hyvla av och fernissa ditt anförande.”  Den som besöker hemsidan 

kan finna rubriken ”retoriska verktyg”, ett val av ord som stöttar företagets idé om den 

tekniska retoriken. Det finns tre stycken retoriska verktyg: Falkmans trappa, citatbanken och 

retoriska figurer. Dessa har alla en väldigt praktisk och schematisk utformning. Falkmans 

varumärkesskyddade dispositionsmodell leder talskrivaren genom de olika arbetsmomenten, 

detta genom att talskrivaren bl.a. får skriva ner lösning, ändamål, hotbild, empati och anslag. 

Citatbanken är uppdelad i olika kategorier och teman som t.ex. kärlek, sorg, äktenskap och 

moral. Besökaren av företagets hemsida kan helt enkelt leta sig fram inom dessa kategorier 

tills man hittar citat man tycker sig ha användning för. Stilfiguravsnittet är uppbyggt på ett 

liknande sätt. Kunden kan välja mellan över- och underdrifter, upprepningar eller bildspråk.  

 

På hemsidan talas det ofta om tekniken. Vad teknik är, hur man bäst lär sig de olika tekniska 

aspekterna av retoriken och hur man kan jämföra retorikutbildning vid annan typ av 

verksamhet. Men när Falkman gång på gång påpekar att retorik inte är en konst, så leder det 

till frågan; vad lägger företaget i konstbegreppet? 

 

Det tycks hos Falkman finnas en kluven bild av retoriken. När man på hemsidan talar om 

retoriken utifrån en teknisk kontext så handlar det ofta om planeringsmoment, användandet av 

                                                 
23 Falkman Ra d & Retorik, ”Vad a r retorik?”,  http://www.falkman.se/1.htm, (2013-09-06)    
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citat och framför allt övningen inför framträdande. När Falkman istället talar om actio, d.v.s. 

själva framträdandet, börjar det dyka upp klustertermer som mer tycks handlar om konst, än 

om teknik. Falkman använder ofta termer som talang, begåvning, läggning, gener, dramaturgi 

och teater. ”Mina mer knäckebrödsartade förklaringar är att retorik är konsten att övertyga 

och dramaturgi är konsten att skapa spänning.”
24

 För att få en tydligare bild av vad Falkman 

menar med konst kommer jag åter igen använda mig av agonuppställningen. Företaget 

förklarar utförligt vad de menar när de använder termen teknik och utöver detta sätter de 

själva termerna teknik och konst i opposition. Således kan man utgå ifrån att det Falkman 

lägger i konstbegreppet, är motsatsen till vad Falkman lägger i teknikbegreppet. ”"Teknik" är 

något man lär sig. Något man övar på. Något man blir bättre på.”
25

 Konst blir utifrån denna 

beskrivning något man har talang för, något man inte nödvändigtvis behöver träna och 

utvecklas inom. Detta säger något om hur företaget vill positionera sig på marknaden. Det 

skulle i någon mening vara lönlöst att bedriva ett retorikkonsultföretag om dess grundidé om 

retoriken är att det inte går att utvecklas. Det finns med andra ord en vinst i att definiera 

retoriken som en teknik. Genom att jämföra det med körkortsutbildning drar man också en 

parallell till en annan typ av teknisk undervisning som en stor mängd människor känner till.   

 

 

Ethos, logos och pathos 

 

En stor del av informationen företaget på hemsidan tillhandahåller, handlar om logos, ethos 

och pathos. Företaget utgår ifrån de gamla grekerna när det säger att en trovärdig talare och 

ett trovärdigt tal, har tre grundkrav; logos, ethos och pathos. Falkman väljer att översätta 

dessa till kunskap, karaktär och känsla.  

 

När man diskuterar den första nyckeltermen kunskap, omges denna av klustertermer som 

talare, åhörare, signalera, titel, erfarenhet, hemläxa, behärskning.
26

 Man förklarar att både 

talaren och åhöraren måste veta vad man talar om och att det finns olika sätt för en talare att 

signalera sin kunskap. Falkman citerar Cicero som säger ”Behärska ämnet och orden kommer 

av sig själva” och bekräftar således den konventionella synen på att en talare bör behärska sitt 

ämne.    

                                                 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Falkman Ra d & Retorik, ”Kunskap, karakta r & ka nsla”, http://www.falkman.se/12.htm, (2013-09-06)  
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Företaget förklarar också att man som talare kan signalera sin kunskap genom användandet av 

en titel som t.ex. ”expert” eller att man talar om sin ”långa” erfarenhet inom det aktuella 

ämnet/området. ”Kunskap kan man signalera med sin titel ("expert") och sin erfarenhet 

("lång"). Det räcker ofta långt. Men den riktigt framgångsrike talaren har alltid gjort sin 

hemläxa.”
27

 Vid första anblick kanske inte denna syn på kunskap verkar märklig, men vid en 

närmare läsning kan man se ett lite annorlunda förhållningssätt till termen. Företaget tycks 

nämligen beskriva logos/kunskap som om det vore ethos/karaktär. Ethos står för talarens 

karaktär och kan bl.a. handla om att ha ett högt anseende eller lång erfarenhet, som att man 

t.ex. kallar sig för en expert eller har en lång erfarenhet inom det aktuella ämnet.
28

 Detta låter 

som Falkmans förklaring av logos. Denna okonventionella syn på logos/kunskap kan antingen 

vittna om ett eget förhållningssätt till begreppen. 

 

När man studerar rubriken karaktär (ethos), kan man även här se ett lite komplicerat 

förhållningssätt till termen.  

 

Vi känner igen det från ord som "etik" eller "etikett". Lite förenklat kan man säga att "ethos" handlar om 

vem du är - eller snarare, vem åhöraren tror att du är. Den gode talaren låter åhöraren förstå vad han 

eller hon tror på och värdesätter - kort sagt din karaktär.
29 

 

Nyckeltermen i detta stycke är karaktär eller ethos (då företaget använder sig av båda 

termerna). Klustertermerna som cirkulerar kring dessa nyckeltermer är etik, etikett, vem, 

förstå, tro, värdesätter. Klustertermerna pekar på att karaktären uppstår i relation till publiken. 

Som talare handlar karaktären inte främst om vem du är som person, utan snarare om hur 

åhöraren uppfattar dig. 

 

Falkman tycks ha en aristotelisk syn på karaktären, där ethos inte ska uppkomma ur vår 

förhandsinställning till talaren utan endast genom det enskilda talet.
30

 Om talarens karaktär 

endast kan etableras utifrån talet och dess logos, så innebär det att man inte kan sätta ett 

likhetstecken mellan talaren och personen vi på förhand känner till. Detta ger stöd till 

företagets tekniska syn på retoriken, då vem man är, vilka värderingar man innehar etc., inte 

                                                 
27 Ibid. 
28    Hanefalk, Christer, Hedlund, Stefan & Lindholm, Kurt, Retorisk handbok med lexikon: din vägvisare i retorikens 

värld,  1. uppl., Logografia Libris, Nacka, 2004, s. 257. 
29 Falkman Ra d & Retorik, ”Kunskap, karakta r & ka nsla”, http://www.falkman.se/12.htm, (2013-09-06) 
30    Kjeldsen 2008 , s. 142. 
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nödvändigtvis behöver påverka ens karaktär om man bara erhållit korrekt träning. Även under 

rubriken karaktär citerar man en forntida mästare; ”Voltaire säger att "sanningen ofta är en 

underskattad strategi." De mest framgångsrika talarna är vad de påstår sig vara.”
31

 

  

När man på hemsidan kort diskuterar känsla/pathos, uttrycker man sig på följande vis; 

 

De flesta beslut fattas med magen, intuitionen eller vad man nu vill kalla det. Man kan nämligen inte 

kunna allt. Och de hål man har i sin bildning får man fylla igen med antaganden och magkänsla. Den 

framgångsrike talaren vädjar både till åhörarens förnuft och känsla: "Jag är inte bara tandläkare. Jag är 

mamma också.”
32 

 

Nyckeltermen som här diskuteras är just känsla. Klustertermerna som tycks cirkulera kring 

begreppet är; magen, intuitionen, antaganden, magkänsla, fylla igen, förnuft och känsla. 

Klustertermerna tycks vid första anblick vittna om en klassisk syn på retoriken. Den kanske 

mest intressanta i detta avsnitt, är enligt mig att företaget skriver att man som talare med 

antaganden och magkänsla får fylla igen de hål man har i sin bildning. Genom att uttrycka sig 

på detta vis kan företaget tyckas sätta begrepp som bildning och magkänsla i opposition till 

varandra. Detta låter i sig själv kanske inte så underligt men visar på ett från företagets sida, 

avvikande förhållningssätt till känsla/pathos. Detta då företaget under denna rubrik tycks 

avvika från den annars tekniska och strukturella synen på retoriken, för att istället tala om en 

abstrakt känsla. ”Hjärnan är nämligen inte det organ vi tar beslut med.”
33

 Det finns här en 

anledning till att återvända till begreppen Rhetorica utens och Rhetorica docens. Falkmans 

förhållningssätt till retoriken tycks vara kluvet. Samtidigt som man gång på gång poängterar 

att retorik är något man kan lära sig, en nyttig teknik, vill man också poängtera att den främsta 

retoriken är den som uppkommer ur vår ”magkänsla”. Detta närliggande förhållande mellan 

Rhetorica utens- och docens skapar en bild av retoriken som självanalyserande. Med detta 

menar jag att Falkman skapar en uppfattning om retoriken som god och att studiet av 

retoriken leder till en ökad förståelse för vår egen kommunikation. Falkmans retorik blir av 

denna anledning inte ändamålsinriktad, lika mycket som den blir ett pragmatiskt verktyg för 

vår kommunikation. Som vi kan se tidigare, talar Falkman om att sanning är det främsta 

verktyget; retoriken blir bildningen som hjälper oss kartlägga och systematiserar det som 

omger sanningen.  

                                                 
31 Falkman Ra d & Retorik, ”Kunskap, karakta r & ka nsla”, http://www.falkman.se/12.htm, (2013-09-06) 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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Snacka Snyggt AB 

Snacka Snyggt AB är ett retorikkonsultbolag som grundades år 2010 av Elaine Eksvärd. 

Sedan bolaget grundades har Eksvärd varit väl förekommande som expertkommentator, både i 

tidningar och tv-soffor. Hon skrev bl.a. för Aftonbladet i samband med det amerikanska 

presidentvalet 2012. Elaine Eksvärd har i och med sin framgång och stora mediaexponering 

blivit sinnebilden för retorikkonsulten, eller med medias ordval, 'retorikexperten', i Sverige.  

 

Företagets verksamhet har delats upp i sex huvudsakliga områden; härskarteknik, 

medieträning, öppna kurser, presentationsteknik, retorikakuten och retorikträning. Jag tänker 

nu kort redogöra för dessa olika områden separat. 

 

På hemsidan beskrivs härskarteknik som en typ av ful väg till makt där härskaren kan, 

medvetet eller omedvetet, förtrycka sin omgivning. Att ta del av härskarteknikutbildning ska 

leda till att man bättre kan hantera besvärliga människor och besvärliga situationer. 

Härskartekniken tycks vara ett viktigt ämne för företaget och Elaine Eksvärd som 2011 

släppte boken Härskarteknik: Den fula vägen till makt. Denna typ av retorisk praktik har ett 

kritiskt ändamål, att granska och motverka omoralisk retorik, något som i sig målar upp en 

grundläggande bild av företagets syn på retoriken. Det finns en grundläggande idé om att det 

finns bra och dålig retorik.  

 

Företagets medieträningskurs har för avsikt att hjälpa företag hantera kriser men vill också 

erbjuda träning i förebyggande syfte. Här jobbar Eksvärd sedan 2008 tillsammans med 

medierådgivaren och PR-konsulten Paul Ronge. ”Paul Ronge slipar det ni ska säga, och 

Elaine Eksvärd hur.”
34 

 

 

De öppna kurserna kallas för Snacka Snyggt och fortsättningskursen för Snacka Snyggare. 

Den först nämnda vill ge insikt i kroppsspråk röst och argumentationsteknik. Det handlar här 

om att lära kursdeltagaren att få andra att lyssna och att forma ett framförande som ”kunder 

och medarbetare kommer att se fram emot”.
35

 Av denna anledning så hanterar kursen alla 

aspekter ifrån planeringsprocessen till själva framförandet. Kursen tar två dagar och under 

                                                 
34  Snacka Snyggt AB, ”Mediatra ning”, http://snackasnyggt.se/medietraning/, (2013-09-06) 

 
35  Snacka Snyggt AB, ”Ö ppna kurser”, http://snackasnyggt.se/oppna-kurser/, (2013-09-06)  
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denna tid så försöker man inte bara hålla föredrag utan också erbjuda individuell handledning. 

Fortsättningskursen Snacka Snyggare är anpassad till de som kan de retoriska grunderna. Man 

bygger här vidare på argumentationstekniken genom att bl.a. studera s.k. psykologiska knep 

som kommer göra att åhöraren senare kan återge vad du sagt. Under kursens gång skapas en 

insightprofil, där man försöker kartlägga kursdeltagarens personlighetstyp och hur denna kan 

utnyttjas för att tala inför andra personlighetstyper. Fortsättningskursen lägger stor vikt vid 

den enskilde talaren. Om kursdeltagaren har ett presentationsmaterial den brukar arbeta 

utifrån, kan man skicka in det före kursstart. 

 

Presentationsteknikkursen hjälper deltagarna att ”addera en wow-effekt”
36

 till sina 

presentationer. Man får under kursens gång lära sig att använda kläder, röst, kroppsspråk och 

rummet strategiskt för att stärka ens budskap. Utöver detta får kursdeltagaren en ökad 

förståelse för programmet PowerPoint. Utbildningen skräddarsys för företag och är tillgänglig 

i olika former. Det finns t.ex. en halv-, hel- eller tvådagarsutbildning.  

 

Retorikakuten vill ge kunden en skräddarsydd utbildning. Det handlar om att under en 

konsultation gå igenom, vad företaget kallar, kundens retoriska situation. När man identifierat 

styrkor respektive svagheter, jobbar en konsult tillsammans med kunden för att skapa en 

trygghet när det kommer till tal och framträdande. På hemsidan kan vi läsa att det är vanligt 

att kunder ska hålla högtidstal eller medverka i media och att man genom denna kurs kan 

utvecklas och göra ett bättre framträdande. 

 

Retorikträningen vill ge kunden en ökad retorisk medvetenhet. Kursen leder till att man kan få 

en insikt i vad som skiljer en bra talare från en sämre. ”Ett av huvudsyftena med utbildningen 

är att få människor att verkligen lyssna till dig i alla lägen” Det kan bl.a. handla om 

löneförhandlingar eller kundmöten, konversationsteknik eller snygg konflikthantering. 

Utbildningen är praktiskt orienterad och skräddarsys efter kundens egna retoriska utmaningar.   

 

Retoriksyn 

Snacka Snyggt AB förser sina kunder med kurser i retorik. Det jag i denna analys vill göra, är 

att se vilka termer som cirkulerar kring retorikbegreppet, de s.k. klustertermerna. Genom att 

göra detta hoppas jag få en djupare förståelse för vad Snacka Snyggt AB definierar som 

                                                 
36  Snacka Snyggt AB, ”Presentationsteknik”,  http://snackasnyggt.se/presentationsteknik/, (2013-09-06) 
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retorik och vad de således säljer till sina kunder. Jag kommer av denna anledning bortse från 

företagets information om bl.a. härskarteknik för att istället fokusera på det som uttalat kan 

kopplas direkt till retoriken.  

 

För att försöka klargöra de olika aspekterna av företagets retoriksyn, kommer jag dela in 

analysen i olika avsnitt. I dessa avsnitt kommer jag diskutera framträdande teman som går att 

finna i företagets redogörelse av kurser och således även dess retoriksyn. Dessa teman 

kommer hantera vad jag genom klusteranalysen upplever som de mest centrala attityderna hos 

företagen när det kommer till retoriken. Hos Snacka Snyggt AB, handlar det om tre centrala 

teman. Det första temat, som jag valt att kalla Det moderna, nya och uppdaterade, kommer 

hantera en framträdande idé om att företaget jobbar med en modern retorik som ser 

annorlunda ut än den klassiska, en retorik som är anpassad till ett modernt samhälle. Det 

andra temat jag kommer ta upp handlar om retorikens teknik och hur företaget talar om 

retoriken som en teknisk praktik. Det tredje framträdande tema som jag tycker mig finna, 

handlar om retorikkonsulten som skräddare. Det handlar här om synen på retorik och 

retorikutbildning och hur dessa kan skräddarsys för kundens unika situation.  

 

Det moderna, nya och uppdaterade 

Företaget erbjuder en grundkurs i retorik som även den heter Snacka Snyggt. Kursen beskrivs 

av företaget på följande vis; 

 

Det här är kursen för dig som vill lära dig konsten att få andra att lyssna! Vi erbjuder retorik 2.0 

i förhållande till traditionella utbildningar. Kursen ger dig bland annat insikt i kroppsspråk, röst 

och argumentationsteknik. Vi går även igenom grunderna i presentationsteknik, allt från 

planeringsprocessen till framförandet. Målet är att du ska lära dig att utforma presentationer som 

kunder och medarbetare kommer att se fram emot.
37 

 

När man i grundkursen talar om retorik, så kallar man denna för retorik 2.0. Genom 

användandet av termen retorik 2.0 sprider man från företagets håll en idé av att undervisning 

kan ses som nästa generations retorik.  Retorik 2.0 står i förhållande till traditionella 

retorikutbildningar
38

 och skapar hos läsaren en implicit förståelse för att detta är den ”nya” 

retoriken. 

                                                 
37 Snacka Snyggt AB, ”Ö ppna kurser”, http://snackasnyggt.se/oppna-kurser/, (2013-09-06)  
 
38 Ibid.   
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Detta är ett genomgående tema hos Snacka Snyggt AB. Man tycks vilja särskilja sig ifrån en 

annan mer traditionell och ålderdomlig retorik, i alla fall när det kommer till 

marknadsföringen. Man tycks använda sig av en marknadsföringsmodell där man i någon 

mening vill popularisera retoriken genom att aktualisera den. Detta sker genom att företaget 

gång på gång pekar på relationen mellan retoriken och situationer som den moderna 

människan kan hamna i. Om du t.ex. vill få folk att lyssna, så är retoriken rätt verktyg. Om du 

ska hålla ett viktigt tal så blir det bättre av att du investerar i lite retorikträning.  Företaget 

spelar på att retoriken inte är en uråldrig vetenskap utan ett modernt verktyg. När man från 

företagets sida diskuterar nyckeltermer som retorik eller talare, så omges ofta dessa av 

klustertermer som  ny, uppdaterad, 2.0, webbaserad, interaktiv, idag, populär och modernt. 

Klustertermerna lägger grunden för en återkommande tematik på hemsidan.   

 

För att försöka klargöra den implicita bild företaget förmedlar av kurserna, ska jag ställa 

begreppen mot varandra i en s.k. agonuppställning. ”Du behöver varken oroa dig för 

hobbyretoriker eller dammiga begrepp. Vi tar klassisk retorik från ethos, logos och pathos, 

och sätter den i ett modern sammanhang av idag.”
39 

 Här målas det upp en intressant bild, där 

vi har två negativa extremer, hobbyretorikerna och den äldre retorikläran som här får 

representeras av klustertermen dammiga begrepp. Samtidigt görs en indirekt separation 

mellan termer som ethos, logos och pathos och dammiga begrepp. Således kan vi i detta 

stycke utgå från att klassisk, inte är det samma som dammig. Den klassiska retoriken tycks 

dock enligt företaget behöva aktualiseras genom att sättas in i ett modernt sammanhang av 

idag. Detta är ett av de mest framträdande dragen hos Snacka Snyggt AB:s syn på 

retorikutbildningen. Man ska använda sig av den s.k. klassiska retoriken, men för att denna 

ska vara givande så behöver den formuleras om och moderniseras.  

 

Vi ägnar oss åt argumentationsteknik, och tar den till en ny nivå. Hur argumenterar man med 

olika personlighetstyper, och vad har du för personlighetstyp? Det tar vi reda på genom att skapa 

en insightsprofil! 40  

 

I detta stycke ser vi ytterligare ett exempel på företagets försök att aktualisera det klassiska. 

Det som här diskuteras är den öppna fortsättningskursen Snacka Snyggare, som enligt 

                                                 
39  Snacka Snyggt AB, ”Öm Snacka Snyggt”, http://snackasnyggt.se/om-snacka-snyggt/, (2013-09-06) 

 
40  Snacka Snyggt AB, ”Ö ppna kurser”, http://snackasnyggt.se/oppna-kurser/, (2013-09-06)  
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kursbeskrivningen lägger stor vikt vid argumentationen. Argumentation blir i just detta stycke 

således en nyckelterm som omges av klustertermer som teknik, ny nivå, personlighet, 

personlighetstyp och insightprofil. Två av dessa klustertermer blir relevanta i just denna 

tematiska diskussion, nämligen ny nivå och insightprofil. ”Ny nivå” är enligt mig ett 

intressant uttryckssätt, detta då termen tycks bära med sig två budskap. Som tidigare nämnt 

diskuterar man argumentationsteknik och företaget tycks som på många andra platser på 

hemsidan, aktualisera denna teori genom att säga ny nivå. Den nya nivån kan dels ses som ny 

då den används i ett modernt samhälle men skulle också kunna vara ny då företaget har ett 

nytt sätt att lära ut argumentationsteknik. Det som intresserar mig är valet att säga nya nivå 

istället för t.ex. nytt sätt. Ordet nivå beskriver ett höjdläge, vilket kan tyckas göra skillnaden 

mellan den klassiska och Snacka Snyggts argumentationsteknik kvalitetsbaserad. Med detta 

menar jag att man från företagets sida skulle kunna skriva annat sätt, nytt sätt eller t.om. 

modernt sätt, utan att måla upp en skillnad i kvalité mellan den klassiska 

argumentationsteknik och deras egna. Istället väljer man att använda sig av ny nivå. Då jag 

utgår från att de inte försöker säga att deras kurser i argumentationsteknik håller en lägre nivå, 

så målas det upp en implicit bild av deras kurs som ”bättre” än de klassiska.  

 

Insightprofilen visar istället på ett företag som lär ut kunskap på ett innovativt sätt. Genom att 

ta in termen insightprofil som ofta används inom marknadsföring och PR, kopplar man ihop 

retoriken med en annan typ av kommunikation. Även här ser vi således ett försök att 

modernisera och utveckla en vetenskap som enligt bolaget själva, ofta handskas med 

dammiga begrepp. Genom att ta in nya och moderna begrepp som detta, visar på en strävan 

och kanske en färdighet att modernisera retorikutbildningen. En annan term som ofta används 

i samband med retorikbegreppet är make over. ”Ditt material kommer inte lämna kursen 

likadan, även den kommer få sig en retorisk make over!”
41

 Denna term går hand i hand med 

företagsnamnet. Make over för närmast tankarna till underhållningsprogram i TV, där en 

individ får en make over, d.v.s. en nytt utseende och stil med hjälp av kosmetik och annan 

estetisk behandling. Utöver bolagsnamnet pekar användandet av termer som make over, på 

estetikens stora roll i retoriken. Det målas upp en bild av att det är väldigt viktigt att tala fint, 

snyggt och vackert.  

 

På företagets hemsida finns rikligt med reklam för de s.k. webbkurserna. ”Snacka Snyggt har 

                                                 
41  Snacka Snyggt AB, ”Ö ppna kurser”, http://snackasnyggt.se/oppna-kurser/, (2013-09-06) 
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tillsammans med Coursio tagit fram ett nytt koncept – webbaserade retorikutbildnignar.”42 I 

dessa webbaserade kurser ingår bl.a. bloggretorik, internetretorik och hur du genomskådar 

manipulatören. För 569 kronor får du tillgång till en kurs som använder sig av både text, ljud 

och bild. Själva idén med webbaserad utbildning kanske inte från början kommer från Snacka 

Snyggt, men de tycks när man studerar ett flertal olika retorikkonsulter, vara det bolag som 

inom retoriken tagit det längst. Även här cirkulerar klustertermer som nytt, modernt, live, 

interaktivt och mer avancerat. Man talar om bloggretorik och internetretorik som om de vore 

egna discipliner och styrker således bilden av ett modernt anpassat företag. ”De är även för 

dig som gärna vill gå några av våra öppna retorikkurser, men inte har tid. Du behöver helt 

enkelt en retorikkurs som finns när det passar dig – nu finns de här.”43 Detta är lösningen för 

den moderna individen som vill men inte har tid.  

 

När man studerar hemsidan så får man en tydlig bild av att detta är ett modernt företag och 

kanske mer än det, ett företag som vill förmedla en bild av sig själva som moderna. Men detta 

väcker frågan; moderna i förhållande till vad? 

 

De mest frekvent använda klustertermerna på detta tema, finner sin naturliga opposition mot 

termer som dammig, gammalmodig, ålderdomlig och fult. Från företagets sida tycks man dock 

vara väldigt noggrann med att inte låta sin retoriksyn krocka med vad de själva definierar som 

den klassiska retoriken. Då och då slänger man in citat från klassiska retoriker som t.ex. 

Euripides men tycks samtidigt ta avstånd från de äldre tänkarnas terminologi och pedagogik. 

Således blir klassisk retorik inte något dåligt, utan istället något som kan göras mycket bättre. 

Genom att återknyta till den äldre klassiska retoriken, så betonar man från företagets håll den 

gamla fina bildningstradition som ligger bakom retoriken. Denna bildningstradition känner sig 

troligtvis många lockade av, samtidigt som man som kund kanske vill ha något som är mer 

effektivt och anpassat till vad som 'gäller idag'. Av den anledningen kan företaget nog vinna 

på att skapa detta band mellan den klassiska retoriken och deras egen uppdaterade och 

moderniserade.  

 

Tekniken 

Något som blir tydligt då man applicerar klusteranalysen på företagets kursbeskrivningar, är 

den tekniska synen på retoriken. Det tycks finnas en underliggande idé om att retorik till 

                                                 
42 Snacka Snyggt AB, ”Webbshop”, http://webbshop.snackasnyggt.se/sv/snackasnyggt, (2013-09-06)  
43 Snacka Snyggt AB, ”Webbkurser”, http://snackasnyggt.se/webbkurser/, (2013-09-06)  
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väldigt stor del utgörs av en arbetsprocess och att denna måste ta sin grund i en teknisk 

förståelse av retoriken. Retoriken utgörs av en noggrann planering och ett vasst utförande. 

Företagsnamnet Snacka Snyggt vittnar i sig om en syn på talet (snacket) som arbetas med, 

något som utsmyckas och förskönas för att nå högsta/bästa möjliga resultat.  Konstant 

cirkulerande klustertermer som argumentationsteknik, presentationsteknik, planeringsprocess, 

presentation, konversationsteknik, härskarteknik, och praktik pekar på att det finns det finns 

ett ”rätt” sätt att lära sig. Om du följer den utarbetade arbetsplanen så kommer ditt 

framträdande att gå bra. Att det finns ett rätt/bra sätt att lära sig, skapar också en implicit bild 

av att det även finns ett felaktigt, mindre produktivt sätt att arbeta med retorik. Detta blir 

tydligt då företaget också informerar om vad de inte gör i sin undervisning. ”Snacka Snyggt är 

ett retorikutbildningsbolag som garanterar retorikkonsulter med akademisk bakgrund men inte 

nödvändigtvis med akademisk terminologi.”
44

 Här tar man indirekt avstånd från ett 

undervisningssätt som endast använder sig av en akademisk terminologi. Det finns en 

arbetsplan som Snacka Snyggt vill dela med sig av till kunden. Denna utgörs av en rad olika 

tekniker, och problemen uppstår när du avviker från de korrekta teknikerna. På detta sätt 

förmedlar företaget en idé om att det finns bra och dåliga tekniker och av den anledningen 

också ett rätt och fel sätt att lära sig retorik.  

 

Det tekniska i synen på retoriken kommer inte endast fram i undervisningsmetoden, utan tar 

också plats i själva synen av retorikens olika aspekter som vetenskap. Här går det att finna en 

mönster av klustertermer som ytterligare vittnar om en teknisk syn. Snacka Snyggt AB val av 

ord förmedlar en bild av retoriken som ett nyttigt verktyg för att skapa framgångsrika 

presentationer. I kursbeskrivningarna talas det om en presentationsteknik och att en 

framgångsrik sådan ska leda till att åhörare ska se fram emot presentationen.  Det handlar om 

att få folk att vilja lyssna på dig och detta gör du bl.a. genom att lära dig argumentera med 

olika personlighetstyper. Således tycks kurserna primärt rikta sig till individer, grupper och 

företag som vill utveckla sin presentations- och argumentationsförmåga.  

  

När Snacka Snyggt beskriver sina kurser, så handlar väldigt mycket om presentationer. 

Kunden ska lära sig en argumentationsteknik som kommer leda till att åhörarna kommer vilja 

lyssna till det kunden har att säga. I grundkursen kan vi genom att studera klustertermer som 

planeringsprocess och utforma, se att det tycks finnas en idé om att ett givande framförande 

                                                 
44 Snacka Snyggt AB, ”Öm Snacka Snyggt”, http://snackasnyggt.se/om-snacka-snyggt/, (2013-09-06)  
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till stor del utgörs av förarbetet. Detta gäller även för presentationsavsnittet där en av 

punkterna handlar om att i förväg göra ett strategiskt klädval.
45

 I samma avsnitt talas även om 

improvisation, ”konsten att vara beredd när förberedelse inte fungerade”.
46

 Improvisation och 

planering är motsägelsefulla begrepp men växer i Snacka Snyggts fall, inte fram i opposition. 

Istället tycks det underliggande budskapet vara att retoriken fyller en funktion både som 

planerings- och improvisationsverktyg. Detta är en gammal tanke inom retoriken: ju bättre 

förberedd man är, desto bättre blir förutsättningarna för improvisation. Företagets kurser i 

mediaretorik utgår ifrån samma grundidé. Det handlar om att vara förberedd när krisen 

kommer, något som bekräftas av cirkulerande klustertermer som kris, förebyggande, 

försprång och säkerhet.  

 

Retorikkonsulten som skräddare  

  

Under en konsultation går vi grundligt igenom din retoriska situation, med dess begränsningar 

och möjligheter, samt dina retoriska svagheter och styrkor. Utifrån detta får du en skräddarsydd 

retorikträning med massor av konkret och direkt feedback.
47

  

 

När man studerar ett stycke likt detta, kan man genom analysen se klustertermer som 

retoriska situation, begränsningar, skräddarsydd, möjligheter, dina, svagheter, styrkor, 

konkret, direkt, feedback och träning. Dessa termer kretsar kring den direkta nyckeltermen 

retorikkonsultation eller retorikakut. Detta leder oss till den tredje karaktäriserande attityden 

hos Snacka Snyggt, nämligen idén om att alla har olika retoriska förutsättningar. Man talar om 

en persons retoriska situation. Termer som begränsningar, möjligheter, svagheter och styrkor 

förmedlar en bild av att alla människor har unika utgångspunkter men också begränsningar. 

En retorikkonsultation innebär således inte så mycket om att göra alla till fulländade talare, 

utan bra inom ramen för sina egna kvalitéer.  

 

Det som jag kanske främst finner intressant är hur man från företagets sida tycks mena att alla 

individer har retoriska begränsningar. Företaget erbjuder kurser i retorik och det är således 

givet att ju mer kurser folk vill gå på, desto mer lönsamt blir företaget. Med andra ord skulle 

det indirekt kunna finnas en ekonomisk vinning att i stället menar att alla, alltid kan utvecklas 

retoriskt. Det implicita budskapet i kursbeskrivningen är istället att du som kund, kan nå en 

                                                 
45    Snacka Snyggt AB, ”Presentationsteknik”, http://snackasnyggt.se/presentationsteknik/, (2013-09-06) 
46    Ibid. 
47 Ibid. 
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specifik nivå, en viss gräns där du inte längre kan utvecklas. Samtidigt som det talas om 

retoriska begränsningar, så möter man på hemsidan väldigt ofta ordet utveckling. ”Vissa 

kunder som är vana talare vill däremot ha en grundlig genomgång av sin retorik för att kunna 

utvecklas vidare”
48

. Utveckling och begränsning är två termer som växer fram i opposition, 

även hos Snacka Snyggt. Detta skulle kunna vara ett tecken på en spänning eller motsägelse i 

företagets retoriksyn, en kluven idé om vart retorikutbildningen kan ta individen. Det finns 

här anledning att återkoppla till det tidigare nämnda insightprofilen. Företaget erbjuder en 

sorts retorisk profilering för att kartlägga kundens retoriska situation. Denna genomförs bl.a. 

genom att kunden redan innan kursstarten får skicka in en text där man beskriver sig själv 

som talare. Med andra ord ska kunden före kursen drar igång analysera sig själv, försöka 

presentera sina egna styrkor och svagheter som talare. Kunden kan också skicka in en 

arbetsplan som man efter kursens gång får tillbaka redigerad och förbättrad. Snacka Snyggt 

hjälper med andra ord kunden att lära känna dig själv retoriskt. Metaforiska termer som make 

over, skräddarsydd och insightprofil visar att företaget vill anpassa sin produkt till kunden. I 

och med att kunden utvecklas så kan företaget skapa en ny profil, en ny stil, utifrån varje ny 

situation.  

 

 

Hur marknadsförs retorik? 

Retorik kan på många sätt ses vara en annorlunda produkt att sälja, just för att den är relativt 

svårdefinierad. Traditionell handel utgår ifrån premissen att en efterfrågan ska mötas genom 

ett utbud. Efterfrågan är i ett modernt samhälle är ofta konkretiserad då vi vet precis vad vi 

vill ha. Vi investerar i något, då vi tycker oss behöva just detta. I dagens moderna samhälle 

köper vi också saker vi inte tidigare visste att vi ville ha, men även dessa inköp bygger på den 

tillfälliga föreställningen av ett behov. Snacka Snyggt AB och Falkman Råd & Retorik AB, 

säljer båda ett antal produkter. Produkterna kan både vara riktade till individer och företag 

men tar alla avstamp i retoriken. Jag har tidigare försökt analysera vad för syn på retoriken 

företagen själva tycks ha. Nu ska jag istället granska hur de försöker sälja retoriken till sina 

potentiella kunder. Detta avsnitt kommer med andra ord hantera företagens marknadsföring. 

Vilka är företagens målgrupper? Hur positionerar de sig själva på marknaden och skapar de 

ett kundvärde? 

 

                                                 
48 Snacka Snyggt AB, ”Retorikakuten”, http://snackasnyggt.se/retorikakuten/, (2013-09-06)  
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För att kartlägga företagens marknadsföring, tänker jag utgå ifrån två begrepp. Ethos och 

attityd. Ethos är viktigt för att få människor att lyssna och helt avgörande för att övertyga 

dem. Vi bedömer nämligen inte bara det som sägs utan också vem som säger det.
49

 Detta blir 

tydligt när man studerar de två företagspresentationerna. En attityd är ett inre tillstånd som 

man inte kan se eller höra direkt, istället ska vi försöka registrera företagens uttryck för sin 

attityd. Vilken attityd företagen tycks inta beror på dess hållningar, övertygelser och 

värderingar kring retoriken.
50

 Både Falkman och Snacka Snyggt presentera båda sina 

medarbetare utförligt. Här kan vi läsa om akademiska meriter, arbetslivserfarenheter och hur 

de uppfattats av tidigare kunder. Hos Snacka Snyggt blir det sist nämnda väldigt 

framträdande. Varje kursbeskrivning följs av kommentarer från tidigare kunder, som generellt 

uttrycker en stor glädje och tacksamhet över att de har fått tagit del av kursen. Samtliga 

medlemmar i familjen Falkman presenteras utförligt på hemsidan. Allt från 

arbetslivserfarenheter, utbildning och favoritsysselsättning. ”Spenderar somrarna i 

Stockholms skärgård och återfinns oftast i nära anslutning till en egenhändigt byggd fiskrök.”51
 

Jens Kjeldsen, skriver i sin bok Retorik idag – En introduktion till modern retorikteori, att; 

 

Ethos representerar uppfattningen om en persons karaktär (dygd), kompetens (förståndighet) och 

välvilja gentemot åhörarna. I förhållande till detta är image ett begrepp som i högre grad öppnar 

för en bredare och situationsberoende beskrivning av en persons stil, sätt att vara och allmänna 

uppförande.
52

  

 

Det blir utifrån denna beskrivning tydligt att se hur företagen lägger upp sin marknadsföring. 

Varumärket Snacka Snyggt, bygger till stor del på personen Elaine Eksvärd. Hon har som 

tidigare nämnt, fått stort utrymme i mediala sammanhang. Eksvärds ansikte pryder större 

delen av hemsidan och hon gör sig på så sätt till en del av varumärket. På bilderna poserar hon 

leendes tillsammans med kollegorna och skapar således även hos Snacka Snyggt, en fin bild 

av en välmående person och ett välmående företag.  

 

Större delen av företagens marknadsföring handlar om att poängtera värdet i kurserna. Att ta 

del av en retorikutbildning kommer hjälpa kunden i ett antal olika situationer. Det finns en 

hela tiden närvarande attityd om att det företagen erbjuder i allra högsta grad är allmännyttigt. 

                                                 
49  Kjeldsen 2008, s.  126.  
50  Ibid, s. 345. 
51  Falkman Ra d & Retorik, ”Mer om Falkman Retorik”, http://www.falkman.se/41.htm, (2013-09-06)  
52  Kjeldsen 2008, s. 126. 
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Retoriken som lärs ut är således praktisk och kommer ge kunden direkta resultat. Det talas 

aldrig om retoriken som t.ex. ett analytiskt verktyg eller en teori som kan öka kunden 

språkförståelse. Den genomgående attityden i företagens marknadsföring handlar om 

retorikens praktiska roll i både individens, men också företag och organisationers vardag. 

Detta leder oss till en annan framträdande attityd i företagens marknadsföring, nämligen 

retorikens aktualitet. 

 
 

 
Snacka Snyggt redovisar för de flesta av sina kurser, vem den avsedda kunden är. ”Det här är 

kursen för dig som vill lära dig konsten att få andra att lyssna!”53, ”Vill du få all fokus och 

slipa din kommunikation till max?”
54,

 ”Retorikakuten finns då du har en viktig presentation 

som inte får misslyckas”
55

 Det finns en mängd slagkraftiga uttryck för vad de säljer och vem 

som ska köpa det. Man tycks använda sig av en marknadsföringsmodell där man i någon 

mening vill popularisera retoriken genom att aktualisera den. Detta sker genom att företaget 

gång på gång pekar på relationen mellan retoriken och situationer som den moderne 

människan kan hamna i. Om du t.ex. vill få folk att lyssna, så är retoriken rätt verktyg. Om du 

ska hålla ett viktigt tal så blir det bättre av att du investerar i lite retorikträning.  Företaget 

spelar på att retoriken inte är en uråldrig vetenskap utan ett modernt verktyg. Detta stöttas av 

en terminologi där termer som ny, uppdaterad, 2.0, webbaserad, interaktiv, idag och modernt, 

frekvent förekommer i presentationen av produkt och bolag. Även Falkman spelar på 

retorikens moderna funktion, även om framför allt görs genom att man erbjuder 

retorikkonsultationer som är anpassade till individer och företags specifika utgångspunkter i 

det moderna samhället.  

 

Det är här vi kan återvända till den ursprungliga frågeställningen. Bolagen tycks dela synen på 

retoriken som ett verktyg med en självklar plats i ett modernt samhälle. Även om bolagen inte 

själva refererar till retoriken som en produkt, så visar det breda kursutbudet på ett speciellt 

förhållningssätt till ämnet, där en viss typ av retorik är för en viss typ av kunder. Retorikens 

olika funktioner finns tillgängliga för kunden på en lista som närmast kan liknas vid en meny. 

All reklam och marknadsföring strävar efter att ställa konsumenten inför en sådan 

valsituation.
56

 Kunden står på detta sätt inför en valmöjlighet och äger på detta sätt friheten att 

                                                 
53  Snacka Snyggt AB, ”Ö ppna kurser”, http://snackasnyggt.se/oppna-kurser/, (2013-09-06)  
54  Snacka Snyggt AB, ”Retorikakuten”, http://snackasnyggt.se/retorikakuten/, (2013-09-06)  
55   Ibid.  
56  Abel, Abraham. ”Konsten att sa lja – En studie om hur fo retag fo rso ker na  yngre konsumenter”. Linko ping 

Universitet, 2010, s. 9. 
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välja den kurs som tycks vara bäst lämpad. Detta är enligt mig de mest framträdande dragen 

hos de två bolagens marknadsföring. Att aktualisera retoriken som ett verktyg i en modern tid 

och att erbjuda ett kursutbud och en skräddartjänst som gör att kunden själv kan välja. Utifrån 

företagsnamnen kan man övertala och övertyga då namnet inger en slags legitimitet och 

förtroende för konsumenten. Marknaden i sig är en retorik och namnen utgör en väsentlig del 

av just den retoriken.
57

 

 

Vem är kunden? 

Ett problem som företagen definitivt stöter på, inte minst i sin marknadsföring, är att de måste 

definiera retoriken (sin produkt), på ett helt annat sätt än vad man behöver göra i den 

akademiska världen. De måste redogöra för vad de faktiskt erbjuder kunden. Varken Falkman 

eller Snacka Snyggt erbjuder en klar definition av retoriken. Av denna anledning har sökandet 

efter företagens retoriksyn i den här uppsatsen byggt på att kartlägga frekvent använda termer.  

Alla kursbeskrivningar tar sin grund i vad de gör för kunden d.v.s. vad man får tillbaka som 

kund efter gått kurserna. Därför blir det intressant att försöka definiera kunden. 

 

Först och främst har vi individen. Vem som helst som vill bli en bättre talare. Det kan handla 

om att kunden ska göra ett specifikt framträdande, i samband med t.ex. festligheter eller andra 

viktiga tillfällen. Den enskilde individen kan också vända sig till företagen för att i någon 

mening lära känna sig själv retoriskt. Detta blir extra tydligt hos Snacka Snyggt som erbjuder 

den s.k. insightprofilen. Även om du kan gå på Falkmans kurser som enskild individ, så 

erbjuder företaget inte denna typ av retorisk profilering. Falkman erbjuder enskilda 

konsultationer, men dessa handlar om att hjälpa kunden att skriva och slipa på ett specifikt tal 

inför ett speciellt tillfälle.  

 

En stor del av företagens marknadsföring riktar sig till grupper och företag. Både Snacka 

Snyggt och Falkman erbjuder retorikkurser till grupper och företag som är anpassade till deras 

respektive verksamhet. Retorikkonsultbolagen erbjuder tvådagarsutbildningar där deltagarna 

får arbeta med anföranden som anknyter till retoriska situationer i deras vardag. Större delen 

av företagens marknadsföring tycks också läggas på just denna typ av verksamhet. Du 

behöver inte vara en del av en grupp som t.ex. ett företag, före kursens gång. Du betalar 

istället ett pris för att få ta del av en föreläsning eller ett seminarium.  

                                                 
57

  Johannesson, Kurt, Retorik – eller konsten att övertyga, Norstedt, Stockholm 1998,  s. 257. 
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IV. Marknadsretoriken idag – diskussion och sammanfattning 

 

Jag har nu granskat dessa två bolag och informationen de förmedlar på sina hemsidor. 

Bolagen har två skilda sätt att marknadsföra sin retorikundervisning, två sätt som vittnar om 

olika sätt att se på retoriken som disciplin. Samtidigt tycks det föreligga en stor mängd 

gemensamma värderingar när det kommer till retoriken och dess användningsområde. Jag 

tänker nu försöka kartlägga vad som utmärker deras respektive retoriksyn och på så sätt 

försöka närma mig min huvudsakliga frågeställning: vad är marknadsretoriken i Sverige? 

 

Synen på retoriken  

För att vidare försöka definiera vad marknadsretoriken är i Sverige idag, tänker jag använda 

mig av Pierre Bourdieus teori om fält. Bourdieu ville inte tala om ett samhälle, istället ville 

han tala om olika sociala rum och fält. Han menade att samhället var uppbyggd av dessa 

sociala rum och fält och att dessa var kodade med specifika regler och värderingar. Jag 

kommer använda mig av Bourdieus teori genom att analysera retorikkonsulterna som ett eget 

fält. För att kunna tala om fält måste man först förstå begreppet habitus. Bourdieu menade att 

habitus uttrycker människors förmåga att hantera sin omgivning och i det begreppet ingår 

både aktörernas uppfattning om sin egen kultur och deras förmåga att ge uttryck för den.
58

 

Den brittiske sociologen Anthony Giddens förklarar habitus på följande sätt;  

 

Det är genom mänskligt praxis som habitus skapas, samtidigt som den sociala verkligheten är ett 

resultat av denna praxis. Detta sker genom att habitus formar generella handlingsmodeller som 

är beroende av  den aktuella situationen. Men handlingsmodeller varierar och kan anpassas efter 

förändrade samhällsbetingelser och ny kunskap.
59

  

 

När vi nu talar om retorikkonsulterna, så kan man säga att habitus på ett sätt är en produkt av 

en lång och anrik retoriktradition. Konsultföretagen har format en egen idé utifrån vad de sen 

tidigare visste om retoriken. De har påverkats av tidigare tänkare och deras retoriksyn är på 

många sätt en del av en äldre retoriskt praxis. Men samhällsbetingelserna har förändrats i 

Sverige i och med att retoriken sedan några år tillbaka har blivit en affärsidé och en 

efterfrågad produkt. Detta har skapat en ny situation där retorikkonsulterna skapat ett nytt 

habitus, ett nytt handlingsmönster och således en ny syn på retoriken. Pierre Bourdieus 

                                                 
58 Giddens, Anthony & Griffiths, Simon, Sociologi, 4., omarb. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 121.  
59 Ibid, s. 121. 
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teoretiska perspektiv är fält, något som han använder för att referera till den dynamiska 

situation i vilken en bestämd habitus verkar.
60

 Falkman och Snacka Snyggt får i denna uppsats 

representera ett nytt fält – konsulterna. Dessa företag, deras handlingar och deras speciella 

praxis, är resultatet av relationen mellan habitus och fält. När dessa företag agerar, så görs 

detta inom fälten utbildning och konsultation. När företagen agerar inom dessa fält så görs 

detta utifrån en grupp specifika värderingar och regler. Att identifiera dessa regler och 

värderingar är således att definiera retorikkonsulterna som ett eget fält. 

 

Det tycks hos företagen föreligga två typer av grundvärderingar när det kommer till hur man 

definierar retoriken. Jørgen Fafner myntade begreppet teknologisk retorik. Han menade att 

denna typ av retorik använder sig, på ett samhällsvetenskapligt vis, av experiment för att finna 

regler och kausala ”lagar” för effektiv övertalning.
61

 Det går att dra direkta paralleller mellan 

detta förhållningssätt och den retoriksyn som förmedlas av de två retorikkonsulterna. Hos de 

båda företagen målas det upp en teknisk bild av retoriken och en grundidé om att det finns ett 

”korrekt” sätt att som talare nå sitt retoriska mål. Detta blir extra tydligt hos Falkman som 

använder sig av utarbetade schematiska dispositionsmodeller och hela tiden trycker på 

relevansen av att använda t.ex. ”rätt” citat. Gång på gång uttrycker Falkman att specifika 

tillvägagångssätt och hur dessa kan ses som de verktyg en talare behöver för att lyckas. Detta 

blir tydligt i företagets återkommande jämförelse mellan retorikutbildning och 

körkortsutbildning. ”Hon ger konkreta besked om hur man ska hantera gas, broms, koppling 

och ratt. Vi har försökt ta reda på var gas, broms, dragläge och döda vinkeln sitter i talet - i 

argumentationen.”
62

  

 

Även Snacka Snyggt förmedlar en bild av retoriken som ett verktyg som kan användas för att 

uppnå specifika ändamål. ”Men framför allt får du en komplett verktygslåda för att inte bara 

göra intryck – utan även avtryck! Är det den effekten du vill uppnå med din kommunikation 

så ska du gå denna kurs.”
63

 När man studerar Elaine Eksvärds framträdande i TV, får män 

även där en bild av att en effektiv övertalan är ett kriterium för en lyckad retorik. Hennes roll 

som retorikkonsult/retorikexpert är att visa hur en sådan uppnås. Hon gör också ofta detta 

genom att berätta hur hon prövat detta och hur/varför det fungerade. Utifrån detta kan vi se att 

båda företagen på något plan arbetar utifrån Rhetorica docens, där en teoretisk bildning lägger 

                                                 
60  Ibid, s. 122. 
61  Kjeldsen 2008, s. 19. 
62  Falkman Ra d & Retorik, ”Vad a r retorik?”, http://www.falkman.se/1.htm, (2013-09-06)  
63  Snacka Snyggt AB, ”Ö ppna kurser”, http://snackasnyggt.se/oppna-kurser/, (2013-09-06)  
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grunden för hur kunden vidare ska kunna utvecklas som retoriker.  

 

Samtidigt som det finns en framträdande tanke om en teknisk retorik så finns det också en 

etisk aspekt av retoriken. Denna etiska del av retoriken kommer framför allt fram hos 

Falkman, men går även att finna hos Snacka Snyggt. När Falkman t.ex. diskuterar begreppet 

karaktär, talar man om etik och etikett. ”De mest framgångsrika talarna är vad de påstår sig 

vara.” Detta är ett genomgående tema hos Falkman, idén om talaren som ärlig, sund och 

pålitlig och hur detta alltid kommer vara de mest givande egenskaperna hos någon som ska 

göra ett framträdande. På Snacka Snyggts hemsida, tar man direkt avstånd från retorik som en 

”ful” väg till makt och i videoklipp nämns en ”förtryckarretorik”. Retoriken förklaras hela 

tiden som ett verktyg som ska hjälpa till att uppnå positiva resultat så som bättre 

sammanhållning, mer konstruktiva diskussioner och vackrare bröllopstal. En retorikutbildning 

kan innehålla ”Teambuilding – förvandla motarbetarna till medarbetare”
64

 och ”Social 

kompetens – den nya konsten att klättra upp i hierarkin och förtjäna det”
65

. Det målas hela 

tiden upp ett samband mellan den gode talaren och den goda retoriken. Informationen som går 

att finna på hemsidorna vittnar om att en god talare inte endast är någon som väl kan använda 

sig av språket, utan är också en god person. Kurserna handlar alla om att nå ett positivt 

resultat, inte bara för talaren utan för alla. Med andra ord förmedlar företagen en implicit idé 

om att en god person håller goda tal, den behöver bara utrustas med korrekt verktyg. 

Företagen erbjuder inte verktygen som krävs för att kunden alltid ska vinna diskussioner, eller 

lura sin omgivning att man kan mer än vad man egentligen kan. Falkman skriver ”De mest 

framgångsrika talarna är vad de påstår sig vara.”66 och när Snacka Snyggt riktar sig till företag 

i presentationskursen, skriver de ”Att ha bra produkter eller tjänster är halva arbetet”
67

. Det 

går att dra en parallell till Quintilianus definition av retoriken.   

 

Definitionen av retorik, som i högsta grad passar till dess karaktär, är att den är kunskapen om att 

tala väl. För denna omfattar både alla dygder i retoriken och karaktärsdragen hos talaren, 

eftersom ingen kan tala väl utan att vara god.
68

 

 

Det finns här en idé om att retoriken inte först och främst ska bedömas utifrån sin effektivitet 

utan kanske snarare sin redlighet. Denna idé tycks vara underliggande hos både Falkman och 

                                                 
64 Snacka Snyggt AB, “Ha rskarteknik”, http://snackasnyggt.se/harskarteknik/, (2013-09-06)  
65 Ibid.  
66 Falkman Ra d & Retorik, “Kunskap, karakta r och ka nsla”, http://www.falkman.se/12.htm, (2013-09-06)  
67 Snacka Snyggt AB, ”Presentationsteknik”, http://snackasnyggt.se/presentationsteknik/, (2013-09-06)  
68    Quintilianus, Den fulländade talaren, o vers. Bengt Ellenberger, Wahlstro m & Widstrand, Stockholm: 2002, s. 32. 
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Snacka Snyggt. Retoriken målas upp som ett användbart verktyg, men detta verktyg ska 

användas för att uppnå ett konstruktivt och givande mål. Retoriken ska leda till att vi kan 

förbättra vår kommunikationsförmåga och dess mål är således konstruktivt. Det är här vi kan 

se likheter till Rhetorica utens. Ordet utens härstammar från latinets utilias vilket betyder 

nyttig eller funktionell, och det är till stora delar just detta företaget menar att retorikens 

huvudsakliga funktion är. Retoriken är praktisk och är något som ska göra det lättare att 

kommunicera med din omgivning.  

 

För att sammanfatta marknadsretoriken som fält, i den mån det representeras av de två 

bolagen i fråga, skulle jag vilja hävda att detta fält utgörs av avståndstagandet från ett 

specifikt förhållningssätt. Klusteranalysen visar på att företagen hela tiden rör sig mellan ett 

förhållningssätt till retoriken som ett verktyg för effektiv övertalning och en typ av etisk 

kommunikation. Av denna anledning fyller retoriken som företagen erbjuder, en funktion som 

ett brett symboliskt kommunikationssätt samtidigt som den gång på gång faller tillbaka på 

retorikens verbala funktion.  Retoriken är inte längre ”bara” konsten att övertyga, utan ett 

verktyg som gör vardagen enklare, mer praktisk och framför allt givande i ett modernt 

samhälle. Bolagens habitus, deras attityder och handlingsmönster när det kommer till 

retoriken, kan således ses som en naturlig utveckling av ett ämne i ett modernt samhälle. Den 

har reviderats och omformulerats för att fungera i ett samhälle där saker ska gå fort, vara 

snyggt och ta dig framåt som individ. Det kanske är av denna anledning som 

retorikkonsulterna har väckt så stor uppmärksamhet och i vissa fall även irritation; för att de 

har tagit hundratals år av meningsskiljaktigheter och tvister kring definition, och slängt dessa i 

soptunnan. På detta sätt har man från företagens sida skapat ett nytt fält som inte längre 

behöver ta ställning till om retoriken ska ses som snäv eller bred övertalan, som en pragmatisk 

konstruktion eller som ändamålsbestämd påverkan. Marknadsretoriken är, med enkelt ordalag, 

det vi vill att det ska vara.  
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