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1 Inledning 

1.1 Om attitydbegreppet och Gudrun Schyman 

Attityd härstammar från franskans attitude ”hållning”, av italienska attitudine, ytterst av 

senlatin aptituˈdo ”lämplighet”, ”lämpligt tillfälle”, och betyder kroppshållning, inställning 

eller förhållningssätt.
1
 Attityd anspelar här på den åsikt någon har i en specifik fråga, men 

även den kroppshållning och andra fysiska uttryck som kommunicerar attityden. Jag kan 

därmed ha en inneboende attityd till något, exempelvis till att studera. Jag kan också bli 

rekommenderad att tala eller skriva med lite mer attityd, det vill säga våga vara mer radikal 

och färgstark i mitt muntliga eller skriftliga framförande. Gemensamt för dessa är att attityd 

på något sätt handlar om ett ställningstagande som kan ta sig olika uttryck – uttryck som 

ofrånkomligen påverkar hur detta ställningstagande tolkas och tas emot.  

Som mastersstudent skrev retorikvetaren Tommy Bruhn att attitydbegreppet spelar en 

viktig roll inom retoriken genom att retorisera uttryck som inte ryms inom logos-orienterad 

argumentationsanalys. Han har därför utvecklat en metod för att analysera attityder retoriskt i 

argumentationssituationer. Bruhn talar om attityduttryck istället för attityd, då analytikern 

enbart har möjlighet att tolka uttrycket som ges för en eller flera attityder, och aldrig en 

debattörs egentliga attityd. Han definierar attityduttryck enligt följande.  

 

Attityduttryck är ställningstaganden som inte explicit argumenteras. De är tecken som 

kommunicerar underförstådda betydelser, de är retoriska förtätningar som innehåller en 

stor mängd information. Dessa värderande signaler kan vara såväl värdeord som icke-

verbala signaler såsom ansiktsuttryck, tonfall, gester etc.
2
 

 

Dessa attityduttryck samverkar enligt Bruhn med det verbala uttrycket inom den retoriska 

situationen, och har en betydande funktion när det kommer till att bestämma en debatts utfall. 

Bruhns modell är föremål för den här uppsatsens metod, och provas genom en analys av atti-

tyduttrycken hos politikern Gudrun Schyman i en TV-sänd nyhetsdebatt.  

Som färgstark före detta partiledare för Vänsterpartiet, senare politisk vilde,
 
nykter 

alkoholist, bestraffad skattebrottsling,
 
medbildare av det politiska partiet Feministiskt Initiativ 

(Fi) och för att bokstavligen ha grillat upp 100 000 kronor under Almedalsveckan är Schyman 

                                                 
1  Anne-Sofie Rosén,”Attityd”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/attityd, (2014-06-09). 

2  Tommy Bruhn, Attitydproblem – om attityduttryck och deras retoriska funktioner, D-uppsats framlagd vid 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet 2012, s. 3. 

http://www.ne.se/lang/attityd
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både älskad och hatad.
3
 Efter en paus från riksdagspolitiken sedan början av 2011 blev 

Schyman i april 2013 återvald som talesperson för Fi. Sedan dess är hon frontperson och 

första riksdagskandidat i Fi:s valkampanj inför riksdagsvalet i september 2014.
 
Inte minst är 

det Schymans debatteknik som har bidragit till hennes stora genomslagskraft. Schyman är 

känd för att vara en vass debattör både hos vänner och fiender. Hon tycks inte skilja personligt 

från politiskt, och verkar aldrig vara rädd för att säga vad hon tycker – egenskaper som är av 

stor vikt för Fi:s möjligheter att ta sig in i riksdagen med sin i sammanhanget relativt kontro-

versiella grundideologi. Schyman står här i fronten för en revolutionär feministisk rörelse vars 

mål inte enbart är att komma in i riksdagen. Fi vill även ”utmana den nationella självbilden av 

Sverige som ett jämställt och öppet land” på samtliga politiska områden – något som jag 

personligen välkomnar.
4
 Det är mot denna bakgrund som valet av analysobjekt har skett, då 

det är intressant att se närmare på Schymans utmärkande retorik ur ett vetenskapligt 

perspektiv.  

 I SVT:s nyhets- och debattprogram Agenda den 2 februari 2014 debatterade Schyman 

kvinnors och mäns relativa lönenivåer i arbetslivet – den så kallade lönefrågan – med 

jämställdhetsminister Maria Arnholm (Folkpartiet). Debatten är i skrivande stund den senaste 

Tv-debatten med Gudrun Schyman som talesperson för Fi, och mycket viktig för Schyman, då 

lönefrågan och den nuvarande jämställdhetspolitiken är en av Fi:s mest centrala frågor inför 

valet i september. Debatten fick stort genomslag i media och har i efterhand beskrivits av både 

Aftonbladet och Expressen som en het debatt där debattörerna ”rök ihop” rejält.
5
 I en sådan 

beskrivning antyds att det var mer än enbart sakliga argument som utbyttes mellan Schyman 

och Arnholm; mer än debattörernas verbala uttryck bidrog till debattens form och utgång. 

I en neo-aristotelisk retorisk analys skulle vi kanske här börja tala om debattens 

pathos-inslag och hur denna framförs genom debattörens elocutio och actio. Det är dessa 

retoriska medel som i den här uppsatsen istället inbegrips och utvecklas med hjälp av 

begreppet attityd och som syftar på hur det retoriska meddelandet framställs genom ordval i 

samspel med det praktiska framförandet. Detta kan enligt Bruhn styra en debatt genom att 

påverka hur den som kommunicerar uppfattas genom sitt ethos, vilket kan leda till konse-

kvenser för de handlingar som publiken uppmanas till. Kanske kan en attitydanalys bidra till 

svaret på vad det är i Schymans retorik som gör att hon uppfattas som en så vass debattör, och 

                                                 
3  ”Gudrun Schyman”, Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Gudrun_Schyman (2014-03-01). 

4 Feministiskt Initiativs officiella hemsida, ”Vår politik”, http://feministisktinitiativ.se/politik/ (2014-03-01). 

5  Per Karlsson, Erik Melin, ”Schyman och Arnholm rök ihop om löner”, Aftonbladet.se 2/2 2014, 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18285070.ab, (2014-03-01), och 

 Karl-Johan Karlsson,”Här ryker de ihop om jämställdhetspolitiken”, Expressen.se 3/2 2014, 

http://www.expressen.se/nyheter/har-ryker-de-ihop-om-jamstalldhetspolitiken/ (2014-03-01). 

file:///C:/Users/Sara/Google%20Drive/Retorik%20C/Uppsatskursen/,%20http:/sv.wikipedia.org/wiki/Gudrun_Schyman
http://feministisktinitiativ.se/politik/
http://www.expressen.se/nyheter/har-ryker-de-ihop-om-jamstalldhetspolitiken/
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varför debatten mellan henne och Maria Arnholm kom att uppfattas som så hätsk? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Med hjälp av Tommy Bruhns modell för att retoriskt analysera attityduttryck syftar den här 

uppsatsen till att skapa en förståelse av hur attitydgestalter fungerar i en debattsituation. 

Attitydgestalter kan återfinnas i all mänsklig kommunikation och uppstår alltid i samspel med 

– och är ibland oskiljaktiga från – det verbala uttrycket i en debatt. Även om de riskerar att gå 

obemärkta förbi så bidrar de ofta till olika effekter, som till exempel en förändring i 

debattklimatet mellan parterna, publikens hållning i frågan eller förtroende för debattörerna. 

Därför är det särskilt intressant att se till och försöka förstå attitydgestalter inom politiken, där 

sådana retoriska effekter i slutändan påverkar vem som har makten att styra över andra. Den 

här uppsatsen bidrar till att skapa en sådan förståelse genom en analys som framskrider 

kronologiskt och visar hur attitydgestalterna i debatten mellan Schyman och Arnholm 

fungerar i relation till det verbala meddelandet i debatten, vilket kan bidra till att förklara hur 

den slutligen kom att uppfattas som så hätsk. Syftet uppnås med hjälp av följande 

frågeställningar. 

 

1. Vilka attityduttryck visar Schyman gentemot sin debattmotståndare Maria Arnholm i 

SVT Agendas debatt 2 februari 2014? 

2. Vilka retoriska effekter har dessa attityduttryck i debatten?  

 

1.3 Tidigare forskning 

Som retoriskt begrepp förekommer ”attityd” först i den moderna retoriken. Följande avsnitt 

tar upp teori som syftar till att förklara attitydbegreppet ur ett retoriskt perspektiv. Eftersom 

attitydbegreppet enligt Bruhn har en stor betydelse för talarens ethos i en debattsituation 

inkluderas även en översikt över hur ethos har använts inom retoriken historiskt och idag. 

 

1.3.1 Attityd som ett sjätte element i Kenneth Burkes pentad 

Den inom retorikvetenskapen mycket erkända teoretikern Kenneth Burke föreslår i några 

inledande och outvecklade resonemang att hans dramatiska pentad kan kompletteras med 

attityd som ett sjätte element. Pentaden består av kategorierna act, scene, actor, agency och 

purpose som används för att utläsa motivet bakom en handling. Jag vill här citera ur det 

tillägg som Burke skrivit under rubriken ”Addendum for the Present Edition”, ur hans verk A 
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Grammar of Motives i vilken den dramatiska pentaden presenteras. 

  

I have sometimes added the term ‘attitude’ to the above list of five major terms. Thus, one 

could also speak of a ‘scene-attitude ratio’, or of an ‘agent-attitude ratio’, etc. ‘Agency’ 

would more strictly designate the means (quibis auxiliis) employed in the act. And ‘atti-

tude’ would designate the manner (quo modo). To build something with a hammer would 

involve an instrument or ‘agency’; to build with diligence would involve an ‘attitude’, a 

‘how’. 6 

 

Om analytikern här lägger till attityd som ett sjätte begrepp, så blir agency i handlandet 

avgränsat till att gälla det konkreta hjälpmedel som får något att hända, medan attitude blir 

någonting som finns mellan agent och act genom att förklara hur detta hjälpmedel används på 

ett värdeladdat sätt.
7
 Burke skriver tidigare även att attityden helt kan bytas ut mot själva 

handlingen, då handlingen alltid föregås av en inställning eller attityd där attitydförändringen 

blir den centrala strategin för att uppnå en retorisk påverkan. 

 

As an attitude can be the substitute for an act, it can likewise be the first step towards an 

act. Thus, if we arouse in someone an attitude of sympathy towards something, we may be 

starting him on the road towards overtly sympathetic action with regard to it – hence the 

rhetoric of advertisers and propagandists who would induce action in behalf of their com-

modities or their causes by the formation of appropriate attitudes.
8
 

 

1.3.2 Brigitte Mrals artikel ”Attitude Matters” 

Retorikprofessorn Brigitte Mral hänvisar bland annat till ovan nämnda Kenneth Burke i arti-

keln ”Attitude Matters” i Rhetorica Scandinavica, där hon redogör för sin syn på retorisk atti-

tyd och hur den kan analyseras. Här ser Mral attityd i en retorisk situation som ”en personlig 

inställning eller hållning till eller värdering av situationen, sakfrågan, budskapet och/eller 

motparten”.
9
 Attityder är nära förknippade med retorns ståndpunkt eller tes, men skiljer sig i 

att en attityd även består av icke-diskursiva element. Mral har tidigare studerat kommunika-

tionsattityder, d.v.s. den inställning någon intar till själva argumentationssituationen, ur ett 

genusperspektiv och kommit fram till att retorik framförd av kvinnor ur ett underläge leder till 

                                                 
6  Kenneth Burke, A Grammar of Motives, Berkley: University of California Press 1969, s. 443. 

7  Bruhn 2012, s. 10. 

8  Burke 1969, s. 236. 

9  Brigitte Mral, ”’Attitude Matters’. Attitydyttringar som retoriska medel”, Rhetorica Scandinavica 2010:56, 

 s. 14. 
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andra strategier och attityder än hos de män som befinner sig i överläge, där de med mer makt 

kan vara betydligt mer antagonistiska och mindre förhandlande. Med tanke på att analysmate-

rialet utgörs av en feministisk debatt blir därför även sakinnehållet i debatten intressant ur ett 

attitydperspektiv.
10

  

Attityd är något som enligt Mral mest har berörts inom sociologin och socialpsykolo-

gin, men inte utvecklats särskilt mycket inom retorikteorin. Samtidigt är attityd centralt inom 

retoriken eftersom kommunikation sällan sker på ett enbart rationellt plan utan även påverkas 

av emotionella processer som spelar in, som till exempel sympati/antipati, aggressivi-

tet/vänlighet och entusiasm/likgiltighet. Medvetna eller omedvetna grundar sig attityder i vär-

deringar; de är en ständig dynamisk process som knyter ihop inre och yttre hållningar i en 

argumentativ kontext. En retorisk attitydanalys innehåller därmed ”en reflektion över det som 

uttrycks parallellt och utöver de verbala yttringarna och vilken verkan detta kan ha på kom-

munikationen och interaktionen”
 
.
11

 Attityder kan vara riktade till både ”situationen, ämnet 

och publiken respektive motparten” och är inte något debattören har, utan är något som, precis 

som andra uttrycksformer aktivt går att välja och förändra för att förstärka ett i övrigt logos-

baserat budskap.
12

 Därför menar Mral att attityd som analysverktyg är användbart i en retorisk 

analys som syftar till att kartlägga och förklara retoriska strategier.  

 

1.3.3 Ethos-forskning 

Ethos definieras enligt Encyclopedia of Rhetoric and Composition som ”persuasion through 

the character of the speaker”.
13

 Historiskt sett har ethos setts på två olika sätt. Enligt bland 

annat Platon var det en del av talarens karaktär utanför talet, alltså så som talaren är som per-

son.
14

 En god retoriker innebär med det här synsättet att hen har goda ideal och lever ett lag-

ligt och gott liv, och detta inbegrips i det som James C. McCroskey kallar för primär-ethos.
15

 

Det andra perspektivet av ethos står Aristoteles för och kan enligt McCroskey kallas för se-

kundär-ethos. Aristoteles menar att ethos är något som hör till bevismedlen logos och pathos, 

som talaren kan använda sig av för att övertyga sina åhörare. Aristoteles ethos ”bör åstad-

                                                 
10 För vidare läsning kring argumentationsattityder ur ett genusperspektiv, se Brigitte Mral, ”Motståndets 

retorik: om kvinnors argumentativa strategier”, Rhetorica Scandinavica 2003:27. 

11  Mral 2010, s. 27. 

12 Ibid., s. 6, s. 8. 

13 Nan Johnson, “Ethos”, Encyclopedia of Rhetoric and Composition – Communication from Ancient Times to 

the Information Age, Theresa Enos (red.), New York och London: Routledge förlag 1996, s. 243–245.  

14  Se exempelvis resonemanget om hur talet ska passa för talarens själsliga natur för att på ett fackmässigt sätt 

kunna övertala. Platon, ”Faidros”, Skrifter bok 2, Stockholm: Atlantis bokförlag 2001, s. 374. 

15 James C. McCroskey, An introduction to rhetorical communication: a western rhetorical perspective, (9 uppl.) 

Boston: Allyn and Bacon 2006, s. 82. 
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kommas genom talet, och inte genom förutfattade meningar om hur talaren är”, och likställs 

med att förmedla trovärdighet där ett effektivt ethos ska få publiken att känna retorikerns sun-

da förnuft (phronesis), goda moral (arete) och välvilja (eunoia).
16

  För att lyckas med detta 

måste retorikern anpassa sig till sin publik och de värderingar som publiken har. Skillnaden 

mellan Platons essentiella syn på ethos och Aristoteles mer pragmatiska förhållningssätt åter-

kommer även i senare definitioner. Cicero menar likt Aristoteles att ethos påverkas främst av 

hur talaren framställer sig själv, men till skillnad från Aristoteles ser inte Cicero ethos som en 

del av inventio, utan snarare något som hör till talets stil och framställning. Quintilianus läg-

ger likt Platon stort värde vid den goda talarens person och retorikstudenters goda uppfostran, 

inte bara till att bli goda talare utan till att bli goda människor. 

 Utan att nödvändigtvis använda termen ethos, lägger även retoriker idag stor vikt vid 

att att skapa trovärdighet och anpassa sig till sin publik, och Bruhn menar att detta sker bland 

annat genom just utifrån uppfattade attityder, vilket gör ethos till en viktig kategori. Genom 

en analys av attityduttryck menar han att det delvis går att förklara hur ethos konstrueras ge-

nom en kommunikationshandling.
17

 I den här uppsatsen är både Platons och Aristoteles syn 

på ethos aktuella, då ethos behandlar både den karaktär som Schyman som debattör går in i 

debatten med, och det ethos som hon formar vartefter debatten fortskrider. 

 

1.4 Teori och metod 

1.4.1 Min syn på retoriken 

I min syn på retoriken utgår jag ifrån Aristoteles som definierar retoriken som ”en förmåga att 

i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande”.
18

 Här avser 

Aristoteles enbart muntliga framföranden, men hans definition har senare kommit att innefatta 

betydligt mer än det språkliga och kan tänkas gälla även för handlingar, bilder och föremål. 

Den här förmågan kan vara en medveten strategi av till exempel en talare eller författare, men 

också ett resultat av hur ett uttryck eller objekt tolkas oberoende skaparens intentioner. Som 

Aristoteles skriver sker övertygelsen eller övertalandet i varje enskilt fall, alltså i en specifik 

retorisk situation. Här anser jag att Aristoteles syn på situationen passar att kombinera med 

Lloyd F. Bitzers syn på den retoriska situationen, som Bitzer ser som kombinationen av ett 

påträngande problem, en publik och situationens begränsningar.
19

 Den retoriska situationen 

                                                 
16  Aristoteles, Retoriken, övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, s. 70. 

17  Bruhn 2012, s. 47. 

18  Aristoteles 2012, s. 69. 

19  Lloyd F. Bitzer, ”The Rhetorical Situation”, Philosophy and Rhetoric, 1968, s. 1–14.  
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utgör i sig både den utlösande faktorn och formgivaren till det retoriska meddelandet. 

Retoriken är därmed genom sin övertygande potential samtidigt medskapare av sin situation 

och verklighet och ett sätt att kritiskt förstå den.  Detta är en syn på retoriken som liknar den 

som Bruhn har, då han också hänvisar till Bitzer och menar att attityduttrycket är ett 

”strategiskt ställningstagande utifrån den retoriska situationen, även om uttrycket mycket väl 

kan vara omedvetet för retorn”.
20

 Därmed kan min syn på retoriken ses som en syntes av 

Aristoteles, Bitzers och Bruhns retoriksyn.  

 

1.4.2 Tommy Bruhns modell för attitydanalys: kontext, attityduttryck och effekt 

Bruhn beskriver attityduttryck som dynamiska och föränderliga. Deras betydelser kan finnas i 

en kronologisk progression där attitydens gestalt formas genom ett flertal värderande uttryck 

som ”framträder gradvis för publiken, som en mosaik som bildas av att fler och fler bitar fästs 

till den”.
21

 För att få en helhetsbild av det som förmedlas i en specifik retorisk situation menar 

Bruhn att analytikern måste följa talets dramaturgi genom attityduttrycken, och därigenom 

kunna visa ”hur retorn förändrar sina attityduttryck i förhållande till det verbala meddelan-

det”.
22

 Först då är det möjligt att svara på vad dessa attitydgestalter har för funktion och på-

verkan för debattens utfall. Enligt Bruhn kan en retorisk attitydanalys av en debatt ha tre olika 

initiala utgångspunkter. Antingen väcks analytikerns intresse av ett attitydobjekt – exempelvis 

alliansens jämställdhetspolitik för att se hur denna värderas i debatten av Schyman – eller från 

ett särskilt iögonfallande attityduttryck, som hur Schyman lyfter hakan i olika delar av debat-

ten, eller slutligen från en generellt uppfattad attityd ifrån Schyman som aggressiv.
23

 

Den metod som Bruhn presenterar fokuserar på kommunicerade attityder, dels på mik-

ronivå genom samverkan mellan olika satser och deras specifika kontext, och dels på en mak-

ronivå för att se hur attityderna utvecklas kronologiskt i debatten som helhet. För den här upp-

satsen är det främst modellen för mikronivå som används. Därefter görs en friare helhetsbe-

dömning för attitydgestalternas kronologi i debatten mellan Schyman och Arnholm. Bruhns 

diagram nedan illustrerar det verktyg som används i analysen av attitydgestalter, och som 

enligt Bruhn fungerar som ”en slags checklista” för analytikern.
24

 

                                                 
20  Bruhn 2012, s. 30. 

21  Ibid., s. 52. 

22  Ibid., s. 61. 

23  Ibid., s. 49. 

24  Ibid., s. 43. 
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Figur 1: Attityduttryckets struktur och funktion
25 

 

Kontext 

Kontexten för ett attityduttryck utgörs av fyra underkategorier eller faktorer: attitydobjekt, 

verbalt meddelande, situation och ethos.
26

 Attitydobjektet är det objekt som attityduttrycket 

värderar. Detta kan vara i princip vad som helst som vi uppfattar som en enhet som kan 

värderas, som en sak, en person eller ett fenomen. Attitydobjektet har en inledande neutral 

eller icke neutral status utifrån publikens doxa, och får eventuellt en ny status genom det 

förmedlade attityduttrycket. Verbalt meddelande är det grammatiska och semantiska 

meddelandet som uttrycks i ord eller skrift. Vid en analys av ett attityduttryck sker detta ofta i 

samband med ett verbalt meddelande. I kategorin situation vägs kontextuella faktorer in, 

såsom press från publiken eller debattmotståndaren, eller om debattören påverkas 

psykologiskt av en särskild händelse under debatten. Slutligen vägs debattörens ethos in i hur 

vi bedömer attityduttrycket. 

För kontexten handlar ethos om debattörens anseende och roll innan debatten, alltså 

det ethos som Platon förespråkade snarare än Aristoteles, och som James C. McCroskey kallar 

primär-ethos, till skillnad från det sekundär-ethos som debattören kan påverka inom själva 

debatten.
27

 Om kontexten i den här modellen bör även sägas att jag tolkar den som för-

hållandevis liten och specifik; eftersom analysmodellen är till för att analysera ett enskilt 

attityduttryck så vi skulle kunna säga att en debatt som den i Agenda har en ny kontext för 

varje replik som sägs. Då kontexten utgörs av bland annat det verbala meddelandet uppstår 

här en ny kontext varje gång en ny replik sägs. Samtidigt är det mycket i varje sådan kontext 

som är gemensamt för debatten som helhet och därmed gäller för debattens samtliga 

                                                 
25  Bruhn 2012, s. 43. 

26 Ibid.,  s. 44. 

27  McCroskey 2006, s. 82. 
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kontexter, som till exempel debattörens primär-ethos och mycket av den fysiska 

debattsituationen. 

 

Attityduttryck 

Precis som för kontexten har Bruhn även delat upp det centrala attityduttrycket i fyra olika 

infallsvinklar för analys: form, värde, kraft och riktning.
28

 Formen, skriver Bruhn, är den gest, 

det tonfall eller de ord som utgör själva attityduttrycket. Här finns delvis en överlappning med 

det verbala meddelandet, men de är ändå viktiga att skilja åt, då exempelvis det verbala 

meddelandet ”tack” inte nödvändigtvis sägs med en tacksam form. Värde är de starka eller 

svaga positiva eller negativa värderingar som tillskrivs attitydobjektet, som till exempel 

uppskattning eller irritation. Attityduttryckets värde inbegriper de betydelser uttrycket 

tillskriver attitydobjektet, såväl affektiva som kognitiva. Hos attityduttryckets kraft tolkas hur 

starkt uttrycket uppfattas vara. Ett starkt uttryckt förakt kan exempelvis vara lättare att 

uppfatta, men samtidigt vara svårare att accepteras av en publik. Den sista formen för 

attityduttrycket är dess riktning som förklarar hur uttrycket pekar på eller hänvisar till sitt 

attitydobjekt genom att svara på vem som tilltalar debattören och hur. Kontexten skapar 

tillsammans med attityduttrycket förutsättningarna för de effekter som framträder i debatten 

och hos publiken. 

 

Effekt 

Det tredje och sista steget i analysmodellen består i att analysera effekten hos attityduttrycket 

genom dess mening, diskursdynamik och ethos.
29

 Det är i det här steget som det är möjligt att 

säga något om hur ett attityduttryck fungerar retoriskt, och alltså svara på min andra 

forskningsfråga om den retoriska effekten av Schymans attityduttryck. Med mening menas de 

följder som kommer av attityduttrycket och de slutsatser som kan dras av publiken, alltså hur 

attityduttrycket påverkar publikens tolkning och uppfattning av debatten, vilken världsbild 

som förmedlas och vilka handlingar som publiken uppmanas till. Här kan analysen därmed 

också användas ideologikritiskt genom att som analytiker göra en bedömning om debatten är 

moraliskt ond eller god.  

Nästa del går ut på att bedöma hur attityduttrycket påverkar diskursdynamiken. 

Påverkar uttrycket den andra debattören till att svara på ett visst sätt, eller leder den till en mer 

                                                 
28  Bruhn 2012, s. 45. 

29  Ibid., s. 47. 
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polariserad debatt? Här skriver Bruhn att en attitydanalys inte kan ge hela svaret för hur 

dynamiken fungerar i stort, utan bara användas som delförklaring bredvid exempelvis en 

argumentationsanalys. Till sist ser analytikern återigen till debattörens ethos, men i det här 

fallet det sekundära ethos som Aristoteles förespråkar, vilken formas inom debatten genom 

hur attityduttrycken förmedlar en viss bild av debattören och dennas egenskaper. Därmed kan 

en attitydanalys även delvis förklara hur ethos konstrueras.  

 

1.4.3 Min tolkning och användning av garanten 

Precis som kontexten utgör förutsättningarna för attityduttrycket så utgörs effekten i form 

attitydens gestalt, alltså den tolkning eller världsbild som förmedlas kring en specifik fråga, 

till stor del av de värderingar eller påståenden som Bruhn kallar för garanter. Termen garant 

är en svensk översättning av termen warrant som kommer från Stephen Toulmins modell för 

argumentationsanalys. Warrant står för den del av ett entymem som kallas överpremiss, alltså 

de värderingar som måste accepteras för att en specifik slutsats ska kunna dras.
30

 Då ett 

attityduttryck är värderande uppfattas det som ett uttryck för retorns värderingar och fungerar 

som ett implicit understöd till den slutsats som dras från det som debattören har sagt 

tillsammans med det som denna har uttryckt genom sin attityd. Bruhn utvecklar inte vidare 

hur garanten fungerar i hans modell, men jag ger i figur 2 nedan en förklaring till hur jag själv 

kommer att tolka och presentera garanten utgående från Bruhn.  

 

Verbalt meddelande Citat från det som sägs verbalt i debatten 

Attityduttryck Beskrivning av det som uttrycks icke-verbalt samtidigt som det verbala meddelandet 

Garant 
Det underförstådda påståendet som jag tolkar utifrån kombinationen av det verbala 

meddelandet och attityduttrycket  

Figur 2 

 

Det verbala meddelandet och attityduttrycket är båda explicita och leder tillsammans till det 

outtalade påståendet i form av garanten. Garanten är det argument, påstående eller den 

förmedlade värdering som jag som analytiker ”läser in mellan raderna” och tolkar utifrån de 

antydningar som attityduttrycket ger. För att visa hur kombinationen av det verbala 

                                                 
30  Bruhn har lånat just begreppet garant till attityduttrycket därför att garant definitionsmässigt inte kräver 

formell logisk giltighet, något vi antagligen sällan finner i attityder. För vidare läsning kring Stephen 

Toulmins argumentationsmodell, se Stephen Toulmin, “The Uses of Argument”, The Rhetorical Tradition. 

Readings from Classical Times to the Present, Particia Bizzell, & Bruce Herzberg (red.) , Boston & New 

York: Bedford/St.Martin’s 2001, s. 1417–1428. 
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meddelandet och attityduttrycket leder till ett möjligt uppfattat påstående ger jag här ett 

vardagsnära exempel. 

 

Verbalt meddelande ”Jag ska gå till jobbet nu” 

Attityduttryck Tittar på klockan med en sömnig blick 

Garant Det är viktigt att gå till jobbet även om man är sömnig 

Figur 3 

 

När jag som åhörare eller analytiker hör någon säga att denna ska gå till jobbet samtidigt som 

jag ser den sömniga blicken på klockan drar jag slutsatsen att det är tidpunkten som får 

personen att bestämma sig för att gå till jobbet, trots att personen kanske egentligen skulle 

behöva sova. Därför uppfattar jag att hen utgår ifrån en värdering om att det är viktigt att gå 

till jobbet, även om man är sömning. Den här slutsatsen skulle inte framgå av enbart det 

verbala meddelandet eller attityduttrycket, utan är beroende av kombinationen av de båda. 

Däremot kan attityduttryckets art i sig själv vara avgörande för vilken garant som uttolkas. 

Hade personen i exemplet ovan sagt ”jag ska gå till jobbet nu” med ett attityduttryck i form av 

ett stort varmt leende istället för en sömnig blick på klockan så hade värderingen förslagsvis 

blivit ”det är roligt att gå till jobbet”. Här är alltså attityduttrycket avgörande för vilken garant 

som uttolkas, och de garanter som skrivs ut i analysens figurer är inte på något sätt de enda 

fungerande slutsatserna, utan fungerar som förslag utifrån hur jag själv uppfattar debatten. 

 Jämfört med Bruhns modell som jag utgår ifrån är det här viktigt att påpeka att verbalt 

meddelande enbart är en av de fyra faktorer som tillsammans utgör kontexten.  Det verbala 

meddelandet befinner sig alltså på en nivå under kategorin attityduttryck som i sig består av 

de tidigare nämnda underkategorierna form, värde kraft och riktning. Anledningen till att jag 

bland de kontextuella faktorerna väljer att betona det verbala meddelandet specifikt i mitt 

schema beror på att det som sägs verbalt står i särskilt direkt samband med det som samtidigt 

uttrycks icke-verbalt. Det beror även på att de andra kontextuella faktorerna (ethos, 

attiydobjekt och situation) är mer konstanta för debatten som helhet och därmed enklare att 

hålla i minnet i relation till attityduttrycken under analysens gång. När jag därefter beskriver 

attityduttrycket i schemat använder jag mig av den eller de faktorer som bäst beskriver 

uttrycket för att på ett kortfattat vis skapa en översikt. Den här prioriteringen av kategorier 

ifrån Bruhns modell gäller alltså endast för dessa scheman som är till för att sammanfatta 

analysen och visa vad som leder fram till den av mig uttolkade garanten. Under analysens 

gång behandlas samtliga av Bruhns kategorier och dess faktorer, vilket är nödvändigt för att 
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komma fram till en väl grundad slutsats.  

 

1.5 Material: tv-debatten i SVT Agenda 2 februari 2014 

Som jag nämner tidigare så är den retoriska attitydanalysen av Gudrun Schyman begränsad 

till en enskild 9.27 minuter lång tv-sänd debatt från SVT:s nyhets- och debattprogram Agenda 

den 2 februari 2014.
31

 Agenda är ett av de större debattforumen i svensk tv, och ett viktigt 

medium för politiker som vill nå ut till väljare inför valet. I debatten medverkar Gudrun 

Schyman som representant och talesperson för oppositionspartiet Feministiskt Initiativ vid 

ena sidan av bordet och Maria Arnholm, nuvarande jämställdminister från Folkpartiet vid 

andra sidan av bordet. Mellan dem finns moderatorn och programledaren Camilla Kvarntoft, 

som jag härefter hänvisar till som moderatorn. 

Debatten föregås av ett reportageinslag om den långsamma utvecklingen av kvinnors 

löner, och hur detta hör ihop med kvinnors längre föräldraledighet och deltidsarbete. Det här 

reportaget kommer därför att finnas med som en betydande faktor i analysen av debattens 

kontext, även om det inte hör till analysmaterialet i sig. Reportaget informerar om att kvinnors 

lön på 12 års tid har gått från att uppnå 84 % av männens lön till nuvarande 86 %, och att 

kvinnors löneutveckling i den här hastigheten inte kommer att nå männens löner förrän år 

2138. Den efterföljande debatten utgår ifrån reportaget och inleds med frågan om vad den 

långsamma löneutvecklingen beror på. Schymans övergripande tes är att den långsamma 

löneutvecklingen beror på bristfälligt jämställdhetsarbete, inte minst på politikernivå. Hon 

menar att politikerna måste göra mer för att kvinnor och män ska få lika löner, och föreslår att 

politikerna ska ge direktiv till Medlingsinstitutet om lönenivåer samt införa individuell 

föräldraförsäkring. Arnholm håller med om att politikerna har misslyckats med att verka för 

lika löner, men motsätter sig Schymans förslag om Medlingsinstitutet, då hon anser att staten 

inte ska styra lönerna i Sverige genom sådana direktiv.  

Bland de attityduttryck som ställs upp i scheman kompletterar jag i flertalet fall med 

skärmdumpar från motsvarande sekvens i videoklippet för att visa hur attityduttrycken ser ut 

visuellt. Eftersom attityduttrycken till stor del uttrycks och uppfattas genom sina rörelser, 

riktningar och tempon så är de generellt svåra att visa i stillbild, och ibland hindrar även 

kameravinkeln publiken från att se hela rörelsen där vi ändå förstår att den sker. Därför finns 

inte samtliga uttryck med på bild, och det är på flera bilder endast en specifik del av det 

                                                 
31  ”Schyman (Fi) & Arnholm (Fp) i Löne-debatt, Agenda 2 feb 2014” (2014), Youtube,  

  http://www.youtube.com/watch?v=ro2fK6G9UNA, (1/3 2014). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ro2fK6G9UNA
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beskrivna attityduttrycket som går att se. 

 

1.6 Tillvägagångssätt  

I mitt tillvägagångssätt har jag inledningsvis utgått från Bruhns tredje infallsvinkel för en 

analys om en generellt uppfattad övergripande attityd, och tagit avstamp i debatten i Agenda 

med anledning av den av mig och av media generellt uppfattade aggressivitet som uppstod. 

Jag upplever att Schyman debatterar med varierande attitydgestalter i olika skeden av 

debatten och eftersom Bruhn menar att attityder är dynamiska och kan sägas utvecklas i en 

kronologisk dramaturgi så har den här analysen ett kronologiskt perspektiv där jag inleder 

med att analysera början för att sedan stegvis röra mig mot slutet av debatten. Efter en 

noggrann granskning av videoklippet med debatten urskiljer jag tre skeden där olika 

attityduttryck dominerar varje skede. Dessa kallar jag för inledning, debattens klimax, och 

debattens avslutning. Då min analys är avgränsad till attityduttrycken som tillhör Schyman är 

flertalet analyserade attityduttryck uttryckta av henne, men eftersom Schyman påverkar och 

låter sig påverkas av Arnholm inkluderas även Arnholms agerande där det har stor betydelse, 

främst i tredje och sista delen där Arnholms uttryck är särskilt viktiga för att se effekten 

Schymans av attityduttryck. 

En analys enligt Bruhns modell av varje enskilt attitydutryck skulle innebära att varje 

värdeord och ansiktsuttryck analyserades utifrån samtliga tre kategorier med respektive 

underkategorier. Detta skulle leda till en mycket lång analys av uttryck där det intressanta 

försvinner i en stor mängd beskrivningar som inte säger särskilt mycket av intresse. Därför 

gör jag en mer övergripande analys genom ett urval av attityduttryck där jag utgår ifrån dem 

som jag bedömer som centrala i hur de påverkar debatten genom sina effekter. Jag använder 

här modellen för varje enskilt skede i debatten, samt för varje enskilt utvalt attityduttryck som 

jag valt ut i detta skede, för att slutligen visa hur de olika skeendena bildar en samman-

hängande dynamik i samspel med den verbala debattens utveckling.
32

  

 

  

                                                 
32  Bruhn 2012, s. 61. 
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2 Analys  

2.1 Schymans attityduttryck i debatten mot Arnholm  

2.1.1 Debattens inledning: ”Så här kan vi bara inte ha det”  

Kontext  

I debattens inledande fas, som jag har avgränsat från dess början fram till 3 minuter och 22 

sekunder in i videoklippet, driver Schyman tesen att ”så här [ojämställt] kan vi bara inte ha 

det.” Här skulle vi därför kunna säga att den långvariga ojämställda skillnaden mellan 

kvinnors och mäns löner är själva attitydobjektet då det inledningsvis är ojämställdheten som 

sak som Schyman ställer sig emot. Ojämställdheten i sig själv som attitydobjekt smälter dock 

delvis ihop med Schymans syn på regeringen då hon samtidigt påpekar att regeringen inte har 

gjort tillräckligt i den här frågan. De centrala verbala meddelanden som Schyman uttrycker i 

den första delen hör ihop med tre stycken olika attityduttryck. Dels är det när Schyman i sin 

första replik säger att hon och Arnholm visserligen är överens om att kvinnors löner är 

alldeles för låga, men kontrar med att säga  

 

det intressanta är ju, ska vi ha det på det här viset? Jag menar att så här kan vi bara 

inte ha det i flera hundra år till eller hoppas på turen, utan vi får ju göra nånting åt 

det. 

 

Med det här meddelandet gör Schyman det tydligt att skillnaden mellan hennes och Arnholms 

förhållningsätt till problemet är att Schyman står för handling och Arnholm för passivitet. Det 

andra centrala verbala meddelandet sker när Schyman berättar att löneskillnaderna sätter sig i 

alla socialförsäkringssystem  

 

och i slutändan i pensionen där nu en massa kvinnor går ut med bara 

garantipensionen, det som brukar kalla fattigpension, under EU:s fattigdomsstreck. 

 

Därmed vidgar hon allvaret i problemet med ojämställda löner till att inte enbart handla om 

jämställdhet utan påpekar att det också är en klassfråga. Slutligen kommer det för debatten 

mycket viktiga konkreta förslag som Schyman lägger fram då hon på moderatorns fråga om 

vad som ska göras säger att ”regeringen borde ge Medlingsinstitutet ett övergripande ansvar 

att arbeta för jämställda löner”. 



 

16 

 

Situationen i den första fasen av debatten är inledningsvis påverkad av det föregående 

inslaget som beskriver hur sakta löneutvecklingen har gått de senaste åren, och då även 

implicit de år som den nuvarande alliansregeringen har styrt. Detta är något som har betydelse 

för debatten som helhet då den utspelar sig under ett valår, och både Schyman och Arnholm är 

måna om att vinna väljare. Här har Arnholm ett extra ansvar för att inte förlora tidigare 

väljare, samtidigt som Schyman har ett större utrymme att uttrycka sig då hon nästan inte har 

några tidigare väljare att förlora. Arnholm måste dessutom försvara vad hon som jämställd-

hetsminister har gjort i regeringsställning och samtidigt ge intryck av att representera en enad 

allians med de andra partierna M, Kd och C. 

Debattörernas inledande ethos kan sägas ha olika styrkor och svagheter. Arnholms 

ethos kan inledningsvis ses som något svagt och ifrågasatt i och med inslaget som vittnar om 

hur illa löneutvecklingen är, och publiken kan tänkas fråga sig om hon är en dålig 

jämställdhetsminister som inte har lyckats göra mer för att förändra detta. Samtidigt är det en 

styrka att hon är sittande minister och redan i början påpekar konkreta saker som regeringen 

har gjort, som att satsa på kvinnodominerade yrken såsom lärare och sjuksköterskor. Styrkan i 

Schymans ethos kommer främst från att hon är en känd feministisk och socialistisk veteran, 

att hon kan stödja sig mot det föregående inslaget när hon kritiserar regeringens jämställd-

hetsarbete och att hon kommer med ett annat konkret förslag på åtgärder genom Medlings-

institutet. 

 

Attityduttryck 

Undantaget Schymans förslag om medlingsinstitutet, kopplar jag direkt samman de två olika 

attityduttryck som jag anser vara centrala i den inledande fasen av debatten med de ovan 

beskrivna verbala meddelandena. Här är båda attityduttryckens situation och ethos desamma, 

medan attitydobjekten genom sina riktningar skiftar mellan att gälla ojämställdheten i sig och 

Arnholm som ansvarig person.  

 Det första attityduttrycket (figur 4) är till formen det subtila kritiska småskrattet som 

Schyman uttrycker när hon säger ”det intressanta är ju, ska vi ha det på det här viset?” i 

kombination med att Schyman skakar på huvudet när hon säger att ”vi får ju göra nånting åt 

det”.  
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        Bild 1: Schyman avger ett kritiskt småskratt (0 min 42 sek) 

 

Värdet och kraften i skrattet tolkar jag som ganska starkt negativt, då det förmedlar en 

humoristisk ironi i hur allvarligt problemet är, där ett ironiskt skratt är ett relativt starkt 

attityduttryck i sammanhanget. Även skakandet på huvudet förmedlar ett relativt starkt 

negativt betonat hån över hur orimlig nuvarande situation är, då skakandet visar att orden inte 

räcker till för att uttrycka Schymans missnöje. Dessa uttryck är först riktade mot sakfrågan i 

allmänhet då Schyman ser ner i bordet under tiden hon skrattar, och sedan mot moderatorn när 

hon skakar på huvudet förklarar att ”såhär kan vi bara inte ha det.” 

 Det andra attityduttrycket (figur 5) är i kontrast till ironin och hånandet, till formen en 

mycket fokuserad och koncentrerad blick riktad mot Arnholm, samtidigt som Schyman 

förklarar att de ojämställda lönerna leder till fattigpensioner som ligger under EU:s 

fattigdomsstreck. 

 

 

       Bild 2: Schyman ser rakt och anklagande på Arnholm (1 min 9 sek) 
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Det här uttrycket har också ett negativt värde, då Schymans blick ser anklagande och kall ut. 

Kraften är inte lika stark som ironin i det föregående uttrycket, utan det är en ganska svag 

anklagelse, men den får ändå betydelse då den i stället är riktad direkt emot Arnholm och 

därför gör det tydligt att Schyman lägger ett personligt ansvar på Arnholm för den 

misslyckade jämställdhetspolitiken. 

 Nedan sammanfattar och förtydligar jag ovan beskrivna attityduttryck tillsammans 

med varje uttrycks unika verbala meddelande, och visar på ett överskådligt sätt de förslag till 

uppfattade garanter eller överpremisser som implicit uttrycks, och som genom sin effekt har 

betydelse för debattens utfall. Garanterna är alltså därmed inget som uttryckligen sägs i 

debatten, utan jag har rekonstruerat dem utifrån kombinationen av det som sägs och det som 

uttrycks genom ickeverbala attityder. Modellen inkluderar som jag tidigare påpekat inte de 

resterande faktorerna som jag analyserar, såsom ethos, attitydobjekt och situation, då dessa är 

samma för båda uttrycken, mer konstanta för debatten som helhet och finns att återgå till ovan 

i analysen av kontexten. Jag vill även här förtydliga att de rekonstruerade garanterna inte 

heller behöver vara de enda rätta, utan de är två av många möjliga förslag på den känsla som 

jag som analytiker får av vilken hållning som ligger till grund för det som sägs och uttrycks. 

  

Verbalt meddelande Schyman: ”Det intressanta är ju, ska vi ha det på det här viset?” 

Attityduttryck Schyman avger ett kritiskt småskratt och skakar på huvudet. 

Garant [Att ha det så här ojämställt är löjligt] 

Figur 4   

  

Verbalt meddelande Schyman: ”De här löneskillnaderna sätter sig i alla socialförsäkringssystem och i 

slutändan i pensionen, det som vi brukar kalla fattigpension” 

Attityduttryck Schyman ser rakt och anklagande på Arnholm 

Garant [Arnholm är ansvarig för att kvinnors låga löner tvingar dem in i fattigpension] 

Figur 5 

 

När Schyman i figur 4 frågar om vi ska ha det ”på det här viset” samtidigt som hon skrattar 

till så tolkar jag det som att skrattet blir ett uttryck för hennes kritik av det orimligt 

ojämställda löneläget för kvinnor, som är så dåligt och löjligt att det är skrattretade.  Därmed 

drar jag slutsatsen att den inställning som ligger till grund för det Schyman säger när hon 

avger sitt kritiska småskratt är att det är löjligt ha det på det ojämställda vis som vi har nu, när 

vi enligt Schyman skulle kunna förändra det med hjälp av Medlingsinstitutet. Gällande figur 5 
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så uppfattar jag det som att Schymans anklagande blick på Arnholm gör att hennes tal om 

”fattigpension” blir tydligt riktad mot Arnholm personligen. Enligt mig förmedlar Schyman 

här en idé om att Arnholms avsaknad av konkreta förslag för att höja kvinnors löner gör henne 

medskyldig till att ännu fler kvinnor kommer att få ”fattigpension”, eftersom det är Arnholm 

som är jämställdminister och har det övergripande ansvaret för att förändra det här mönstret.   

 

Effekt  

Vilken effekt attityduttrycken får kan enligt Bruhns modell utläsas genom hur de påverkar 

debattens mening, diskursdynamik och debattörernas ethos. Vilken mening, eller uppfattning 

som förmedlas till publiken, och hur publiken uppfattar debatten är bara möjligt att spekulera 

i. Min hypotes är att Schyman genom attityduttrycken ovan effektivt betonar allvaret i 

lönefrågan, och samtidigt ger Arnholm ett stort ansvar för att den alldeles för långsamma 

löneutvecklingen hos kvinnor som grupp. Schyman försvagar Arhnolms ethos genom att 

förstora hennes misslyckande och visa på absurditeten i hur ojämställt det är, och samtidigt 

hur osannolikt det är att samma regering skulle lyckas förändra detta i framtiden. Det kan 

bidra till att publiken drar slutsatsen att vi måste byta jämställdhetsminister och politik, och att 

Schyman är ett betydligt bättre alternativ, då hon vågar komma med ett alternativt förslag. 

Samtidigt kan Schymans kritiska småskratt gränsa till att bryta mot decorum, alltså vad som 

kan anses vara passande att göra i en sådan här debattsituation, och om publiken uppfattar det 

som så, så kan Schymans ethos försvagas där hon snarare uppfattas som naiv och trotsig.  

Den effekt som däremot går att se i debatten är hur attityduttrycken påverkar 

diskursdynamiken, alltså hur attityduttrycken bidrar till debattens ton och form. I inledningen 

anser jag att diskursdynamiken inte förändras märkbart; Arnholm är i det här skedet 

fortfarande lika lugn och pedagogisk som hon var inledningsvis, och Schyman låter 

fortfarande Arnholm tala till punkt. Detta är något som dock förändras i nästa fas av debatten.  

 

2.1.2 Debattens klimax: ”Varför vill du inte göra nånting?!” 

Kontext  

Mellan 3.22 och 7.05 sker vad jag tolkar som debattens klimax. Den här fasen inleds med att 

Arnholm kritiserar Schymans konkreta förslag om Medlingsinstitutet på ideologisk grund, när 

hon säger att ”jag tror inte på statssocialism” och att hon inte vill reglera marknaden, varpå 

Schyman hätskt kontrar med ”du får kalla det vad du vill” och närmast går i polemik mot 

Arnholm för att hon inte vill göra något åt problemet som de båda erkänner. Attitydobjektet 
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kretsar här inte längre kring de ojämställda lönerna i sig själva, utan består nu helt av Arnholm 

som person, och hennes – enligt Schyman – oförmåga att göra någonting åt problemet, något 

som hon menar kräver mod. Den här delens situation och inledande ethos går jag inte in 

närmare på då dessa är detsamma som i inledningen av debatten. Däremot är det verbala 

meddelandet så pass centralt att jag har valt att transkribera nyckelpassagen nedan (4.24–5.35) 

med hjälp av radnumrering och följande förklaringar: fetstil = betonat, --- = blir avbruten, 

(inom parentes) = ickeverbala attityduttryck och pauser. 

 

1 Moderatorn till Arnholm: Saknar ni mod? 

2 Arnholm: Gudrun (paus) det är inte du och jag som skapar pengarna, välfärden som vi vet är 

3 nödvändig för jämställdheten, den kräver också framgångsrika företag, män och kvinnor som --- 

4 Schyman: Ja-a, ja- a visst (skakar på huvudet) Men --- (höjer högt på hakan) 

5 Arnholm: Låt dom också vara med och det är dom som skapar resurserna … (säger något ohörbart som 

6 blir överröstat av moderatorn) 

7 Moderatorn: Vi, vi såg ändå här i diagrammet ---  

8 Schyman: Ja men får jag bara säga, det handlar ju inte om, om vi ska ha en bra ekonomi eller inte, det 

9 handlar om att jag (paus) bär (paus) kvinnor som kollektiv (markerar betoningarna med 

10 båda armarna) bördan av att (paus) arbetet inte är uppskattat. Varför ska vi låta kvinnor har någon 

11 form av realisationslapp på sig så fort vi arbetar. Varför ska vi inte dela på det? --- (rynkar på 

12 ögonbrynen, ser irriterad ut) 

13 Arnholm: Men det, det vet du att jag håller med om, frågan är hur --- 

14 Schyman: Ja men vill du inte göra nånting då?! 

15 Arnholm: Det är klart jag vill! Jag vill --- 

16 Schyman: Varför vill du inte säga åt Medlingsinstitutet att gå in och göra nånting?! (Vevar med 

17 handen, lutar sig framåt med blicken på Arnholm.) 

18 Arnholm: Därför att det är inte vi politiker som sätter löner, jag har --- 

19 Schyman: Nä-ä, men vi ger Medlingsinstitutet direktiv, eller hur? 

20 Arnholm: Jag tror inte heller att det är en myndighet som ska sätta löner, jag tror --- 

21 Schyman: Vi sätter inte löner (grimaserar och ser åt moderatorns håll). 

22 Arnholm: … på marknadsekonomi. 

23 Sschyman: Ja. (Nickar och ser ointresserad ner i bordet). 

24 Arnholm: … på att vi tillåter (paus) de goda krafterna att samverka.  

25 Moderatorn bryter av. 

 

I den här passagen är debatten som mest hätsk, och Schyman avbryter gång på gång med 

högljudd röst och upprepar frågan om varför Arnholm inte vill göra något åt de ojämställda 

lönerna. Jag har valt ut tre av de mest framstående attityduttrycken att analysera närmare. 

Dessa hör ihop med följande verbala meddelanden: ”Ja-a, ja- a visst. Men ---” ( rad 4), ”varför 
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vill du inte säga åt Medlingsinstitutet att gå in och göra nånting?!” (rad 16) samt, ”vi sätter 

inte löner” (rad 21). 

 

 

Attityduttryck 

Det första attityduttrycket (figur 6) har formen av att Schyman skakar på huvudet och höjer 

högt på hakan när hon svarar och lyssnar på Arnholm som avbryter henne och talar om 

företagens kraft och förmåga att vara med och skapa resurserna för ökad jämställdhet. Värdet 

i det här attityduttrycket är negativt, där skakningen på huvudet blir ett effektivt sätt för 

Schyman att avvisa det som Arnholm säger utan att för den delen avbryta henne, och 

fortsättningsvis lyssna på henne på ett dominant sätt, där den höga hakan kan tolkas som att 

Schyman inte alls accepterar vad Arnholm säger, utan bara väntar nonchalant på att själv få 

ordet och berätta hur det egentligen ligger till. Kraften i det här uttrycket är starkt, särskilt den 

höjda hakan, som är en mycket tydlig markör riktad direkt mot Arnholm och det Arnholm 

säger.  

 

 

        Bild 3: Schyman höjer högt på hakan (4 min 40 sek) 

 

Det andra attityduttrycket (figur 7) är till formen nästintill ett skrik, där Schyman vevar 

kraftigt med ena handen och lutar sig bestämt framåt mot Arnholm. När hon sedan drar sig 

tillbaka öppnas hennes ögon något samtidigt som hon stramar åt munnen, och hon ser riktigt 

arg ut. Här är värdet som mest negativt i debatten, då den starka rösten och ögonen inte bara 

uttrycker förlöjligande eller irritation, utan ren ilska. Även kraften i det här attityduttrycket är 

starkast i hela debatten. Moderatorn tappar kontrollen och försvinner nästan i replikutbytet där 

Schyman högljutt avbryter och gång på gång riktar sig mot Arnholm med samma fråga.  
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 Formen för det tredje attityduttrycket (figur 8) är Schymans min när hon säger ”vi 

sätter inte löner” som svar på Arnholms inlägg om att politiker inte ska styra löne-

utvecklingen. Minen är en slags grimas som ser äcklad ut, samtidigt som Arnholm vänder sig 

åt moderatorn, nästan som i ett vänskapligt förtroende, eller att hon försöker bilda en pakt 

med moderatorn emot Arnholm.  

 

 

        Bild 4: Schyman ser äcklad ut (5 min 29 sek) 

 

Värdet är negativt även för det här uttrycket, då det förmedlar avsmak mot den 

missuppfattning som Schyman verkar anse att Arnholm har fått genom hur hon uttrycker sig, 

både kring allvaret kring lönefrågan och kring Schymans strategi. Det verkar som om 

Schyman känner äckel inför Arnholms syn på arbete och på arbetsmarknaden. Det här 

attityduttryckets kraft är något svagare än det föregående, men har den viktiga rollen att 

befästa det kraftiga utfall som Schyman gjort tidigare. Riktningen i det här uttrycket är 

intressant eftersom det indirekt riktar sig mot Arnholm, men att själva uttrycket och repliken 

vänder sig mot moderatorn. Det blir därmed ytterligare ett sätt att skapa makt i debatten, 

genom att kritisera Arnholm samtidigt som Schyman mobbar ut henne. Nedan presenteras ett 

översiktsschema över de tre attityduttrycken i kombination med respektive verbala 

meddelande och förslag på de garanter som kan utläsas utifrån dessa,  

 

Verbalt meddelande Schyman: ”Ja-a, ja- a visst. Men ---” 

Attityduttryck Schyman skakar nonchalant på huvudet och höjer högt på hakan 

Garant [Det Arnholm säger är felaktigt och oviktigt] 

Figur 6 
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Verbalt meddelande Schyman: ”Varför vill du inte säga åt Medlingsinstitutet att gå in och göra nånting?!” 

Attityduttryck Schyman vevar med handen och lutar sig framåt med en arg blick på Arnholm 

Garant [Det är bråttom att göra något och Arnholm förstår inte detta] 

Figur 7 

 

Verbalt meddelande Schyman: ”Vi sätter inte löner” 

Attityduttryck Schyman ser äcklad ut och vänder sig som i förtroende mot moderatorn 

Garant [Arnholms syn på Medlingsinstitutet är motbjudande] 

Figur 8 

 

Samtliga tre garanter som jag rekonstruerar utifrån kombinationen av de verbala 

meddelandena och attityduttrycken tycks förmedla Schymans hållning om att Arnholm inte 

förstår allvaret i lönefrågan. Det skakande huvudet, vevandet med handen och den äcklade 

minen i kombination med det otillåtna avbrottet, den högljudda frågan och Schymans 

kommentar om löner ger alla indikatorer på den övergripande idén om att Arnholm har 

missuppfattat Schymans ideologi och handlingsförslag på ett grundläggande plan. I figur 6 ser 

jag Schymans skakande på huvudet och verbala försöka att avbryta som en tydlig indikator på 

att Schyman inte ser värdet av att lyssna på Arnholm, och att det Arnholm säger därför inte är 

viktigt för Schyman. Liknande slutsats kommer av figur 7, där Schymans vevande med 

handen och upprepade fråga om varför Arnholm inte vill ”göra nånting” ger känslan av att 

Schymans tålamod börjar försvinna kring att försöka få Arnholm att förstå att det är bråttom. 

Det sista schemat (figur 8) föregås av att Arnholm kritiserar förslaget om att låta Medlings-

institutet som myndighet ”gå in och sätta löner”. Här drar jag slutsatsen att Schymans äcklade 

min i kombination med att hon kommenterar Arnholms kritik av att använda Medlings-

institutet förmedlar att Arnholms syn på Medlingsinstitutet är motbjudande då den enligt 

Schyman är förvrängd och kanske till och med medvetet missförstådd. 

 

Effekt 

Vad kan publiken dra för slutsatser av garanterna ovan, och hur påverkar det debattens 

mening? Schymans attityduttryck är här uppenbart konfliktskapande, och för den som 

accepterar Schymans argument och attityduttryck blir Schymans stigande ilska och frustration 

ett tydligt tecken på att en ny jämställdhetsminister måste bli tillsatt för att göra någonting åt 

lönefrågan. Schyman kan tänkas frammana ilska och frustration även hos publiken, då vi kan 

följa hur hennes upprördhet eskalerar i takt med Arnholms brist på förståelse och 

handlingskraft. Frustrationen påverkar även bilden av lönefrågan som problem, då frågan går 
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från att gälla en enskild sakfråga till en moralisk och ideologisk fråga, där Schyman anser att 

Arnholms liberala ideologi står i konflikt med arbetet för jämställda löner. Detta i sin tur leder 

debatten in på personangrepp, där Schyman håller ett personligt korsförhör mot Arnholm, vars 

ethos blir svagare och svagare. När så Schyman väl har förmedlat tyngden i frågan framställer 

hon även sig själv som den som verkligen vet hur politikerna ska gå till väga, och den som vill 

att vi ska få jämställda löner har inget annat val än att lita på Schyman. Samtidigt som 

Schyman troligtvis vinner mångas förtroende på det här sättet, utgör hennes starka 

attityduttryck också en risk för hennes ethos genom att hon kan upplevas som rentav ohyfsad, 

och då finns istället möjligheter för en ökad förståelse för Arnholms mer återhållsamma 

uttryck.  

Om Schyman upplevs som ohyfsad tror jag beror på hur väl hon lyckas förmedla 

allvaret i lönefrågan; om publiken håller med henne om allvaret blir det också mer legitimt att 

använda ilska och ohyfs för att förändra situationen, men om publiken anser att frågan är av 

mindre viktig natur så upplevs Schyman mer överdriven. Här har Schyman stort stöd från det 

föregående inslaget, vars allvarliga slutsats är debattens utgångspunkt. Även diskurs-

dynamiken påverkas märkbart i den här fasen av debatten, och har blivit betydligt mer 

polariserad än tidigare. Då Arnholm är både ställd mot väggen och dumförklarad är det 

förståeligt att hon blir upprörd, även om hon är betydligt mer återhållsam än Schyman. 

Arnholm talar snabbare, vevar mer med ena handen och stakar sig lite mer på orden. 

Samtidigt har hon inget nytt att komma med, mer än ideologisk kritik mot förslaget, och 

framstår ofrånkomligen som att hon inte vill göra någonting, eller att hon vill men inte vet vad 

eller hur. 

 

2.1.3. Debattens avslutning: ”Jag tycker att det är fegt”  

Kontext  

I debattens avslutningsfas från 7.05 och fram till dess slut 9.27 lugnar debatten ner sig då 

moderatorn byter ämne från lönefrågan till att mer specifikt diskutera föräldraledigheten där 

båda debattörerna är överens om att den borde vara individuell. Här har alltså attitydobjektet 

med moderatorns hjälp skiftat från personangreppen mot Arnholm själv, till att gälla 

föräldraförsäkringen. Det verbala meddelandet utgörs i stora drag av att Arnholm berättar vad 

regeringen har gjort för att föräldrarna ska dela föräldraförsäkringen mer lika, där hon bland 

annat säger att ”alliansregeringen [har] prövat en jämställdhetsbonus” och att Folkpartiet vill 

ha ytterligare en pappamånad. På detta svarar Schyman att hon vet att Folkpartiet, precis som 
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Schyman, vill ha en individuell föräldraförsäkring och att hon ”tycker det är fegt att inte 

föreslå detta” för alliansregeringen. Slutligen förklarar både Schyman och Arnholm att det 

inte handlar om ovilja att förändra utan påpekar återigen att det krävs mod, och Schyman 

avbryter med att flika in att det även krävs politiska reformer. På detta svarar Arnholm 

”absolut” två gånger, vilket blir debattens sista ord. Utifrån de attityder som uttrycks verkar 

debattens situation och debattörernas ethos här delvis vara förändrade, och detta tolkar jag 

som ett resultat av det aggressiva klimax som Schyman genomdrev tidigare i debatten. 

Schyman har i inledningen av den sista och tredje fasen skaffat sig ett övertag i debatten 

genom hennes tidigare påhopp på Arnholm som Arnholm inte kunde försvara sig emot förrän 

moderatorn bytte ämne. Det ger henne ett större utrymme för att diktera sin version i 

debattens slutfas, och att denna tas på allvar av Arnholm och moderatorn. Samtidigt har 

Arnholm fått ännu en chans att visa vad hon har gjort rätt i regeringsposition, och borde vara 

ivrig att framföra detta för att förstärka och återställa sitt ethos. 

 

Attityduttryck 

Jag har här valt ut två olika attityduttryck kopplade till de verbala meddelandena ovan som jag 

anser viktiga för debattens utfall. Formen för det första attityduttrycket (figur 9) utgörs av 

Arnholms paus och avvaktande blick när hon berättar att alliansregeringen har prövat en 

jämställdhetsbonus, i kombination med den likgiltiga tystnad och det subtila leende som 

Schyman samtidigt avger. Värdet i Arnholms bedjande blick är neutralt, varken positivt eller 

negativt värderande, medan Schymans respons är negativ, då hon inte ger någon som helst 

bekräftelse på det Arnholm redogjort för utan snarare ler på ett hånfullt sätt. Här intar 

Arnholm den till kraften starkaste underordnade attityden, där Schymans tystnad och leende i 

kontrast blir tydligt dominant. Innehållet i det som sägs är till stor del riktat till publiken, men 

de attityder som vi här ser är riktade mellan Arnholm och Schyman själva. 
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       Bild 5: Arnholm ser avvaktande på moderatorn (7 min 41 sek) 

 

 

      Bild 6: Schyman ger ett stilla subtilt hånande leende (7 min 44 sek) 

 

Det andra attityduttryckets form (figur 10) består i att Schyman säger att vi naturligtvis ska ha 

en individuell föräldraförsäkring, i kombination med att hon lyfter på ögonbrynen på ett 

nästintill nonchalant och dominant sätt, som om det inte är någon fråga om att något annat 

skulle vara aktuellt. Värdet blir negativt även här, då självklarheten som Schyman utstrålar 

också innebär att hon tydligt kritiserar att Arnholm inte har föreslagit detta för alliansen. 

Kraften finns i att de höjda ögonbrynen är ett mycket tydligt ansiktsuttryck, men non-

chalansen försvagas ändå något av att Schyman här riktar sig mot moderatorn och inte direkt 

till Arnholm. Att Schyman riktar sig mot moderatorn innebär dock inte per automatik att 

hennes attityduttryck generellt blir svagare. Som vi såg i debattens klimax kunde Schyman 

tvärtemot effektivt förstärka sitt attityduttryck genom att utestänga Arnholm från att svara 

genom just samma riktning mot moderatorn istället mot Arnholm själv. Nedan följer de 
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garanter som jag tolkar utifrån de verbala meddelandena och attityduttrycken, samt två bilder 

från debatten på Arnholm respektive Schyman i samband med figur 9.                 

 

Verbalt meddelande Arnholm: ”Sen har alliansregeringen prövat en jämställdhetsbonus” 

Attityduttryck 
Arnholm pausar, ser avvaktande först på moderatorn och sedan på Schyman. Schyman 

är tyst, och ger ingen som helst respons förutom ett stilla subtilt hånande leende 

Garant [Arnholm är i behov av Schymans bekräftelse] 

Figur 9 

  

Verbalt meddelande Schyman: ”… så ska vi naturligtvis ha en föräldraförsäkring som är individuell” 

Attityduttryck Schyman lyfter på ögonbrynen på ett dominant och nonchalant sätt 

Garant [Schyman har befogenhet att diktera vad som är rätt] 

Figur 10 

 

Att Arnholm i figur 9 tystnar och gör en märkbar paus efter att ha beskrivit vad allians-

regeringen har gjort för en mer jämt fördelad föräldraförsäkring tolkar jag som ett tydligt 

tecken på att hon i själva verket är i behov av Schymans bekräftelse. Även garanten för figur 

10 om Schymans befogenhet att diktera vad som är rätt följer enligt mig som en logisk 

överpremiss av kombinationen mellan hennes beskrivning av vad som ”naturligtvis” ska göras 

och det dominanta uttryckssätt hon säger detta med, vilket signalerar att hon inte förväntar sig 

något motstånd från Arnholms sida kring det hon säger. 

 

Effekt 

Nu kommer vi till debattens slut, och de effekter som syns här leder till den slutgiltiga mening 

som debatten förmedlar till publiken. Jämfört med i debattens inledning och klimax, så har 

diskursdynamiken här förändrats genom att Schyman har byggt upp pondus och respekt 

genom sitt utbrott och att hon har visat hur allvarligt hon ser på lönefrågan. Samtidigt har 

Arnholm förlorat sin sista chans att visa vad hon har lyckats med och vad hon vill göra i 

framtiden, då hon hakar upp sig och inte lyckas få fram orden. Dessutom blir Arnholms 

avvaktande blick och väntan på bekräftelse från Schyman – något som hon inte uttryckte i 

debattens två tidigare faser – ett tydligt tecken på vilken effekt Schymans negativa attityd-

uttryck haft på Arnholm, och hur Arnholms ethos genom dessa gradvis har försvagats. Därför 

känns det inte heller som en överraskning att Schyman i debattens absoluta slutskede för sista 

gången avbryter Arnholm och tillrättavisar henne, och Arnholm accepterar genom att svara 

”absolut, absolut”. Detta tolkar jag som att Schyman de facto vinner debatten, då Arnholm 
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verkar acceptera sin underordnade roll gentemot Schyman och nöjer sig med att åtminstone 

försöka ge en samlad positiv slutkläm.  

En annan intressant aspekt av diskursdynamiken är att av de frågor som moderatorn 

ställer, så är samtliga av de kritiska frågorna riktade mot Arnholm, som till exempel ”saknar 

ni mod?” (4.25), och ”krävs det inte mer radikala förslag för att det ska hända något?” (5.50). 

Frågorna som Schyman får är jämförelsevis mer tacksamma ur Schymans perspektiv då de 

hjälper henne att driva sin tes om att regeringen inte har gjort tillräckligt, med frågor i stil med 

”har regeringen gjort tillräckligt?” (1.18) och ”vad borde regeringen göra?” (2.40). Att 

moderatorn i högre utsträckning ställer Arnholm mot väggen kan tänkas rimligt, då det är 

Arnholm som sitter i regeringsställning och just nu är ansvarig för de förändringar som görs. 

Här är det moderatorns uppgift att kritiskt granska den maktposition som Arnholm har. 

Samtidigt upplever jag att även moderatorns attityd gentemot Arnholm hårdnar allteftersom 

debatten fortskrider. Som en effekt i symbios med Schymans negativa attityduttryck leder 

detta till att Arnholm – om än med ett utsatt utgångsläge – blir ännu mer utsatt ju längre 

debatten pågår, både av Schyman och av moderatorn och hennes frågor. 

Slutligen tolkar jag det därmed som att debatten – givet att publiken inte förlorar 

förtroendet för Schyman på grund av hennes aggressivitet och brott mot decorum – stärker 

Schymans ethos och på ett övertygande sätt förmedlar att hon är mer kompetent och 

handlingskraftig än Arnholm i lönefrågan, och att de som vill se en mer intensiv 

jämställdhetspolitik och ”inte vänta i 100 år till på lika löner” bör rösta på Fi i riksdagsvalet.  
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3 Avslutning 
 

3.1 Sammanfattning och slutsats 
 

De forskningsfrågor som den här uppsatsen söker svar på är dels vilka attityduttryck som 

Schyman visar gentemot sin debattmotståndare Maria Arnholm i SVT Agendas debatt 2 

februari 2014, och dels vilka retoriska effekter dessa attityduttryck har i debatten. I analysen 

lyfts totalt sju attityduttryck fram specifikt, varav sex tillhör Schyman. Schyman uttrycker 

bland annat: ett kritiskt småskratt, en anklagande blick, ett nonchalant skakande på huvudet, 

ett vevande med handen, en äcklad min och ett nonchalant lyft på ögonbrynen. Det sjunde 

uttrycket kommer från Arnholm och fungerar som ett exempel på effekten av Schymans 

attityder. Uttrycket består av att Arnholm mot slutet ger rum för en underlägsen avvaktande 

tystnad. Attityduttrycken analyserar jag med hjälp av Tommy Bruhns modell utifrån deras 

form, värde, kraft och riktning för att i förhållande till kontexten kunna säga något om deras 

effekt. Då jag anser att det verbala meddelandet utgör det mest specifika kontextbundna 

sambandet till själva attityduttrycket så har jag till min hjälp ställt upp enkla 

argumentscheman i tabellformat med tillhörande skärmdumpade bilder för att på ett 

överskådligt sätt se hur det verbala uttrycket samspelar med det ickeverbala, och vad detta 

samspel skapar för tolkningsmöjligheter genom den garant som jag uttolkar och formulerar. 

De garanter som jag formulerar utifrån vad Schyman säger är följande. 

 

 Att ha det så här ojämställt är löjligt. 

 Arnholm är ansvarig för att kvinnors låga löner tvingar dem in i 

fattigpension 

 

 Det Arnholm säger är felaktigt och oviktigt. 

 Det är bråttom att göra något och Arnholm förstår inte detta. 

 Arnholms syn på Medlingsinstitutet är motbjudande. 

 

 Arnholm är i behov av Schymans bekräftelse. 

 Schyman har befogenhet att diktera vad som är rätt. 

Figur 11 

 

 

 

Debattens inledning 

Debattens klimax 

Debattens avslutning 
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Dessa underförstådda garanter förmedlas genom kombinationen av vad som sägs och vilka 

attityduttryck som visas. Värt att nämna är att även om samtliga garanter förmedlar vad jag 

uppfattar att Schyman själv kommunicerar till Arnholm, så går det att göra en viss distinktion 

emellan de fem första garanterna och de två sista; de första garanterna uttrycker vad Schyman 

underförstått säger till Arnholm, medan de två sista i större utsträckning uttrycker den effekt 

som de tidigare garanterna har på debattdynamiken. Vi kan här se en kronologi i debatten, där 

Schyman inledningsvis är hånande och kritisk till rådande situation, för att i debattens klimax 

gå till hårt personangrepp mot Arnholm och hennes brist på insikt och handlingskraft, och 

slutligen diktera hur hon vill att det ska vara utan att bli kritiserad, då hon har vunnit ett 

övertag genom sin tidigare konfliktskapande attityduttryck. Garanterna utgör ofta opassande 

eller smått tvivelaktiga argument, och sägs rimligen därför aldrig uttryckligen i debatten. Om 

Schyman exempelvis skulle säga rent ut att ”Arnholm har en motbjudande syn på arbete” så 

skulle hon definitivt bryta mot debattens decorum då det är opassande att kalla en annan 

politikers syn för motbjudande i en tv-debatt, men eftersom jag, eventuellt en tilltänkt publik, 

och kanske även de andra debattdeltagarna ändå tolkar in detta så har garanterna en betydande 

effekt för debatten och dess dynamik trots att de inte uttalas.  

 Effekterna av Schymans hånande attityduttryck blir alltså inledningsvis provocerande, 

vilket får Arnholm att kritisera Schyman på ideologiska grunder. Den redan uppblossade 

debatten förstärks sedan ytterligare då Schyman låter sin frustration och ilska rikta sig 

personligen mot Arnholm. De personliga attackerna kan ses som avgörande för att Arnholm 

inte lyckas försvara sig mot Schymans upprepande frågor, vilket gör att Schyman 

avslutningsvis har ett stärkt ethos och ett övertag i debatten som hon inte hade från början. 

Därmed kan Schyman även sägas vinna debatten som helhet som en effekt av sina konflikt-

skapande attityduttryck.  

 

3.2 Diskussion 

3.2.1 Utvärdering av Tommy Bruhns modell för attitydanalys 

Det jag upplever som centralt i Bruhns beskrivning av sin modell och dess syfte är dels 

attityduttryckens kronologiska och linjära dynamik och dels deras nära samband med verbal 

argumentation. Därför är dessa faktorer centrala i den här analysen, både genom att varje 

uttryck analyseras i följd efter varandra så som de uppstår i debatten, och genom att ett stort 

fokus läggs vid sambandet mellan det verbala meddelandet och de underliggande attityderna 

som uttrycks samtidigt. Det är den här unika kombinationen av verbal och icke-verbal 

kommunikation som bildar debattens garanter. Det genomgående kronologiska perspektivet, 
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med utgångspunkten att det som har hänt precis innan alltid påverkar det som kommer efter, 

har underlättats genom att Bruhns modell tvingar analytikern att ompröva attityduttryckens 

hela kontext för varje nytt uttryck. I andra analyser kan det vara lätt hänt att först fastställa 

”den retoriska situationen” och därefter ge sig in i sin analys utan att ta hänsyn till att 

situationen även förändras inom analysmaterialet, vilket gör att den egentliga kontexten för 

det som kommuniceras inte blir helt korrekt. 

Vad gäller det nära sambandet mellan attityduttrycket och det verbala meddelandet är 

detta inte något som framgår lika klart i modellen som i Bruhns beskrivning. Trots att Bruhn 

uttryckligen betonar att han är intresserad av ”hur retorn förändrar sina attityduttryck i 

förhållande till det verbala meddelandet” så framställs analystermen verbalt meddelande 

endast som en del av kontexten likvärdig med ethos, situation och attitydobjekt.
33

 Det är som 

ett resultat av detta, och som ett försök att på ett tydligare och mer pedagogiskt sätt visa 

sambandet mellan det verbala meddelandet och attityduttrycket, som jag sammanfattar 

garanterna i scheman under analysens gång. Med hjälp av dessa scheman gör jag metoden 

mer användbar, då de bildar en enkel form av argumentationsanalys som visar hur 

attityduttrycken fungerar som överpremisser, med det specifika tillägget att analysen 

kombinerar rationell kommunikation med emotionell kommunikation på ett sätt som 

traditionell argumentationsanalys inte gör. Om garanterna är det argumentativt intressanta för 

debattens mening, så kan effekten i form av diskursdynamik och sekundärt ethos ses som det 

socialt intressanta genom hur argumentationen påverkar debattörernas fysiska och emotionella 

förhållningssätt till varandra. Därmed sammanlänkar jag med hjälp av Bruhns modell den 

korsning mellan sociala och retoriska aspekter av argumentation som Brigitte Mral efterlyser, 

och visar hur det går att göra en effektiv analys av tv-debatten som ett audiovisuellt 

analysmaterial innehållande både logos-argumentation och mer dynamisk social attityd-

påverkan.  

3.2.2 En feministisk retorik? 

Den amerikanska retorikvetaren Karlyn Kohrs Campbell menar i sin klassiska artikel ”The 

Rhetoric of Womens’ liberation – an Oxymoron” från 1973 att feministisk retorik skiljer sig i 

sin form från annan retorik genom att den styrs av andra retoriska regler på grund av sitt 

innehåll.
34

 Traditionell retorik utgår från en överenskommen gemensam ideologisk grund där 

talaren vinner publikens förtroende genom att hänvisa till doxa, och på så sätt skapa en känsla 

                                                 
33  Bruhn 2012, s. 61. 

34  Karlyn Kohrs Campbell,”The Rhetoric of Women’s Liberation – An Oxymoron”, Quarterly Journal of 

Speech 1973:59, s. 74–86. 
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av att talaren och publiken delar samma världsbild. Då syftet med en feministisk retorik 

tvärtom är att utmana rådande världsbild och myten om ett redan jämställt samhälle så saknar 

den feministiska retoriken möjlighet att hänvisa till doxa. För att en feministisk retorik ska nå 

fram med sitt budskap till en publik som lyssnar krävs därför att publiken redan har accepterat 

budskapet på förhand, vilket blir en oxymoron eftersom det är just denna publik som måste 

övertalas för att acceptera budskapet. Därför menar Kohrs Campbell att en särskild sorts stil 

hos den feministiska retoriken är ett givet sätt att hantera den särskilt svåra retoriska 

situationen. Den här stilen inkluderar enligt Kohrs Campbell en retorik som är 

 

characterized by the use of confrontative nonadjustive strategies designed to ‘violate the 

reality structure’. These strategies not only attack the psychosocial reality of culture, but 

violate norms of decorum, morality and ‘femininity’ of the women addressed.
35  

 

Trots att Schyman och Arnholm i stora drag håller med varandra om att mer måste göras inom 

jämställdhetspolitiken, så verkar det som om Schyman strävar efter att just skapa och 

upprätthålla en tydlig konflikt mellan henne själv och Arnholm. Genom sina negativa 

attityduttryck, personliga påhopp och ständiga ovilja att lyssna till vad Arnholm har att säga 

bidrar Schyman till att debattklimatet blir otrevligt och icke-konstruktivt. Därför kan det ses 

som ett demokratiskt problem att Schymans aggressivitet, verbala våld och ovilja att 

samarbeta och förstå Arnholm fungerar på ett sätt som gör att både moderatorn och Arnholm 

låter Schyman få övertag i debatten och till slut vinna den. Är det ändå, i linje med Kohrs 

Campbell, möjligt ett ge goda skäl för Schymans hätska attityd utifrån hennes ideologi och 

strävan efter att utmana den nationella självbilden av Sverige som ett jämställt och öppet 

land? 

Om en otrevlig och hätsk debatt är ett tveksamt sätt att vinna en debatt på ur ett 

demokratiskt perspektiv, så är å andra sidan också ett ojämställt arbets- och familjeliv djupt 

odemokratiskt. Om den här provocerande debattattityden kan fungera som ett sätt att skapa 

kontaktyta med makthavare och på längre sikt ett mer jämställt och demokratiskt samhälle så 

är den ur ett större ideologiskt perspektiv viktig, även om den inte är helt hederlig. 

3.2.3 Vidare forskning 

Som jag tidigare nämner så har även Brigitte Mral studerat kommunikationsattityder ur ett 

genusperspektiv och kommit fram till att den som befinner sig i överläge kan inta en mer 

                                                 
35  Kohrs Campbell 1973, s. 81. 
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antagonistisk attityd, medan den som har låg status behöver vara mer inbjudande. I den här 

specifika debatten mellan Schyman och Arnholm gäller inte det maktförhållande ur 

genusperspektiv som Mral främst syftar på, då både Schyman och Arnholm är kvinnor. Ser 

vid däremot maktförhållandet ur ett politiskt perspektiv finns en tydlig skillnad i makt mellan 

Arnholm som sittande minister med befogenhet att fatta politiska beslut, och Schyman i 

opposition ifrån ett parti vars mål är att överhuvudtaget komma in i riksdagen. Utifrån den här 

uppsatsens analys och slutsats verkar det dock, tvärtemot vad Mral har kommit fram till ur ett 

genusperspektiv, som om Schyman som uppstickare utan någon beslutsfattande politisk makt 

vinner mycket på sin provocerande och hätska attityd. Ur ett större perspektiv undrar jag 

därför om Schymans provocerande typ av attityduttryck kan tänkas gälla för fler som vill 

skaffa sig politisk makt, eller om dessa är specifika för Schyman som retoriker. Dessutom 

vore det intressant att med hjälp av den här typen av attitydanalys försöka ta reda på hur 

attityduttryck skiljer sig mellan olika former av retorik, såsom tv-debatten kontra exempelvis 

mer monologiska politiska tal. Sådan forskning skulle kunna nyansera den retorik som 

framförs av debattörer eller politiska gräsrotsrörelser som försöker skapa kontaktytor med 

redan etablerade makthavare, och indirekt till att granska dessa ideologikritiskt.  
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