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1. Inledning 

 

”Men jag gjorde faktiskt min läxa först!” Så kunde det låta när jag stod att försvara mig, 

påkommen av min mor med att titta på tv fast jag lovat att inte göra det. Redan då i 

mellanstadiet övervägde jag mina alternativ för motargumentation. Kunde jag förneka 

att jag tittat på tv? Nej, jag var tagen på bar gärning med fjärrkontrollen i ett fast grepp i 

händerna. Kanske kunde jag säga att tv‐tittandet var en del av mina studier? Nej inte 

skulle mamma tro att en timme framför dumburken hjälpte mig med svenskan. Återstod 

att ursäkta sig. Och så valde jag mitt försvar: ”Jag gjorde faktiskt min läxa först”. Men vad 

var det egentligen jag gjorde när jag formulerade min motargumentation mot min 

mamma? Hur bör vi teoretiskt förstå motargumentation som företeelse? Vilka olika 

sorters motargument finns det? Och vad får det för inverkan på vårt sätt att göra 

argumentationsanalys?  

Det är några av de frågor som den här uppsatsen kommer söka svar på. Alla kommer 

inte besvaras till fullo, men min förhoppning är att läsaren när uppsatsen är färdigläst 

känner att förståelsen av begreppet motargumentation vidgats, och kanske, att ämnet är 

så spännande att läsaren vill utvidga det.  

 

1.1. Syfte 

 

Det här är en teoretisk uppsats med syftet att med hjälp av en modern omtolkning av 

statusläran söka en vidare förståelse för hur motargumentation bör förstås. Teorin tar 

sin utgångspunkt i idén om att kombinera statusläran med enthymemet. Jag kommer 

också att diskutera hur en ny tolkning av statusläran kan komma till användning i en 

argumentationsanalys. 

 

1.2. Disposition 

 

Uppsatsen kommer att vara indelad i fyra huvuddelar: inledning, mot en teori om 

motargumentation, analys av debatt om Förbifart Stockholm och slutligen diskussion. I 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inledning kommer jag att diskutera och förklara relevanta sekundärteorier, d.v.s. sådana 

teorier som andra komponerat som är av vikt för att läsaren sedan ska kunna förstå den 

teoretiska diskussionen i följande kapitel. I mot en teori om motargumentation kommer 

jag sedan att ta sekundärteorierna vidare och diskutera hur statusläran kan användas 

för att förstå motargumentation. I Analys av debatt om Förbifart Stockholm kommer jag 

sedan att testa den omtolkade statusläran på en debatt i en morgontidning för att se om 

och hur den kan förtydliga analysen av en text. Slutligen, i Diskussion, kommer jag att 

diskutera friare kring teorins problem, förtjänster och vidare implikationer. 

 

1.3. Vad är ett argument?  

 

En av de viktigaste sakerna att reda ut innan man börjar en uppsats om 

argumentationsteori är såklart frågan om vad ett argument är. 

Svaret är kort: ett argument är något ämnat att övertyga om en ståndpunkt.  

Men hur är då ett argument uppbyggt? Jag kommer i den här uppsatsen att använda mig 

av enthymem för att ställa upp argument. Aristoteles skriver i Retoriken att ett argument 

kan vara antingen en logisk slutledning eller ett exempel.1 Detta är ett resonemang 

överfört från teorin om induktion och deduktion som de två vägarna till kunskap. 

Induktion är att utifrån ”många lika fall visa att det förhåller sig på ett visst sätt” (t.ex. 

”eftersom Stalin och Hitler var onda kan vi dra slutsatsen att diktatorer generellt är 

onda”) medan deduktion är ”att när vissa premisser föreligger, genom att dessa 

föreligger visa att något annat följer utöver dessa antingen i allmänhet eller för det 

mesta” (t.ex. ”Alla människor är dödliga, Sokrates är en människa, Sokrates är dödlig”).2 

Deduktion ställs upp i det som Aristoteles kallar syllogismer – såsom i exemplet ovan. 

Den retoriska syllogismen kallar Aristoteles för enthymem och den skiljer sig menar 

Aristoteles från syllogismen på två sätt. Underförstådda premisser är det första som 

särskiljer enthymem från syllogism. Premisserna måste inte uttalas såsom de måste i en 

                                                        

1 Aristoteles, retoriken, övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget 2012, s. 70‐71, (1356b). 
2 Ibid. 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syllogistisk argumentation.3 Det andra som skiljer enthymemet från syllogismen är att 

premisserna inte måste vara ”ovedersägliga”.4 Inom analytiken – alltså den 

vetenskapliga metod som Aristoteles använde och som går ut på att i dialog resonera sig 

fram till ny kunskap – så måste premisserna vara strikt sanna. Så är alltså inte fallet i 

retoriken menar Aristoteles. Här kan premisserna utgå från sannolikhet och vara på 

flera olika sätt. Att Aristoteles skriver att premisserna inte måste vara ovedersägliga gör 

inte enthymemet ”mindre” logiskt än syllogismen. Slutsatsen är fortfarande lika logiskt 

sann förutsatt att premisserna är sanna som i syllogismen. Detta blir tydligt när vi ställer 

upp en syllogism och ett enthymem bredvid varandra: 

Enthymem  Syllogism 

Om man är människa är det sannolikt att 

man är dödlig. 

Sokrates är en människa. 

Sokrates är sannolikt dödlig. 

Alla människor är dödliga. 

Sokrates är en människa. 

 

Sokrates är dödlig. 

 

Båda är lika logiskt fullkomliga. Båda har formen: 

Om (Z) uppfyller (Y) så gäller (X). 

(Z) uppfyller (Y). 

Alltså gäller (X). 

Man kan alltså kort säga att om man vill motbevisa påståendet att Sokrates sannolikt är 

dödlig med tillhörande argument så måste man motbevisa någon av premisserna. Kan 

man inte göra det så står argumentet starkt i sin logiska oemotsäglighet. Alla enthymem 

är alltså logiskt oemotsägliga förutsatt att premisserna är helt sanna. 

Vidare till exemplet. Exemplet, eller paradigmet – som det också kallas efter grekiskans 

paradeigma– är enligt Aristoteles den andra sortens argument.5 Med det avses att 

genom ett exempel dra en slutsats. Ett exempel skulle vara att motivera sitt val av 

cornflakesmärke med att ”min kompis valde det och han var nöjd”. Men även detta går 
                                                        

3 Ibid. s. 72 (1357a). 
4 Ibid. s. 72 (1357a). 
5 Ibid. s. 73 (1357b). 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att ställa upp som ett enthymem eftersom det innehåller en underförstådd värdering. 

Om kompisens nöjdhet ska funka som motiv för att välja ett specifikt cornflakesmärke så 

måste man värdera kompisens omdöme som positivt. Om vi ställer upp det i 

enthymemform bör det se ut något som följer: 

ÖP (Överpremiss): Om min kompis är nöjd med något blir jag antagligen också det. 

UP (Underpremiss): Min kompis är nöjd med cornflakesmärket. 

S (Slutsats): Jag blir antagligen också nöjd med cornflakesmärket  

ÖP: Jag bör välja det som antagligen gör mig nöjd. 

UP: Jag blir antagligen nöjd med cornflakesmärket. 

S: Jag bör välja cornflakesmärket. 

Man kan således säga att alla argument i grund och botten har den här formen, två 

premisser och en slutsats. Detta är nu inte heller någon revolution på det 

argumentationsteoretiska fältet, tvärtom är det tämligen vedertaget, men det är inte 

mindre viktigt att poängtera för det.  Alla argument är uppbyggda av två premisser och 

en slutsats, och därför bör de även i en modell för argumentationsanalys förstås som 

uppbyggda av två premisser och en slutsats.  

 

1.4. Argumentationen som dialektik 

 

Låt mig istället ägna en stund åt att reda ut själva argumentationens, förstådd som en 

aktivitet eller process, grundvillkor. 

Inom den pragmadialektiska argumentationsteorins fält definieras argumentation som 

en social aktivitet mellan rationella parter med syftet att genom framläggandet och 

vederläggandet av argument nå samförstånd i en oenighet.6 Det är en praktisk definition 

på många sätt, men den ger tre specifikt viktiga insikter: 

                                                        

6 Mika Hietanen, ”Argumentationsanalys för retoriker”, Retorisk kritik, Otto Fischer, Patrik Mehrens, Jon 

Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 35‐36. 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1. Den sätter fingret på att argumentation är något som sker mellan två eller flera 

rationella parter. Detta gäller på sätt och vis även argumenterande och resonerande 

med sig själv. När argumentationen äger rum i hjärnan finns det olika argument och 

olika delar av en som känner för de olika argumenten. Det krävs inte att man har 

multipla personligheter för att resonerande med sig självt ska ta formen ”Nej nu får du 

(jag) skärpa dig (mig) och göra din (min) läxa för annars kommer din (min) lärare kugga 

dig (mig)”. Här blir det extra tydligt eftersom rösten refererar till sin motpart som ”du”. 

Men även meningen ”jag argumenterar med mig själv” har ett subjekt (jag) som sysslar 

med aktiviteten argumentation tillsammans med objektet (mig själv). De två parterna 

finns i samma person, men det minskar inte faktumet att vi har att göra med två parter. 

Därför är också motargumentation en naturlig del i argumentation i stort, eftersom man 

onekligen som den ena parten i en argumentativ process i de flesta fall måste ta ställning 

till den ständigt närvarande motpartens argument. 

2. Den ger argumentationen ett syfte: att uppnå samförstånd. Detta är centralt eftersom 

argumentation inte är ett meningslöst rantande. Vi försöker genom framläggandet av 

våra argument nå en enighet i fråga om en ståndpunkt. Detta ska inte missförstås för att 

alla som deltar i argumentation går in i argumentationen förbehållslöst och ödmjukt, 

helt villiga att ändra sina ståndpunkter eller förkasta sina premisser när de motbevisas. 

Tvärtom har många – om inte de flesta – argumentationer ofta en eller flera parter som 

går in i argumentationen med syftet att uppnå samförstånd hos sin motpart över ens 

egen ståndpunkt oavsett vad motståndaren säger. Men det förringar inte faktumet att 

syftet med argumentationen är att nå samförstånd, man vill fortfarande uppnå enighet 

om ens egen ståndpunkt.  

3. Den pekar ut argumentation som något som sker mellan rationella parter. Den sätter 

på så vis rationalitet och det rationella i centrum för argumentationen.  

 

1.5. Statusläran 

 

En av de centralaste delarna när vi vill förstå motargumentation är att vi förstår på vilka 

olika sätt ett motargument kan göras. Redan i antiken diskuterades det här flitigt och en 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teori om detta upprättades. Den teorin har sedermera fått namnet statusläran. 

Statusläran är med andra ord läran om sakfrågan i en argumentativ konflikt.7 

Statusläran anses först ha berörts av den grekiska retorikern Hermagoras, men hans 

verk har gått förlorat. Det vi vet om verket kommer från hänvisningar i andra antika 

verk, särskilt De inventione av Cicero.8 I just De inventione skriver Cicero om statusläran 

och där återfinner vi en diskussion som tar upp alla de fyra klassiska status och 

benämner dem med de termer som vanligast används idag. Enligt De inventione kan en 

oenighet röra fyra frågor: fakta, definition, kvalitet, samt ramarna för debatten, eller som 

de benämns på latin (i samma ordning som tidigare): coniecturalis, finitionis, qualitatis 

och translationis.9  Nedan följer en klargörande tabell:10 

 

Statuskategori:  Oenigheten gäller:  Exempel: 

Coniecturalis  Fakta  ”Nej jag mördade honom 

inte, jag var på Gotland 

när mordet begicks!” 

Finitionis  Hur fakta bör definieras  ”Okej, jag dödade honom 

men det var självförsvar!” 

Qualitatis  Vilka egenskaper som hör 

till fakta 

”Jaja, det var väl inte 

direkt självförsvar men 

han har ju mobbat mig sen 

tonåren så nog hade jag 

mina anledningar!” 

                                                        

7 Encyclopedia of Rhetoric and composition, red. Theresa Enos, New York & London: Garland Publishing Inc 

1996, s. 693.  
8 George A. Kennedy, Classical Rhetoric & Its Christian and Secular Tradition From Ancient to Modern Times, 

Chapel Hill: University of North Carolina Press 1999, s. 99‐100. 
9 Cicero, De inventione, övers. H. M. Hubbell, Cambridge MA: Harvard University Press 1976, s. 21‐35. 
10 Vissa element i tabellen är hämtade från: Mathias Eriksson, Statusläran som redskap för retorisk analys: 

En diskussion om tillvägagångssätt, baserad på analyser publicerade i Rhetorica Scandinavica, C‐uppsats 

framlagd vid avdelningen för retorik, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2012, sid. 

4. 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Translationis  Den procedur oenigheten 

uttrycks genom 

”Vad har du för rätt att 

anklaga mig för att göra 

fel, du är ju själv 

yrkesmördare!” 

 

Jag kommer hädanefter använda de latinska beteckningarna. Andra klassiska verk har 

också behandlat statusläran och i flera utesluts den sista status som nämns i De 

inventione, translationis. Skälen till uteslutningen av translationis är flera men 

Quintilianus motiverar det med att om man överför diskussionen till att gälla 

omständigheterna kring debatten så har man fått en ny oenighet och den kommer i sin 

tur att ge upphov till någon av de andra tre stasis. På så vis är translationis ingen egen 

status utan bara ett byte av diskussionsämne.11 Detta kan vara värt att notera då jag 

senare i min uppsats är inne på samma spår. 

Men statusläran var omdebatterad redan under antiken och parallellt med indelningen i 

fyra stasis (eller tre som i Quintilianus fall ovan) som blivit den vedertagna i vår tid finns 

flera andra antika indelningar. Den mest kända och bäst bevarade är antagligen 

Hermogenes indelning i 13 stasis.12 Indelningen är tydligt specificerad till juridiken, här 

finns till exempel en status som rör frågan om en lag ska tolkas bokstavligt eller om det 

är lagens moral som ska tas i beaktning. Flera av Hermogenes ”nya” stasis är sådana som 

i tidigare verk setts som underkategorier till status qualitatis, till exempel överförande 

av skuld som både hos Quintilianus och i ad Herennium ses som just underavdelningar 

av qualitatis.13  

Jag kommer emellertid att avse de fyra tidigare presenterade kategorierna när jag 

refererar till den klassiska statusläran. 

                                                        

11 Quintilianus, Institutio Oratoria, övers. H. E. Butler, Cambridge MA: Harvard University Press 1980, 1:a 

bandet, s. 443 (Bok III, kap VI 65‐68).  
12 Om Hermogenes: Enos (red.) 1996, s. 694. 
13 Quintilianus 1980, s. 447 (Bok III, kap VI). Romersk retorik: till Herennius, (Ad Herennium. De ratione 

dicendi ad C. Herennium [anon.]), övers. Birger Bergh, 1994. 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Ytterligare en fråga man kan ställa sig är om status är något som väljs av debattens 

parter eller något som är grunden till konflikten. Det vill säga: uppkommer konflikten 

först och sedan väljer parterna status, eller är debattens status konfliktens startgnista? 

Det kan anföras skäl till bägge sidorna. Till sidan som menar att man kan välja status kan 

anföras att man alltid kan välja att försvara sig hur som helst. Även när man ljuger eller 

väljer en hopplöst utsiktslös försvarsstrategi så är det onekligen möjligt att göra det.  

Till sidan som menar att det inte är möjligt att välja status kan anföras att diskussionen 

är konsekvensen av att man initialt är oense om värdering eller fakta. Man kan alltså inte 

välja att vara oenig, i så fall diskuterar man för diskuterandets skull vilket avviker från 

det dialektiska ideal som diskuterades tidigare. En medelväg är att ge medhåll åt de som 

pekar på diskussionens dialektiska grund, men samtidigt förhålla sig pragmatiskt till att 

det finns ett visst spelrum i vilket en debattör kan välja sin status.  

Statusläran har knappast varit i centrum för den moderna forskningen kring 

argumentationsanalys, men det finns ändå artiklar att hämta i ämnet. Svenska exempel 

på detta är ”Vad gäller saken? – Statusläran som verktyg för retorisk 

argumentationsanalys” av Janne Lindqvist, och ”Kanske en statsminister? – Mona 

Sahlins försvarstal” av Eric Bylander, bägge publicerade i den nordiska 

retoriktidskriften Rhetorica Scandinavica.14 Lindqvist skriver om statusläran som en 

metod för att analysera ”de positioner eller ’ställningar’ som olika talare väljer att 

inta”.15 Han använder på så vis statusläran som en analysmetod för att belysa en debatt 

eller en talares strategiska val. Bylanders artikel berör statusläran i mindre utsträckning 

än Lindqvists men även här används statusläran för att beskriva hur en talare – Mona 

Sahlin i det här fallet – går till väga för att argumentera emot ett påstående.  

Ett internationellt exempel är den amerikanska professorn Hoppmanns ”A Modern 

Theory of Stasis”.16 Hoppmann begränsar statusläran till genus judiciale och delar in 

anklagelsen i tre delar: norm, akt och person. Han delar sedan in försvaret i fem 

                                                        

14 Janne Lindqvist, ”Vad gäller saken? – Statusläran som verktyg för retorisk argumentationsanalys”, 

Rhetorica Scandinavica 2005:33, s. 33‐44. Samt: Eric Bylander, ”Kanske en statsminister – Mona Sahlins 

försvarstal”, Rhetorica Scandinavica 1997:3, s. 64‐70. 
15 Lindqvist 2005, s. 44. 
16 Michael J. Hoppmann, ”A Modern Theory of Stasis”, Philosophy and Rhetoric vol. 47, 2014:3, s. 273‐296. 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grupper: en som handlar om huruvida det överhuvudtaget finns skäl för en rättslig 

procedur, en som handlar om ifall norm, akt och person existerar, en som handlar om 

vilka kvalitéer man kan tillskriva norm, akt och person, en som handlar om huruvida det 

finns kopplingar mellan norm, akt och person d.v.s. ”var det verkligen den anklagade 

som begick brottet?” eller ”innefattas den anklagade verkligen i normen?”, och slutligen 

en grupp som berör om man bör utmäta straff oavsett utgången i rättsprocessen. Dessa 

fem grupper av stasis innehåller sedan undergrupper av specifika stasis, totalt 15 

stycken. Genomgången är spännande och praktiskt användbar för den som vill söka 

utgångspunkter i ett försvar. Men här används statusläran på ett annat sätt än hur 

Lindqvist och Bylander använder den. I Lindqvist och Bylanders artiklar används 

statusläran just som ett analysredskap, där man delar upp olika motargument i olika 

kategorier. Man använder statusläran som ramverk för att söka förståelse om hur en 

person försvarar sig. I Hoppmanns artikel används statusläran mer som en samling 

topiker, d.v.s. en samling sökställen när man ska försvara sig i en fråga. Här har vi en 

distinktion mellan två sidor av statusläran. Statusläran kan antingen ses som en ingång 

till en förståelse av motargumentation, som ett analytiskt redskap, eller så kan 

statusläran ses som en samling topiker. Ingen av sätten är mer rätt och de existerar 

parallellt. Jag kommer emellertid att använda statusläran som ett analytiskt instrument i 

min uppsats. Söker man statuslärans topikdel gör Hoppmann en betydligt bättre 

genomgång.  

En annan sak i Hoppmanns artikel som är intressant för min uppsats är att han skriver 

om möjligheten att ifrågasätta normen. Jag kommer senare i min uppsats diskutera detta 

och det är därför värt att nämna. 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2. Mot en teori om motargumentation 

 

Nu när vi gått igenom något av de relevanta sekundärteorierna går vi vidare till delen 

där jag har för avsikt att diskutera hur statusläran och enthymemet kan kombineras för 

att få en djupare förståelse av motargumentation. Här kommer jag att behandla frågor 

som rör definitionen av ett motargument, och mer precist vad distinktionen mellan ett 

argument och ett motargument är. Men först något om argumentation som företeelse 

och hur den uppkommer.  

 

2.1 Argumentation – svaret på en fråga 

 

Du står inför ett problem. Det finns olika val att göra för att lösa problemet och du väger 

dina möjligheter. Säg att problemet är att du låst ute dig själv från lägenheten. Du står nu 

och huttrar i januarikylan utanför porten, klockan är nio på kvällen och det är inte alls 

säkert att någon kommer att öppna dörren förrän imorgon bitti. Vad ska du göra?  Du 

resonerar dig fram till att det enklaste vore att ringa fastighetsbolaget som kan öppna 

dörren mot en avgift.  

Men du inser också att det kommer att kosta. Du börjar argumentera fram och tillbaka. 

Men innan vi går in på din argumentation, låt oss ta ett steg tillbaka och begrunda 

situationen. Vad är det som hänt? Hur bör man förstå den process som lett fram till att 

du nu börjar argumentera med dig själv? 

Du har drabbats av ett problem, nämligen att du står och fryser framför en stängd port. 

Så långt är allt tydligt. Men vad är nästa steg i framväxandet av en argumentation? Som 

du ser så ställs snart en fråga: ”Vad ska du göra?”. Vi har alltså ett problem, som sedan 

ställt en fråga. Om du nu tittar på din ståndpunkt (jag bör ringa fastighetsbolaget) så ser 

du att detta är ett klart och tydligt svar på frågan: ”Vad ska du göra?”.  

Man ställs alltså inför ett problem. Problemet ställer en fråga. Ståndpunkterna är svaren 

på frågan, och argumenten är stöden för ståndpunkterna. 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2.2 Vad är ett motargument? 

 

Så har du alltså ett problem, en fråga, och en ståndpunkt. Nu tar argumentationen vid. 

Du formulerar ett argument för din ståndpunkt. Du argumenterar:   

1. 

ÖP: Om jag fryser så bör jag så fort som möjligt försöka ta mig in i min lägenhet. 

UP: Jag fryser ordentligt. 

S: Jag bör ringa fastighetsbolaget som kan öppna dörren så fort som möjligt. 

Men även om du nu står och huttrar så inser du att det kommer att kosta pengar. Du har 

nu alltså något som inte stödjer din ståndpunkt, utan arbetar emot den. Detta är ett 

motargument: något som väger emot en ståndpunkt. Men hur bör man nu teoretiskt 

förstå det? 

Låt mig här återvända till enthymemet. Som jag konstaterade i inledningen så är ett 

enthymem ovedersägligt förutsatt att premisserna är sanna. Således skulle alltså 

ståndpunkten vara helt och hållet riktig förutsatt att överpremissen är helt och hållet 

riktig och underpremissen är helt och hållet riktig. Men du har nu formulerat ett 

motargument som du tycker är giltigt, nämligen det att du inte är villig att betala vad 

som helst för att komma in i lägenheten. Om detta nu stämmer kan det inte vara så de 

bägge premisserna är helt riktigt formulerade eftersom ståndpunkten inte tar hänsyn 

till kostnad. Den säger bara att du bör ta dig in i lägenheten så fort som möjligt om du 

fryser. Alltså möts du här av ett motargument som kräver en omformulering av någon av 

premisserna. Vilken av premisserna är det som inte stämmer? Du fryser onekligen 

mycket, så det kan inte vara underpremissen som felar. Alltså måste det vara 

överpremissen. Vad är det då som är fel med den?  

Den är i grund och botten riktig, om du fryser bör du försöka ta dig in i lägenheten så 

fort som möjligt. Men det finns ett villkor: inte till vilket pris som helst. Vi tvingas alltså 

omformulera överpremissen: 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ÖP: Om jag fryser så bör jag så fort som möjligt ta mig in i lägenheten så länge som det 

inte kostar för mycket. 

UP: Jag fryser och det kostar inte för mycket.  

S: Jag bör ringa fastighetsbolaget som kan öppna dörren så fort som möjligt.  

Nu har vi fått ett mer riktigt argument. Men var går gränsen för om det kostar för 

mycket eller inte? Du googlar och får reda på att avgiften är 2000 kronor. Det tycker du 

är alldeles för mycket. 

ÖP: Om jag fryser så bör jag så fort som möjligt ta mig in i lägenheten så länge som det 

inte kostar för mycket. 

UP: Jag fryser, men det kostar på tok för mycket. 

S: Jag bör ringa fastighetsbolaget som kan öppna dörren så fort som möjligt. (felaktig) 

Du känner dig nu nöjd med premisserna, och eftersom de inte uppfyller varandra, så är 

alltså slutsatsen, ståndpunkt 1, inte giltig (därav parentesen ”felaktig” efter 

ståndpunkten). Du går nu vidare och lägger fram en ny ståndpunkt: jag bör ringa min 

kompis Johanna vars soffa jag kan sova på. Du formulerar argument för ståndpunkten: 

ÖP: Om jag fryser och är utelåst så bör jag sova hos den mest lämpliga vännen. 

UP: Den mest lämpliga vännen att sova hos är Johanna. 

S: Jag bör sova hos Johanna. 

Du väger ditt argument en stund, men finner snart premisserna sanna och beger dig iväg 

hem till Johanna.  

Vi kan nu sammanfatta slutsatserna som man kan dra ur det här resonemanget i 2 

punkter: 

1. Ett motargument är något som väger emot en ståndpunkt. 

2. Ett motargument bör teoretiskt förstås som en omformulering av en given premiss. 

Vart leder oss nu detta? 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2.3. Statusläran och enthymemet 

 

Nu när frågan om vad ett motargument är har diskuterats och ett förslag till definition 

och teoretisk förståelse lagts fram så infinner sig nu frågan: finns det olika sorters 

motargument? Kan man se några undergrupper? Kan man kanske till och med se en 

rangordning, vilka motargument som är bäst?  

Det är nu dags för statusläran att träda fram i ljuset. Statusläran är en första ingång till 

en teori om motargumentation. Den säger att det finns ett antal olika kategorier av 

motargument och att alla motargument går att dela in under de givna kategorierna.  Vad 

händer om man kombinerar det med definitionen av motargument på förra sidan? 

Alltså: ett motargument är en omformulering av ett givet arguments premisser, och det 

finns ett antal kategorier av motargument som alla motargument går in under.  

Redan på förra sidan fanns det en distinktion mellan de två omformuleringarna som 

gjordes, den ena rörde överpremissen och den andra underpremissen.  Jag tänker nu 

försöka föra in detta i den klassiska statuslärans kategorier. Frågan är nu: vilken av 

statuskategorierna kan vi härleda den första omformuleringen från förra sidan till? 

För att svara på det så föreställ dig en situation där någon annan påstår påstående 1 om 

dig, och du sedan försöker argumentera mot det påståendet. Tänk dig till exempel 

påståendet från förra sidan, men du har ringt en kompis som tycker att du ska ringa 

fastighetsbolaget. Kompisen resonerar som du gjorde i förra exemplet: 

Kompisen: 

ÖP: Om du fryser så bör du så fort som möjligt försöka ta dig in i din lägenhet. 

UP: Du fryser ordentligt. 

S: Du bör ringa fastighetsbolaget som kan öppna dörren så fort som möjligt. 

Du står nu enligt statusläran inför ett val. Du måste för att vederlägga ståndpunkten 

omformulera någon av premisserna. Men hur?  

Du skulle till exempel kunna lyfta fram att du är så kraftigt klädd att du gott kan vänta 

för du fryser ändå inte. Kolla i enthymemet. Vad har du omformulerat? Det måste röra 

underpremissen eftersom du inte tycks ifrågasätta värderingen bakom (att om du fryser 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så bör du ta dig in i din lägenhet). Du ifrågasätter fakta, visst, om du nu frös så skulle du 

väl ringa, men nu fryser du faktiskt inte, så är det med den saken! Detta är såklart ett 

motargument på coniecturalisnivå. Du har förnekat faktan att du skulle frysa och således 

vederlagt ståndpunkten att du borde ringa fastighetsbolaget. 

Vad kan du mer göra? Du kan kanske helt enkelt omdefiniera frysandet. Du kanske sade 

tidigare att du frös, så att det vore paradoxalt att nu helt förneka det. Istället säger du nu 

att du inte direkt fryser, du är bara lite kylig. Du har alltså nu vederlagt argumentet 

genom att omdefiniera det bärande ordet, kärnan (att det är kallare än du är klädd för) 

är kvar, men det uppfyller inte kravet på överpremissen, att du ska ”frysa”. Du är bara 

lite kylig. Du motargumenterar här med status finitionis. Du omdefinierar faktan, för att 

vederlägga påståendet.  

Men om det nu är så att du har för lite kläder för kylan, och du inte bara är lite kylig utan 

rent ut sagt redigt frusen, vad gör du då? Det är nu vi kan dra oss till minnes ditt eget 

resonemang där du stod utelåst utanför dörren. Det är förvisso så att underpremissen 

stämmer: du fryser ordentligt, men det finns också en kostnad förknippad med att ringa 

fastighetsbolaget. Du har alltså att göra med en ytterligare kvalitet av ditt agerande. Som 

du såg blev det till först en omformulering av överpremissen: vi införde ett villkor, som 

sedan uppfylldes i underpremissen. Det har alldeles uppenbart att göra med qualitatis 

eftersom du har plockat upp en negativ kvalité som agerandet har. Men hur klargör vi 

omformulerandet ytterligare? 

Du har preciserat din värdering, och du har gjort det genom att införa ett villkor. 

Villkoret grundar sig i en negativ kvalité som agerandet har. Men det går också att tänka 

sig samma sak fast med positiva kvalitéer.  

Om man inför det i enthymemet inser man att det egentligen är en precisering av 

värderingen. Villkoret är alltså med andra ord en omformulerad överpremiss, och 

motsvaras i statusläran av qualitatis. 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2.4. Status normationis 

 

Men det finns ytterligare ett sätt att motargumentera. Det gick alltså att både 

omdefiniera och förneka underpremissen. Borde det då inte gå att både omdefiniera och 

förneka överpremissen också? Om man ser qualitatis som en omdefiniering av 

överpremissen, vilket man mycket väl borde kunna göra, eftersom man behållit kärnan i 

värderingen men preciserat den, så har vi alltså kvar förnekandet av överpremissen.  

Låt mig försöka förneka överpremissen som din kompis framlagt: 

ÖP: Om du fryser bör du försöka att så fort som möjligt ta dig in i din lägenhet. 

Jag måste alltså neka till att premissen stämmer. Detta görs enklast genom att sätta in ett 

nekande ord. 

ÖP: Om du fryser bör du inte försöka att så fort som möjligt ta dig in i din lägenhet. 

Detta kan verka som en märklig formulering, men det beror antagligen på 

allmängiltigheten i värderingen. Om man fryser så är det rimligt för nästan alla att 

försöka ta sig in i sin lägenhet. Men vad händer om vi tar en värdering som rör något helt 

annat och som inte är lika allmängiltig? Hur förhåller man sig till exempel till det här: 

ÖP: Om du fryser bör du stjäla en hemlös persons filt. 

UP: Du fryser ordentligt. 

S: Du bör stjäla en hemlös persons filt. 

I det här fallet skulle man knappast försvara sig med att förneka att man fryser, eller 

försöka omdefiniera frysandet, eller säga att: ”jovisst borde jag göra det men det är så 

krångligt att hitta en hemlös person”. Man skulle antagligen bara säga att: ”nej det tycker 

jag verkligen inte man ska göra!”, och då har man förnekat överpremissen. Man håller 

helt enkelt inte med om värderingen.  

Om du nu kollar i tabellen över den klassiska statusläran som finns i inledningskapitlet 

så ser du att förnekande av värderingen inte finns med. Vi har alltså att göra med en ”ny” 

status. Jag kallar vår nya status för status normationis efter ordet norm, för att spegla att 

det är en status med sin grund i värderingen. Denna status är alltså den som gäller när 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debattparterna inte alls är överens om den bakomliggande värderingen. Den förstås 

teoretiskt som ett förnekande av överpremissen i ett argument.  

Det är dags att sammanfatta innan jag slängt ut så många stickspår att jag tappar 

läsaren. För att sammanställa så använder vi det senaste argumentet som exempel. 

Statuskategori:  Teoretisk grund:  Exempel: 

Coniecturalis  Förnekande av 

underpremissen 

”Jag fryser inte!” 

Normationis  Förnekande av 

överpremissen 

”Varför skulle jag någonsin 

sno en hemlös persons 

filt??” 

Finitionis  Omformulering av 

underpremissen 

”Jag fryser inte, jag är bara 

lite kylig”. 

Qualitatis  Omformulering av 

överpremissen 

”Jo men det är ju så 

krångligt att hitta en 

hemlös person”. 

 

Här är alltså en teoretisk förståelse för hur de olika statuskategorierna fungerar i sitt 

vederläggande av ett givet argument.  

 

2.5. Status translationis – en status? 

 

Den uppmärksamme läsaren har nu noterat att jag visserligen tog upp fyra stasis på 

förra sidan, men att en av dem var ny och att det därför borde ha varit fem. Vilken av de 

klassiska stasis är det som saknas? Just det, translationis. Varför har just den fallit 

mellan stolarna? Svaret är att jag högst medvetet dragit undan stolen eftersom jag anser 

att den inte är en riktig status.  

Translationis har varit den mest omdebatterade av statuskategorierna sen antiken. Flera 

av de antika teoretikerna uteslöt translationis från statusläran. Quintilianus motiverar 

det som jag tidigare nämnde i inledningen med att om man överför diskussionen till 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omständigheterna kring debatten så har man fått en ny status som sedan i sin tur kan 

debatteras utifrån de andra tre (i mitt fall fyra) stasis.  

Quintilianus har en viktig poäng. Men återigen: hur förstår man det teoretiskt? Låt mig 

återvända till grundantagandena. Om vi utgår från att alla argument är enthymem och 

att translationis trots allt är ett motargument, så måste translationis vara ett 

motargument mot ett enthymem. Men vilket enthymem? Jag tar ett exempel. En förälder 

säger åt sitt barn att söka sommarjobb med argumentet: 

ÖP: Varje svensk medborgare bör göra rätt för sig. 

UP: Du är svensk medborgare. 

S: Du bör göra rätt för dig.  

Barnet bli upprört och svarar argt: ”Bara för att ni är mina föräldrar så tror ni att ni har 

rätt att säga åt mig vad jag ska göra. Men det har ni inte!”. Vad har barnet nu framlagt för 

sorts motargument? Motargumentet rör uppenbarligen inte vare sig överpremissen 

eller underpremissen. Att ifrågasätta bestämmanderätten är inte en omformulering av 

värderingen att varje svensk medborgare bör göra rätt för sig, inte heller är det ett 

förnekande av den, och det är definitivt inte en omdefinition eller förnekande av faktan 

att barnet är svensk medborgare. Så vad är det för sorts motargument?  

För att förstå det så får man tänka på vilket argument som barnets motargument skulle 

fungera på. Det handlar om en värdering (rätten att bestämma) så argumentets 

överpremiss bör röra det: 

ÖP: En förälder har rätt att bestämma vad dess barn ska göra. 

Underpremissen måste röra det faktiska sambandet: 

UP: Jag är din förälder. 

Och ståndpunkten följer då logiskt. 

S: Jag har rätt att bestämma vad du ska göra. 

Barnet har alltså formulerat ett motargument mot ett annat argument än det som 

föräldern framlagt. Men argumentet tycks ändå ha med saken att göra. Hur kan det 

komma sig?  



  19 

Ett sätt att förstå det är att förstå det som att barnet har argumenterat emot ett outtalat 

påstående. Men här ställs man som analytiker inför ett problem. Var går gränsen för de 

outtalade påståendena? Vilka outtalade påståenden kan man räkna som just outtalade 

påståenden? Det är en stor sak att tillskriva en debattpart något som den inte sagt! Men 

jag tror att man måste hålla isär vad man sysslar med här. Det outtalade påståendet 

behöver inte belysas förrän motdebattören tar ställning till det, som i fallet ovan. Men 

när motdebattören tar ställning till det outtalade påståendet så måste motdebattörens 

motargument analyseras i förhållande till det. Annars kan vi inte förstå oss på 

motargumentationen. Med det sagt så finns det ingen anledning att ta upp massa möjliga 

outtalade påståenden innan de kommit på tal.  

Säg att föräldern nu häpet svarar: ”Men det menade jag inte alls, jag vill bara få dig at 

ändra åsikt, du gör som du vill!”. Då har vi på allvar hamnat en bit från 

ursprungspåståendet. Nu handlar diskussionen om vilka argument som diskuteras, en 

sorts metadiskussion. Det är inget fel med en sådan diskussion. För att kunna ta 

ställning till varandras argument måste båda parter vara överens om vilka påståenden 

som diskuteras. Det är dessutom ingen ovanlighet. Varje gång någon svarar: ”Jag menade 

inte så!”, så är det i grund och botten fråga om en metadiskussion om diskussionens 

påståenden.  

Köper istället föräldern det outtalade påståendet och svarar: ”Det har jag visst rätt att 

göra fram tills du är myndig!”, så bör det tidigare outtalade påståendet införlivas som ett 

ytterligare påstående i diskussionen.  

Jag återvänder nu till barnets motargument. Vilken status är det? Det är såklart 

normationis, barnet förnekar värderingen att en förälder har rätt att bestämma över sitt 

barns göromål. Barnet hade kunnat argumentera emot via de andra stasis också. Om 

barnet till exempel hade sagt: ”Jag är inte ditt barn så du har ingen rätt att säga åt mig 

vad jag ska göra!” så hade det varit coniecturalis, hade barnet sagt: ”jag är bara ditt 

fosterbarn, så du har ingen rätt att säga åt mig vad jag ska göra!”, hade det varit 

finitionis, och hade barnet sagt ”En förälder har bara rätt att säga åt ett barn om den 

tänker göra något kriminellt!” så hade det varit qualitatis. Translationis bör alltså inte 

ses som en ”riktig” status, eftersom den inte är en egen omformulering av premisserna, 

utan överförandet av diskussionen på ett outtalat påstående, som sedan i sin tur kan 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debatteras via de fyra riktiga stasis. 

 

2.6. En modell för argumentationsanalys 

 

Nu har jag fört en diskussion och specificerat skillnaden mellan argumentation och 

motargumentation. Argumentation bör ses som framläggandet av en ståndpunkt och 

argumenten för den, och motargumentation bör ses som omformulerandet eller 

förnekandet av givna premisser i avsikt att vederlägga en given ståndpunkt. Efter det 

har jag med hjälp av statusläran diskuterat hur man kan kategorisera och skilja på olika 

sorters motargument med utgångspunkt i just förståelsen av motargumentation som 

omformuleringar av ett givet arguments premisser. Enligt denna förståelse finns fyra 

stasis: coniecturalis, finitionis, qualitatis och normationis. Utöver detta finns det ett 

fenomen som kallas translationis som stundtals under antiken felaktigt setts som en 

egen status, men som egentligen är ett ifrågasättande av ett outtalat påstående.  

Vad kan man nu ha för praktisk nytta av det här? Varför ska vi syssla med den här 

tydliga distinktionen mellan argument och motargument? En anledning är att det 

underlättar att väga argumenten mot varandra. Motargumentation kontra redan givna 

argument blir med den här förståelsen enklare att klargöra. Man tar helt enkelt två 

premisser och ställer dessa mot varandra. Gäller det värderingar så kan läsaren ta 

ställning till vad läsaren själv tycker. Gäller det fakta kan läsaren själv välja det 

alternativ som stämmer bäst överens med fakta. Vi får på så sätt oenigheten formulerad 

i två konkreta premisser. 

Blir nu inte detta lite fyrkantigt? Kan man verkligen decimera en argumentation till 

enskilda premisser och sedan väga dessa mot varandra? Det finns såklart en 

problematik i förenklandet. Argumentation är en komplex sak och det är oundvikligt att 

nyanser faller bort när man förenklar. Men korrekt formulerad kan kärnan förbli och då 

kan man med denna förståelse av statusläran på ett något mer överskådligt sätt klargöra 

oenigheten. 

Man kan också med den här distinktionen se om en argumentation mest behandlar den 

egna ståndpunkten eller motståndarens. En artikel kan svara på en annan och behandla 

samma ämne, men diskutera sin egen lösning på frågan utan att knappt innehålla några 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direkta motargument mot motståndarens argument. Detta skulle man kunna se som 

något positivt: parterna redogör för sina skäl till sina ståndpunkter istället för att gräva 

ned sig och bara koncentrera sig på att knäcka motståndarens argumentation. Men det 

kan också ses som något negativt: parterna öser bara ur sig sitt egna inövade budskap 

utan att lyssna på motståndarens argument. 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3. Analys av debatt om Förbifart Stockholm 

 

Jag kommer analysera en replikväxling om byggnationen av Förbifart Stockholm som 

publicerades i Dagens nyheter mellan den 16 och 19 september 2014. Den första artikeln 

publicerades av Dagens nyheter den 16 september, strax efter valet och är skriven av 12 

forskare på KTH och VTI (statens väg‐ och transportforskningsinstitut).17 De yrkar, efter 

valresultatet där Socialdemokraterna, FI, Miljöpartiet och Vänstern fått majoritet att det 

finns en möjlighet att riva upp beslutet om att bygga Förbifart Stockholm och att detta 

borde göras. De fick snart svar på tal: DN publicerade fyra stycken repliker på artikeln 

av forskare, näringslivsrepresentanter och representanter för bransch och 

intresseorganisationer. Replikväxlingen kommer förhoppningsvis i viss mån tydliggöra 

nyttan, men kanske också begränsningen av den nya förståelsen av status.  

Den första frågan som vi ställer oss är vilken fråga som diskuteras här. Vilken fråga är 

ståndpunkterna svaret på? Debattörerna som skrivit artikel 1 sätter agendan, det är de 

som initierar replikväxlingen. De konstaterar att det efter det just gångna valet är 

möjligt att riva upp beslutet om Förbifarten och att detta är viktigt eftersom beslutet är 

föråldrat och därför borde utredas på nytt. Det som diskuteras är alltså frågan: hur bör 

Stockholms trafikproblem lösas? Författarna bakom artikel 1:s svar på frågan är att vi 

bör riva upp beslutet om Förbifart Stockholm och utreda det igen. Författarna bakom de 

övriga artiklarna är av åsikten att beslutet bör förbli och förbifarten byggas. 

Att göra en argumentationsstruktur av artikel 1:s argumentation är inte helt enkelt 

eftersom de till synes driver tesen att beslutet bör rivas upp eftersom underlaget som 

beslutet grundar sig på blivit föråldrat och att det därför behövs en ny ”oberoende” 

utredning. Men det lyser samtidigt igenom att de är övertygade om att den oberoende 

utredningen kommer komma fram till att Förbifarten inte borde byggas och att de 

stödjer den slutsatsen. På sina ställen blir det uppenbart, när de mitt i en argumentation 

för varför underlaget som beslutet grundar sig på är föråldrat skjuter in ett argument 

                                                        

17 Hans Antonson et. al., ”Nu finns chansen att riva upp beslutet om förbifarten”, Dagens Nyheter 16/9 ‐
2014, http://www.dn.se/debatt/nu‐finns‐chansen‐att‐riva‐upp‐beslutet‐om‐forbifarten/ (5/1‐2015). 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som direkt vänder sig mot Förbifarten. Argumentationsstrukturen kommer därför 

kanske te sig något märklig. Större delen upptas av stödargumenten till premissen 

underlaget för beslutet är föråldrat. Men på sina ställen finns argument som direkt 

vänder sig mot byggnationen av förbifarten.  

 

3.1. Artikel 1 ”Nu finns chansen att riva upp beslutet om förbifarten” 

 

Debattörernas huvudargument är att beslutet bör rivas upp eftersom underlaget som 

det bygger på är föråldrat.  

Huvudargument 

1. 

ÖP: Vi bör riva upp beslutet om Förbifart Stockholm och göra en ny utredning om den 

gamla utredningen är föråldrad. 

UP: Underlaget som beslutet om Förbifart Stockholm grundar sig på är föråldrat. 

S: Vi bör riva upp beslutet om Förbifart Stockholm och göra en ny utredning.18 

Underargument till underpremissen i huvudargumentet 

Större delen av argumentationen utgörs sedan av underargument till underpremissen i 

huvudargumentet. Det finns tre huvudsakliga underargument till underpremissen i 

huvudargumentet: 

2. 

ÖP: Om nya riktlinjer antagits som beslutet går på tvärs med så är underlaget föråldrat. 

UP: Nya riktlinjer om minskat bilåkande (och förbifarten leder till ökat bilåkande) och 

mer yteffektiva infrastrukturlösningar har anammats och beslutet går på tvärs med 

dem. 

S: Underlaget som beslutet om Förbifart Stockholm grundar sig på är föråldrat.19 

                                                        

18 Antonson et. al. 2014, genomgående genom hela artikeln. 
19 Ibid, rad. 25‐31. 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3. 

ÖP: Vi bör inte satsa på ett minskande transportmedel.  

UP: Bilismen har sedan underlaget som beslutet grundar sig på gjordes börjat minska. 

S: Underlaget som beslutet om Förbifart Stockholm grundar sig på är föråldrat.20 

4. 

ÖP: Om underlagets miljöanalys är föråldrad så är underlaget föråldrat.  

UP: Underlagets miljöanalys är föråldrad. 

S: Underlaget som beslutet om Förbifart Stockholm grundar sig på är föråldrat.21 

Övriga argument som direkt stödjer tesen 

Det finns utöver dessa argument två argument som direkt stödjer tesen. 

5.  

ÖP: Om Förbifarten är svårförenlig med miljömålen bör den inte byggas.  

UP: Förbifart Stockholm är mycket svår att förena med miljömålen. 

S: Vi bör riva upp beslutet om Förbifart Stockholm.22 

6. 

ÖP: Om förbifarten inte är den kostnadseffektivaste lösningen så bör den inte byggas. 

UP: Förbifarten är inte den kostnadseffektivaste lösningen. 

S: Vi bör riva upp beslutet om Förbifart Stockholm.23 

Övriga underargument 

Det finns också ett antal övriga underargument. Som stöd för underpremissen i 

argument 3 ges två underargument: 

7.  

ÖP: Minskad andel av befolkningen som har körkort är ett tecken på att bilismen håller 

på att minska. 

                                                        

20 Antonson et. al. 2014, rad. 32‐41. 
21 Ibid, rad. 42 ‐46. 
22 Ibid, rad. 46‐47. 
23 Ibid, rad. 48‐50, men även i ingressen, rad 3. 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UP: Andelen av befolkningen som har körkort har minskat sedan underlaget gjordes. 

S: Bilismen har sedan underlaget som beslutet grundar sig på gjordes börjat minska. 24 

8. 

ÖP: Om det totala bilresandet i länet minskar trots att befolkningen ökar så är det ett 

tecken på att bilismen håller på att minska. 

UP: Det totala bilresandet i länet har minskat trots att befolkningen ökat sedan 

underlaget gjordes. 

S: Bilismen har sedan underlaget som beslutet grundar sig på gjordes börjat minska.25 

Författarna lägger också fram underargument till UP i argument 4. 

9. 

ÖP: Om kunskapsunderlaget för miljöanalysen är utdaterad så är underlagets 

miljöanalys föråldrad. 

UP: Kunskapen om miljöförändringarna är större idag. 

S: Underlagets miljöanalys är föråldrad.26 

10.  

ÖP: Om underlagets miljöanalys missat att räkna med utglesningen av regionen och bara 

en mindre andel av byggnadsutsläppen så är underlagets miljöanalys föråldrad.  

UP: Trafikverket har inte räknat med utglesningen av regionen och bara en mindre 

andel av byggnadsutsläppen är inräknade. 

S: Underlagets miljöanalys är föråldrad.27 

3.2. Motargumentation i artikel 2,3,4 och 5 

 

Som svar på Artikel 1 publicerade DN fyra repliker. Dessa var: (2) ”Utan Förbifarten 

stannar Stockholm” av Bertil Moldén och Jessica Alenius,28 (3) ”Regionens tillväxt talar 
                                                        

24 Antonson et. al. rad. 39‐40. 
25 Ibid, rad. 36‐39. 
26 Ibid, rad. 45‐46.  
27 Ibid, rad. 47‐49 
28 Bertil Moldén och Jessica Alenius, ”Utan Förbifarten stannar Stockholm”, Dagens Nyheter 16/9‐2014, 

http://www.dn.se/debatt/utan‐forbifarten‐stannar‐stockholm/  (5/1‐2015). 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för Förbifarten” av Per Kågesson,29 (4) ”Förbifarten blir en pulsåder för hela Stockholm” 

av Anna Wersäll,30 och (5) ”Naivt att tro att bilen inte behövs i växande Stockholm”31 av 

Fredrik Daveby. De finns alla som bilagor längst bak i uppsatsen. 

De replikerande författarna lägger tillsammans fram många olika motargument mot 

argumentationen i artikel 1. Flera av dem är snarlika, men tillsammans utgör de en 

komplex motargumentation som min teori förhoppningsvis kan hjälpa till att klargöra. 

Majoriteten av argumenten är coniecturalis‐ och qualitatisifrågasättanden av 

underargument till huvudargumentets underpremiss:  

1.  

I Moldén och Alenius text och i Wersälls text läggs två snarlika coniecturalisargument 

fram mot att bilismen minskat. Faktan de grundar sig på är olika men slutsatsen 

densamma: bilismen har ökat, inte minskat.  

UP: Bilismen har sedan underlaget som beslutet grundar sig på gjordes inte börjat 

minska.32 

2.  

Kågessons artikel innehåller ett coniecturalisargument mot att förbifarten går på tvärs 

med riktlinjerna för yteffektivt byggande. Han menar att: 

UP: Nya riktlinjer om minskat bilåkande (och förbifarten leder till ökat bilåkande) och 

mer yteffektiva infrastrukturlösningar har anammats och beslutet går inte på tvärs med 

dem.33 

 

                                                        

29 Per Kågesson, ”Regionens tillväxt talar för Förbifarten”, Dagens Nyheter 17/9‐2014, 

http://www.dn.se/debatt/regionens‐tillvaxt‐talar‐for‐forbifarten/ (5/1‐2015). 
30 Anna Wersäll, ”Förbifarten blir en pulsåder för hela Stockholm”, Dagens Nyheter 17/9‐2014, 

http://www.dn.se/debatt/forbifarten‐blir‐en‐pulsader‐for‐hela‐stockholm/ (5/1‐2015). 
31 Fredrik Daveby, ”Naivt att tro att bilen inte behövs i växande Stockholm”, Dagens Nyheter 16/9‐2014, 

http://www.dn.se/debatt/naivt‐att‐tro‐att‐bilen‐inte‐behovs‐i‐vaxande‐stockholm/ (5/1‐2015). 
32 Moldén och Alenius 2014, rad. 23‐29. Samt: Wersäll 2014, rad. 7‐13 
33 Kågesson 2014, rad. 24‐32. 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3.  

I Kågessons artikel finns även ett qualitatisargument mot att en minskande andel 

körkort är ett tecken på att bilismen håller på att minska 

ÖP: Minskad andel av befolkningen som har körkort är ett tecken på att bilismen håller 

på att minska, så länge som det inte beror på invandringen.34 

4. 

Utöver dessa argument finns även ett antal övriga motargument. I Davebys artikel finns 

ett normationisargument mot argument 10 i artikel 1. Han menar att det är naivt att tro 

att Stockholm inte kommer behöva utglesas. Han förnekar på så vis att det är en brist i 

underlaget att man inte räknat med det.  

ÖP: Om underlagets miljöanalys missat att räkna med utglesningen av regionen och bara 

en mindre andel av byggnadsutsläppen så är underlagets miljöanalys inte föråldrad.35  

Intressant är att såväl Daveby som Moldén/Alenius vänder sig mot vad de uppfattar som 

att författarna bakom artikel 1 menar att förbifarten leder till ökade utsläpp för att 

biltrafiken ökar. Detta sägs ingenstans i artikeln. Jag tolkar det som att Daveby och 

Moldén/Alenius ser det som en underförstådd grund, ett bakomliggande argument 

bakom argument nummer 5 i Artikel 1. Man skulle kunna ställa upp det såhär: 

ÖP: Fler bilresor leder till mer utsläpp vilket är svårt att förena med miljömålen. 

UP: Förbifarten leder till fler resor. 

S: Förbifarten leder till mer utsläpp vilket är svårt att förena med miljömålen. 

De gör i så fall ett normationisifrågasättande av överpremissen i detta underföstådda 

argument: 

ÖP: Fler bilresor leder inte till mer utsläpp vilket är svårt att förena med miljömålen.36 

 

                                                        

34 Kågesson 2014, rad. 19‐23. 
35 Daveby 2014, rad. 18‐20. 
36 Moldén och Alenius 2014, rad. 36‐38; Daveby 2014, rad. 33‐37. 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3.3. Övrig argumentation i artikel 2,3,4 och 5 

 

Det är viktigt att se skillnaden mellan motargumentation, och argumentation för sin 

egen tes. Artiklarna lägger fram flera argument som är argument för tesen att 

förbifarten bör byggas men som inte är direkta motargument mot artikel 1:s 

argumentation. För att det ska vara motargumentation ska det svara på de givna 

argumenten. Nu kan denna distinktion verka som lite väl mycket navelskåderi. Men den 

fyller en viktig poäng och det blir tydligt när teserna inte är så motsatta. Säg att 

författarna bakom artikel 1:s svar på argumentationens fråga istället varit ”vi bör införa 

kommersiell luftballongstrafik”, då hade inte argumentation för att bygga förbifarten 

nödvändigtvis varit motargumentation mot att införa kommersiell luftballongstrafik. 

För att kunna skilja på när ett argument driver sin egen tes och när den vänder sig för 

att vederlägga motståndarens och för att kunna avgöra när man kan ställa två premisser 

mot varandra så är distinktionen viktig.  

 

3.4. Sammanställning av debatten om Förbifarten 

 

Det är nu dags att sammanställa vilka argument och premisser som oenigheten kretsar 

kring.  

Det finns en coniecturalisoenighet om ifall bilismen håller på att minska eller inte: 

UP (art. 1): UP: Bilismen har sedan underlaget som beslutet grundar sig på gjordes 

börjat minska. 

UP (art. 2/4): UP: Bilismen har sedan underlaget som beslutet grundar sig på gjordes 

inte börjat minska. 

Vi har även en qualitatisoenighet om huruvida bilismen minskat eller inte: 

ÖP (art 1): Minskad andel av befolkningen som har körkort är ett tecken på att bilismen 

håller på att minska. 

ÖP (art. 3): Minskad andel av befolkningen som har körkort är ett tecken på att bilismen 

håller på att minska, så länge som det inte beror på invandringen 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Det finns en coniecturalisoenighet om ifall förbifarten går på tvärs med de nya 

riktlinjerna för yteffektivitet eller inte. 

UP (art. 1): Nya riktlinjer om minskat bilåkande (och förbifarten leder till ökat 

bilåkande) och mer yteffektiva infrastrukturlösningar har anammats och beslutet går på 

tvärs med dem. 

UP (art. 3): Nya riktlinjer om minskat bilåkande (och förbifarten leder till ökat 

bilåkande) och mer yteffektiva infrastrukturlösningar har anammats och beslutet går 

inte på tvärs med dem. 

Det finns också en normationisoenighet kring om det är en brist i miljöanalysen eller 

inte att man inte räknat med utglesningen av regionen: 

ÖP (art. 1): Om underlagets miljöanalys missat att räkna med utglesningen av regionen 

och bara en mindre andel av byggnadsutsläppen så är underlagets miljöanalys föråldrad.  

ÖP (art 5): Om underlagets miljöanalys missat att räkna med utglesningen av regionen 

och bara en mindre andel av byggnadsutsläppen så är underlagets miljöanalys inte 

föråldrad.  

Utöver detta finns en normationisoenighet kring vad författarna till de senare 

artiklarna ser som ett underförstått argument i artikel, nämligen om ökat bilåkande mer 

generellt leder till mer utsläpp och sämre miljö: 

ÖP (underförstådd art. 1): Fler bilresor leder till mer utsläpp vilket är svårt att förena 

med miljömålen. 

ÖP (art. 2/5): Fler bilresor leder inte till mer utsläpp vilket inte är svårt att förena med 

miljömålen. 

Replikväxlingen uppvisar överlag ganska få motargument. Huvudfokus i de replikerande 

artiklarna läggs på att stödja den egna tesen. Den innehåller dock som vi sett ett antal 

oenigheter. De flesta rör fakta men det finns också värderingsrelaterade oenigheter. 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4. Diskussion 

 

I den här uppsatsen har jag undersökt hur man kan kombinera statusläran och 

enthymemet för att förstå motargumentation. En ny förståelse för statusläran har 

tecknats som säger att de olika stasis är olika omformuleringar och förnekanden av ett 

givet enthymems premisser. Den nya förståelsen har sedan testats i en analys på en 

debatt i Dagens Nyheter.  

Analysen visar på begränsningen i teorin, men också på möjligheten. Argumentationer 

är ofta komplexa och en teori som syftar till att koka ned oenigheten till två premisser 

som kan ställas mot varandra är såklart dömd att inte lyckas fånga allt. I analysexemplet 

fanns också bara ett replikskifte. Om ytterligare ett replikskifte hade funnits att tillgå 

hade teorin antagligen passat bättre eftersom den då kunde ha analyserat även hur 

författarna bakom artikel 1 ställde sig till de argument som de övriga författarna 

framlade för sina teser.  

För längre debatter med många inlägg kan teorins emfas på tudelningen mellan nya 

argument och motargument som behandlar redan givna vara klargörande. Och som 

tidigare sagts så kan den nya förståelsen för statusläran tydligare visa på exakt var 

oenigheten är, vilken premiss i argumentet den gäller och hur den har omformulerat 

premissen, vilket underlättar för analytikern som sedan ”bara” har att väga två olika 

premisser mot varandra.  

Man kan också studera i vilken mån debattparterna vänder sig mot varandras argument 

och vilken mån de presenterar egna. Man skulle kunna tänka sig vidare studier där man 

med hjälp av den nya teoretiska förståelsen tydligare kan mäta procentuell andel av det 

totala inlägget som ägnas åt respektive del.  

Uppsatsen visar potentiellt också på möjligheten att kombinera befintliga teorier för att 

nå ny kunskap. I den här uppsatsen togs två i den retoriska världen uråldriga teorier, de 

dammades av och slogs ihop i syfte att vidga perspektivet. Kanske är det möjligt att göra 

även med andra teorier? Retorikfältet har en otrolig produktivitet vad gäller nya 

intressanta teorier, men nog måste många av dem gränsa till varandra? Ett utvidgat 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fokus på att se likheter och att försöka kombinera teorier skulle kunna ge nya 

spännande perspektiv. 

Den teoretiska diskussion som förts i den här uppsatsen är långt ifrån färdig. Snudd på 

oändligt mycket finns att säga om argumentation, och även om motargumentation, som 

varit den här uppsatsens huvudfokus, finns väldigt mycket kvar att utreda. Den här 

uppsatsen har bara skrapat lite med forskarspaden i en fåra på argumentationsteorins 

stora fält. Men förhoppningsvis har uppsatsen bidragit något till förståelsen av 

begreppet motargumentation och givit en i viss mån ny infallsvinkel när man ska göra 

argumentationsanalys. 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Bilagor 

Bilagorna är radnumrerade med radnummer inom parentes på var femte rad för att det 

ska bli enklare att hitta i referenserna. 

Artikel 1: ”Nu finns chansen att riva upp beslutet om 

förbifarten” 

Förutsättningarna har förändrats. Bilresandet i Stockholm minskar trots ökande 

befolkning. Utredningarna om Förbifarten är ålderstigna och går på tvärs med nya 

transportplaner. De 31 miljarder projektet kostar kan användas effektivare. 

Valresultatet ger en unik chans till omprövning, skriver tolv forskare. 

(5) 

Så har valdagen passerat och förhandlingar pågår mellan olika partier på nationell, 
regional och lokal nivå. Ett av de enskilda objekt som förhandlingarna kretsar kring är 
Förbifart Stockholm. Vi anser att den nuvarande situationen utgör en unik möjlighet till 
omprövning i denna för Stockholmsregionen så avgörande fråga. Vad som skulle 
(10)behövas är en opartisk och allsidig genomlysning av hur Förbifart Stockholm står 
sig jämfört med dagens bästa alternativa lösningar. Inte minst eftersom utvecklingen de 
senaste åren i flera avseenden har förändrat förutsättningarna för de kalkyler som ligger 
bakom beslutet att bygga Förbifart Stockholm. 

Befolkningen i Stockholmsregionen växer i dag mer än dubbelt så snabbt som för 10 år 
(15)sedan, för närvarande med cirka 35 000 personer per år. Planeringen av 
trafiksystem och bostadsbyggande behöver dels ta hänsyn till att det redan i dag råder 
brist på bostäder, dels till en fortsatt prognosticerad befolkningsökning motsvarande ett 
helt Göteborg under de kommande 20 åren. För att klara den utmaningen kommer det 
att krävas smarta yteffektiva lösningar både vad gäller bostäder och transporter. 

(20) 
Beslutsunderlaget för Förbifart Stockholm bygger på ett tänkande som nu i stora 
delar kommit i otakt med tiden. De grundläggande utredningarna gjordes 2001 och 
2005, och det var då som olika alternativ ställdes mot varandra. Denna process har 
tidigare diskuterats utförligt. Den viktigaste invändningen i dag är emellertid att många 
(25)av de då rådande förutsättningarna och framtidsbedömningarna inte längre är 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giltiga. Vi vill särskilt peka på följande: 

1Under det senaste decenniet har nya planeringsmål anammats för Stockholm: en tätare 
och mer yteffektiv bebyggelse eftersträvas, trängselavgifter har införts och fått allmän 
acceptans, strategiska beslut om ny kollektivtrafik har fattats och synen på 
(30)cykeltrafikens roll i stadstrafiken har förändrats inom samtliga partier. I Stockholms 
egen framkomlighetsstrategi fastslås att för att stadens transportsystem ska fungera 
effektivt behöver andelen resor som görs med bil minska. Ett byggande av Förbifart 
Stockholm stimulerar en ökning av biltrafiken, på tvärs med detta nya tänkande. 

2Stockholmsregionens invånare har i betydande utsträckning förändrat sitt dagliga 
(35)resande under senare år. Trots att länets befolkning ökade med ett helt Västerås 
mellan 2008 och 2012 minskade samtidigt det totala bilresandet något. 
Kollektivresandet ökade däremot och cykelresandet över innerstadssnittet 
fördubblades mellan år 2000 och år 2012. En annan intressant trend är att andelen som 
har körkort minskar i stora delar av befolkningen. 

(40)Bara dessa trender och nya stadsideal ger i sig anledning till eftertanke innan stora 
summor investeras i Förbifart Stockholm. Om bara ett fåtal år kommer vi klarare kunna 
se hur dagens tendenser till förändring av värderingar och resmönster kommer att 
utvecklas. 

3Till detta kommer klimatfrågan. Sedan år 2005 har kunskapsläget om dess allvar ökat 
(45)väsentligt. Samtidigt underskattar Trafikverket (dåvarande Vägverket) utsläppen av 
växthusgaser som skulle bli följden av Förbifart Stockholm. Utglesningen av regionen är 
inte inräknad i kalkylerna och bara en mindre del av utsläppen under byggnadsfasen har 
tagits med. Projektet är mycket svårt att förena med de fastställda klimatpolitiska målen 
på såväl nationell som regional nivå. 

(50)4Ytterligare en aspekt handlar om kostnaden. Att bygga Förbifart Stockholm 
bedöms av Trafikverket kosta 31 miljarder kronor eller mer. Det är väsentligt att 
analysera vad dessa resurser skulle kunna åstadkomma om de i stället satsades på mer 
yteffektiva och långsiktigt hållbara lösningar såsom kollektiv‐, gång‐ och cykeltrafik. I 
många andra storstäder världen över har det skett en omorientering av detta slag under 
(55)senare år. Där har medborgare, politiker och näringsliv upptäckt fördelarna i 
klimatsmarta och yteffektiva lösningar, inte bara av miljöskäl, utan också av hälso‐ och 
rättviseskäl och för att det ofta är ekonomiskt mer fördelaktigt. 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Stora infrastrukturprojekt har en avgörande påverkan på stadsregioners utveckling i 
ett århundrade eller längre. Innan man sätter i gång ett sådant projekt är det ytterst 
(60)angeläget att allsidigt utreda olika alternativ. Så har inte skett när det gäller 
Förbifart Stockholm. I stället för att låta projektet rulla på finns nu chansen till en 
omprövning där Förbifart Stockholm jämförs med bästa möjliga alternativa lösningar. 
Vad som behövs är en i reell mening opartisk analys av hur man kan skapa 
resurseffektiv tillgänglighet i vardagen för de som bor och verkar i Stockholmsregionen. 
(65)En sådan undersökning bör göras öppet och utan låsningar till något enskilt objekt. 
Analysen bör ta avstamp i aktuell internationell forskning och utgå ifrån att av riksdagen 
uppställda klimat‐ och andra samhällsmål ska uppnås. 

I förlängningen handlar det om hur vi ska kunna skapa en hållbar och attraktiv 

storstadsregion med god livskvalitet för både dagens och morgondagens stockholmare. 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Artikel 2: ”Utan Förbifarten stannar Stockholm” 

Att tro att det är vägar eller fordon som måste bort för att vi ska kunna nå 

klimatmålen är fel. Det är en omställning till förnybara drivmedel och 

elektrifiering som behövs. Förbifarten behövs redan i dag och är helt nödvändig 

när Stockholm växer. Och nu ökar åter bilinnehavet bland Stockholmarna, skriver 

(5)Bil Swedens Bertil Moldén och Jessica Alenius. 

Den 16 september skriver forskare och professorer från KTH att Förbifart Stockholm 
(Förbifarten) bör omprövas då utredningarna är ålderstigna och går på tvärs med nya 
transportplaner. Författarna hävdar att många av de då rådande förutsättningarna och 
framtidsbedömningarna inte längre är giltiga: 

(10)1) Författarna menar att en tätare och mer yteffektiv bebyggelse eftersträvas, vilket 
gör att byggandet av Förbifarten går på tvärs med detta tänkande. Precis som 
författarna säger växer befolkningen i Stockholmsregionen mer än dubbelt så snabbt 
som för tio år sedan, för närvarande med ca 35.000 personer per år. Det innebär att om 
30 år har motsvarande ett och ett halv Göteborg flyttat hit. Om vi ska klara denna tuffa 
(15)utmaning behöver vi ett transportsystem som fungerar för alla. Redan i dag är 
bristen på förbindelser mellan de norra och södra länsdelarna ett problem för 
Stockholms tillväxt. Enligt Trafikverkets beräkningar kommer Förbifarten att leda till i 
snitt nio procent mindre trafik i Stockholms innerstad. Essingeleden avslastas med hela 
35 procent. Essingeleden trafikeras i dag av 170.000 fordon per dag, det är mer än 
(20)dubbelt så mycket som den är byggd för. Den är den enda högkapacitetsväg som 
förbinder Stockholms norra och södra delar, vilket gör Stockholms infrastruktur extremt 
sårbar. 

 
2) Författarna menar att Stockholmsregionens invånare har förändrat sitt dagliga 
(25)resande, att nya trender och stadsideal ger anledning till eftertanke när det gäller 
Förbifarten. Författarna tycks ha missat att snappa upp andra trender som pekar åt 
motsatt håll. Bilinnehavet ökar bland Stockholmarna, allt fler hushåll har tillgång till 
minst två bilar och allt färre hushåll utan tillgång till bil har minskat. Andelen 18‐åringar 
som tar körkort ökar igen, även kategorin 18–24 år. Allt fler kvinnor och även äldre 
(30)personer har ökat sitt bilresande. 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3) Författarna menar att Trafikverket underskattar utsläppen av växthusgaser. Priset på 
koldioxidutsläpp har diskuterats under lång tid. Anledningen till att just Förbifarten (där 
den är planerad) byggs är att den är samhällsekonomiskt lönsam. Nyttan är framför allt 
att den minskar restiderna, gör vägarna säkrare och gör att människor kan nå nya 
(35)arbetsplatser. I dessa beräkningar har även miljö‐ och klimataspekten vägts in. 
Enligt Trafikverket bedöms Förbifart Stockholm ha en hög samhällsekonomisk nytta 
även om biltrafiken skulle minska med 20 procent. Att tro att det är vägar eller fordon 
som måste bort för att vi ska kunna nå klimatmålen är fel. Det är en omställning till 
förnybara drivmedel och elektrifiering som behövs. 

(40)4) Författarna anser att kostnaden för Förbifarten är ytterligare en orsak till att 
ompröva beslutet. Förbifarten kommer att finansieras till 80 procent av trängselskatt 
och 20 procent av staten. Det är alltså bilisterna som till största delen kommer att stå för 
finansieringen. Författarna vill i stället lägga dessa pengar på kollektivtrafiklösningar 
och gång‐ och cykeltrafik. De tycks därmed ha missat att 10.000–15.000 människor 
(45)beräknas åka buss genom Förbifarten varje dag. Dessutom kommer Förbifart 
Stockholm att avlasta Stockholms innerstad, vilket gör att kollektivtrafiken kommer att 
flyta bättre där. 

Det är svårt att sia om framtiden, men författarna tycks samtidigt utgå från att bilen 
för alltid kommer att släppa ut koldioxid, luftföroreningar och buller. Med dagens teknik 
(50)är framtiden redan här. Författarna vill ompröva beslutet och utreda olika 
alternativ. Vad Stockholm behöver är handlingskraft och ett fungerande trafiksystem. 
Förbifarten behövs redan i dag och är helt nödvändig när Stockholm växer. Att en stor 
politisk majoritet och 80 procent av Stockholmarna vill ha Förbifart Stockholm är helt 
enkelt för att de förstår att utan Förbifarten stannar Stockholm. 

Bertil Moldén, vd Bil Sweden 

Jessica Alenius, vice vd Bil Sweden 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Artikel 3: ”Regionens tillväxt talar för Förbifarten” 

 

De tolv forskare som vill stoppa Förbifarten säger att biltrafiken minskat, men det 

finns siffror som pekar i en annan riktning. De nämner heller inget om ledens 

betydelse för kollektivtrafiken, skriver Per Kågeson. 

Tolv forskare vill (DN Debatt 16.9) riva upp beslutet om Förbifart Stockholm. Som 
(5)forskare är jag angelägen om en objektiv granskning av projektet som beaktar både 
nackdelar och fördelar. Men jag håller med om att det finns aspekter som skulle behöva 
belysas bättre. 

De tolv understryker betydelsen av regionens snabba tillväxt. Enligt min bedömning är 
tillväxten den enskilda faktor som mest talar för projektet. Länets befolkning har vuxit  
(10)från 1,4 miljoner när Essingeleden togs i bruk till 2,2 miljoner i dag och kommer 
troligen att nå 2,8 miljoner 2030. Införandet av trängselskatt och skattens utvidgning till 
Essingeleden dämpar trafiktillväxten en aning och ger lite andrum. Under de närmaste 
åren är utbyggnaden av tunnelbanan och komplettering med snabba busslinjer viktiga 
åtgärder. Men det kommer inte att leda till sjunkande bilinnehav, och utrymme måste 
(15)också finnas för den växande yrkestrafiken. 

 
Författarna hävdar att biltrafiken minskat i länet sedan 2008 men nämner inga siffror. 
Enligt Trafikverket ökade trafikarbetet i länet med drygt 9 procent mellan 2002 och 
2012. De tolv framhåller att körkortsandelen minskar i delar av befolkningen men 
(20)nämner inte att invandringen är den främsta orsaken. Andelen körkort bland 
utlandsfödda är förhållandevis låg och skillnaden i körkortsinnehav mellan 
utlandsfödda män och kvinnor är mycket stor. Men mycket talar för att dessa skillnader 
kommer att utjämnas med tiden. 

Författarna hävdar att tillkomsten av Förbifarten leder till utglesning av länets 
(25)bebyggelse. Eftersom nästan hela sträckan går i tunnel kommer få etableringar 
tillkomma i ledens omedelbara närhet. Tillväxtområden som Kungens Kurva och 
Barkarbyfältet kommer dock att gynnas och bör få tät bebyggelse. Forskning utförd vid 
KTH visar att ledens samhällsekonomiska lönsamhet inte ändras nämnvärt av olika 
markanvändningsscenarier. Risken för ”urban sprawl” på Ekerö kan begränsas genom 
(30)framsynt kommunal planering. En regional satsning på cykelvägar är förstås viktig 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men utgör knappast någon ersättning för Förbifarten som avser trafik över så långa 
sträckor att cykel inte utgör ett realistiskt alternativ. 

De tolv nämner inget om Förbifartens betydelse för kollektivtrafiken. Jag föreslog redan 
för många år sedan ”tunnelbana på gummihjul” genom att ett körfält reserveras för 
(35)eldriven busstrafik (och lastbilar) i syfte att garantera bussresenärerna kort restid 
även under högtrafiktid. Genom att anlägga underjordiska ”stationer” på platser där 
Förbifarten passerar andra viktiga kollektivtrafikstråk kan resenärerna ges möjlighet till 
omstigning via hissar. Genom att bussarna inte tvingas upp i ytläge skulle restiden bli 
jämförbar med bilisternas. Viktigt är också att klargöra hur Essingeleden ska användas 
(40)när Förbifarten tas i bruk. En möjlighet kan vara att reservera ett körfält i vardera 
riktning för busstrafik (BRT). För närvarande finns bara busskörfält på Västerbron och 
kring Gamla stan, och tunnelbanan har en enda förbindelse över Saltsjö‐mälar‐snittet. 

Per Kågeson, fil dr  i miljösystemanalys 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Artikel 4: ”Förbifarten blir en pulsåder för hela Stockholm” 

 

På DN Debatt den 16 september påstår ett antal forskare att valresultatet ger en 

chans till omprövning av beslutet om att bygga Förbifart Stockholm. En sådan 

analys visar på en mycket märklig demokratisyn eftersom 88 procent av 

medborgarna i Stockholms län har röstat på riksdagspartier som vill bygga 

(5)Förbifarten, skriver Anna Wersäll, Stockholms handelskammare. 

 

Forskarna menar även att infrastrukturinvesteringen inte behövs för att bilresandet i 
Stockholm minskar trots ökande befolkning. De har i och för sig rätt i att trafiken till och 
från innerstaden har minskat de senaste 20 åren, från 545.000 fordonspassager år 1995 
(10)till 439.000 år 2012. Men det är inte den trafiken som kommer att utnyttja 
Förbifarten. Det är trafiken över det så kallade regioncentrumsnittet, det vill säga 
trafiken utanför innerstaden, på infarter och tvärförbindelser längre ut i regionen. Där 
har trafiken ökat från 749.000 fordon 1995 till 866.000 år 2012. 

Och många fler skulle behöva resa mellan norr och söder. I Stockholmsregionen finns 
(15)de flesta bostäderna i söderort och de flesta arbetsplatserna i norrort. För att 
arbetsmarknaden ska fungera och företagen ska kunna rekrytera rätt typ av kompetens 
måste det bli lättare att pendla från den regionhalvan till den andra. För att fler företag 
ska kunna etablera sig söder om Stockholms stad måste förbindelserna förbättras till 
Arlanda, högskolorna och andra företag som man samarbetar med. 

(20) 
Essingeleden är dimensionerad för 80.000 fordon per dygn men har i dag 165.000 
fordon per dygn. Trafiken har ökat kontinuerligt sedan öppnandet 1970 ända fram tills 
Essingeleden slog i kapacitetstaket för några år sedan. Sedan har trafiken just där inte 
ökat, helt enkelt för att det inte får plats mer trafik. Det säger sig själv att köerna på 
(25)Essingeleden är helt orimliga och ett stort hinder för dem som skulle vilja söka sig 
ett arbete på andra sidan av Stockholm. 

Förbifartens främsta syfte är att avlasta Essingeleden och förbättra förbindelserna 
mellan regionens olika delar. Därför är den också så viktig för att förbättra 
arbetsmarknadens funktion, bryta segregationen och förbättra tillväxt och 
(30)välfärd. Förbifarten blir en pulsåder för hela Stockholm och avlastar Essingeleden så 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mycket att Trafikverket bedömer det fullt möjligt att köra busstrafik där. Även de 
planerade busslinjerna i Förbifarten skulle fylla en viktig funktion för kollektivtrafiken. 
Hälften av all kollektivtrafik i regionen går på vägar och inte på spår. Därför är ett 
utbyggt vägnät viktigt även för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och ta hand om 
(35)fler resenärer. 

Ett stopp för Förbifarten är också ett stopp för ett växande Stockholm och därmed för 
den region i Sverige som generar tillväxt och välfärd. 

Anna Wersäll, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare 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Artikel 5: ”Naivt att tro att bilen inte behövs i växande 

Stockholm” 

 

Stockholmsregionen kommer inte att klara framtidens tillväxt om inte alla 

transportslag utvecklas, och det är naivt att tro att den väntade tillkommande 

befolkningen ska klara sig helt utan bil. Därför behövs Förbifarten, skriver 

Motormännens vd Fredrik Daveby. 

(5) 
Stockholmsregionen har i dag en mycket ansträngd trafiksituation som närmast kan 
liknas vid kaos. Stockholm är den mest trafikdrabbade staden i Norden och den tolfte 
mest trafikdrabbade staden i Europa, utifrån genomsnittlig trafikstockningsnivå. Det är 
en verklighet som några forskare verkar blunda för när de förslår att Förbifart 
(10)Stockholm ska läggas på is. 

Regionen behöver mer av alla transportslag för att klara transportbehoven i dag och 
i framtiden. Forskarna för bland annat fram utglesning och nya stadsideal som skäl för 
att avstå. Redan i dag kräver en mer specialiserad arbetsmarknad i regionen längre 
resor, bland annat mellan norr och söder. Dessa resor kommer inte kunna klaras av 
(15)enbart med kollektivtrafik. För att klara arbetslivets utveckling kräver den framtida 
storstaden transporter av olika slag. 

 
Det är orimligt att tro att människor i ett framtida Stockholm kommer klara av att bo 
och verka i sin närmiljö. Så ser inte verkligheten ut. Förbifarten kommer på sikt att 
(20)knyta ihop regionen till en mer gemensam arbets‐, service‐ och bostadsmarknad. 
Detta kommer i praktiken att betyda fler jobb och fler tillgängliga bostäder, vilket krävs 
för att klara av den framtida befolkningsökningen. Genom att knyta ihop regionen bidrar 
också Förbifarten till att minska den sociala och ekonomiska obalansen som finns 
mellan Stockholms olika delar. Förbifarten behövs för att hela Stockholm ska utvecklas. 
(25)Alla har inte råd med nya dyra lägenheter i den förtätade staden utan är hänvisade 
till billigare boenden långt från centrum, boenden som innebär längre transporter. 

Stockholmsregionen växer. På 20 år har regionen vuxit med 400.000 invånare. 
Samtidigt har transportkapaciteten inte ökat nämnvärt. Ett exempel är Essingeleden. 
Den är dimensionerad för 80.000 fordon per dygn men trafikeras i dag av över 160.000 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(30)fordon per dygn. Essingeleden är den mest belastade vägsträckan i Norden och 
enormt störningskänslig. Inga transportinfrastruktursatsningar sedan slutet av 1960‐
talet har avlastat Essingeleden. Det finns en infrastrukturskuld som måste hanteras. 

Mycket av forskarnas argumentation utgår från den klimatpåverkan som dagens 
fordonsbränslen har. Men de glömmer bort den viljeinriktning som finns om en fossilfri 
(35)fordonsflotta år 2030. Det är under en mycket kort period av Förbifartens livslängd 
som trafiken innebär miljöfarliga utsläpp på det sätt som dagens bilar gör. Oavsett om 
det är medvetet eller omedvetet är vi förvånande över att forskarna förbiser detta. 

Det räcker inte med Förbifart Stockholm för att klara framtidens 
transportutmaningar. En levande stad kräver samtliga transportslag. Samma 
(40)medborgare kommer att ha olika behov vid olika tillfällen. Ibland fungerar bussen 
bäst, ibland spårbunden trafik, båt eller cykel. Men bilen kommer att fortsätta vara en 
naturlig del av regionens framtida transportlösningar. Att som forskarna tro att framtida 
befolkningsökning helt ska avstå från biltransporter ter sig ganska naivt. 

Fredrik Daveby, vd Motormännen 

 

 

 


