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någr a korta ord  
oM bokenS bakgru nd

Jag fick idén till denna text då jag för några år sedan läste  Simone 
de beauvoirs bok För en tvetydighetens moral. denna bok fick 
mig att uppmärksamma en brist inom retorik vetenskapen som 
jag tidigare inte reflekterat så mycket över. redan där och då, 
som magisterstudent i retorik vid Södertörns högskola, bestämde 
jag mig således för att någon gång skriva ett tvetydighetens lov 
som en hyllning till den bok som både väckte min nyfikenhet på 
frågan om etik och som dessutom försåg mig med de frågeställ
ningar som inledningsvis gav mina tankar en riktning. Jag tror 
också att de beauvoirs förslag till en existentialistisk moral på 
många sätt är närvarande i den bok du nu håller i din hand, trots 
att det idag är snart fem år sedan jag läste den senast.





del 1

”det är bar a retorIk!”
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oM ProbleMet Med uttrycket  
”det är bara retorIk”

Det är bara retorik. Det handlar om att försöka köpa sig 
fri från det nationella ansvaret.1

retoriken har som ämne under de senaste decennierna upplevt 
vad som skulle kunna liknas vid en renässans i norden, såväl 
när det gäller situationen på högskolor och universitet som det 
utrymme retoriken får i media. detta till trots används fort
farande begreppet retorik ofta med en pejorativ innebörd. ut
trycket ”det är bara retorik” återkommer som slagord i debatten 
och retorikbegreppet används fortfarande som synonymt med 
språklig manipulation, utanpåverk eller falskt uttryckssätt. till 
detta kommer anklagelser mot retoriken och dess företrädare i 
media om att ämnet är platt, intetsägande och att det växande 
intresset för retorik flyttar fokus från det som egentligen är vik
tigt, frågor om det politiska innehållet, till obetydligheter som 
röda slipsar och stilfigurer.2 denna kritik pekar på två problem
komplex inom den samtida retoriken som måste diskuteras om 
ämnet ska kunna fortsätta att utvecklas och frodas och inte åter 
bli förvisat till tänkandets och debatterandets marginaler. 

för att förstå dessa problemkomplex är det viktigt att förstå 
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följderna av, och de bakomliggande förutsättningarna för, uttryck 
som ”det är bara retorik”. det första problem som uttrycket 
skapar är separerandet av å ena sidan tanke eller handling och 
å andra sidan uttryckssätt, där uttryckssättet endast framhäver 
eller maskerar tankar och handlingar på samma sätt som kläder 
framhäver eller maskerar kroppen. I denna tanke ligger att det är 
möjligt att konstant byta kläder för att därigenom framhäva och 
dölja olika aspekter av en kropp, samtidigt som kroppen i sig 
hela tiden förblir densamma. denna tankefigur framträder tyd
ligt i dikotomin politik kontra retorik. det som döljer sig bakom 
denna motsättning är, precis som Mats rosengren poängterar, 
den sedan Platon vanliga, om än idag förändrade, uppdelningen 
mellan form och innehåll, mellan idén och uttryckssättet eller 
mellan tanken och talet. I denna dikotomi får begreppet politik 
representera det som uppfattas som värdefullt, tanken, idén eller 
innehållet, medan retoriken får ta på sig rollen som läran om det 
i bästa fall ointressanta, i värsta fall till och med skadliga, utan
påverket.3 detta gör att medias bild av retoriken blir bilden av 
en lära som på ett estetiskt plan bedömer företrädesvis politikers 
mer eller mindre lyckade försök att klä sina politiska idéer och 
beslut i en vacker och tilltalande språklig dräkt. 

denna bild av retorik som enbart en döljande klädnad har, 
framförallt sedan mitten av det förra seklet, ofta kritiserats av 
nyretoriker som exempelvis chaïm Perelman. Problemet för den 
nya retoriken är dock inte att majoriteten idag, likt Platon, äm
nar förkasta allt språk och alla sinnesintryck som falska. Snarare 
gäller den samtida retorikens strid uppfattningen att det finns ett 
sant, genomskinligt språk och ett falskt och förledande retoriskt 
dito. Perelman skriver: ”formen går inte att skilja från bakgrun
den, språket är inte en slöja som man kan rycka undan eller 
göra genomskinlig för att få syn på det verkliga sådant som det 
är: språket hör samman med en synvinkel, med ett ställnings
tagande.”4 Svaret från retorikens sida har följaktligen rört sig 
kring tanken om att en förändring i form också alltid innebär en 
förändring i innehåll, men också framhållandet att formen och 
innehållet egentligen inte är möjliga att skilja åt. det sistnämnda 
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påståendet kan visserligen ifrågasättas med utgångspunkt i att 
retoriker genom historien på många plan ändå försökt göra en 
åtskillnad mellan dessa två, exempelvis genom uppdelningen i 
rhetorices partes mellan inventio, dispositio och elocutio. Men 
en sådan kritik missar sitt mål – uppdelningen i partes är främst 
ett pedagogiskt hjälpmedel. Problemet med att skilja mellan det 
genomskinliga och det utsmyckande språket är än idag viktigt 
för retorikvetenskapen att ta i beaktande och att diskutera, men 
det är också viktigt att tydliggöra det retoriska perspektivet i 
vidare kretsar för att bemöta eventuell kritik och nyansera den 
pågående debatten. detta problem kommer dock inte att disku
teras i denna text trots att frågan ligger nära, men likväl inte är 
fullt lika brännande som frågan om huruvida retoriken är god, 
ond eller neutral. 

uttrycket ”det är bara retorik” döljer inte enbart särskiljandet 
av tanke och tal eller av korrekt och falskt språk utan också 
den direkt relaterade kritiken av retoriken som amoralisk eller 
värdeneutral, som ett verktyg som kan användas för både gott 
och ont. om vi följer idén att det finns ett korrekt och ett falskt 
språk, och att retoriken erbjuder teorier och verktyg för att klä 
tankarna i ord, innefattar uttrycket ”det är bara retorik” även 
tanken om att retoriken inte är att lita på. bakgrunden till detta 
är idén att retorikens roll består i att underlätta skapandet av 
språkliga ornament med syftet att övertyga, oavsett kvaliteten 
på innehållet. retoriken uppfattas därmed som ett verktyg som 
visserligen kan göra ett redan genomtänkt och moraliskt riktigt 
budskap mer övertygande, men som lika gärna med övertygande 
former kan maskera ett tomt eller rent av förkastligt innehåll. 
Således någonting för var folkvald att ta till när politiken inte 
räcker till. denna syn på retoriken är inte på något sätt ny; den 
finns närvarande redan hos Platon, bland annat i den liknelse 
han gör mellan retoriken och kokkonsten.5 det är också av 
denna anledning som Platon låter Sokrates förkasta den gorgi
anska retorikens neutrala hållning som ett falskspel och därmed 
som någonting omoralisk då den inte utgår från den verkliga 
sanningen utan enbart strävar efter att maximera talets effekt.6 
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tankar som dessa har också en stark ställning än idag även om 
synen på sanning har förändrats. Mot denna bakgrund är det 
viktigt att ställa frågan: är retoriken verkligen amoralisk och är 
den därmed också omoralisk? 

för att undersöka dessa frågor om retorik och etik menar jag 
att det är viktigt att inledningsvis undersöka i första hand två 
aspekter av retorikens tradition. dels kommer jag att söka svar 
rörande retorikens förhållande till etik i de antika retorikernas 
texter, detta för att undersöka hur sofister och retoriker ställde 
sig till Platons dom över ämnet. den andra aspekten kräver att vi, 
för att förstå den mediala kritiken mot retoriken idag samt hur 
retoriken hanterar den nya språksyn som kommer med upplys
ningens sanningssökande, undersöker vilken roll frågan om etik 
har i den moderna retorikhandboken. dessa handböcker är ofta 
de första verk genom vilka allmänheten och blivande eller nya 
retorikstudenter kommer i kontakt med retoriken och betydel
sen av den bild av ämnet som denna typ av böcker förmedlar bör 
därför inte underskattas. undersökningen av dessa två aspekter 
utgör den första delen av texten. I den andra delen utforskar jag 
möjligheterna för en modern retorisk etik med utgångspunkt i 
ett doxologiskt perspektiv. 7 här är det bland annat viktigt att 
undersöka vilka ansatser som tidigare presenterats på området 
samt de styrkor och svagheter som dessa perspektiv har. Men det 
blir också nödvändigt att fundera kring förhållandet mellan etik 
och retoriken närliggande fält så som exempelvis politik, samt 
över frågan om en vetenskap överhuvudtaget kan vara etisk. 

genomgående kommer jag i denna text använda två breda 
och mångtydiga begrepp: etik och moral. Med moral menar jag 
(och här lånar jag en formulering från Michel foucault):

[e]n uppsättning värderingar och handlingsregler som 
individer eller grupper får sig förelagda genom förmedling 
av olika ’föreskrivande apparater’, som familjen, skolor, 
kyrkor och så vidare. det händer att dessa regler och 
värderingar är formulerade i en sammanhängande doktrin 
och enkla lärosatser. Men det händer också att de överförs 
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på ett diffust sätt och att de inte alls bildar ett systematiskt 
helt utan liksom utgör ett komplicerat spel av faktorer 
som kompenserar varandra, korrigerar varandra, upphäver 
varandra på vissa punkter och därmed möjliggör kompro
misser eller lämnar kryphål. 8 

det intressanta för den följande undersökningen är framförallt 
det förhållande som moral har till etik. om moralen är den upp
sättning av värderingar och handlingsregler som är rådande i en 
viss situation, är etiken den struktur och det tankesystem som 
dessa kommer ur. detta förhållande är dock inte nödvändigt, 
som foucault tydligt visar, då moral ofta skapas på ett diffust 
och osystematiskt sätt. Ibland härrör moralen från ett tydligt 
etiskt system, men oftare är den en komplex och magmatisk re
gelsamling med en disparat, spretig och fragmenterad genealogi. 
etiken å sin sida sträcker sig samtidigt utöver att enbart vara 
ett tänkande kring specifika moraliska värderingar och regler 
och deras inbördes relation. den innefattar också ett tänkande 
kring vilka möjligheter vi har för en etik, vare sig den exem
pelvis är normativ, deskriptiv, immanent eller idealistisk, samt 
det eventuella ramverk som ämnar hålla samman en viss moral. 
den kristna etiken blir således de tankar som grundar sig i bland 
annat idéer om den gudomliga och den mänskliga naturen och 
vad dessa förutsättningar innebär för den regelsamling som i 
förlängningen utgör den kristna moralen. Viktigt är också att 
påpeka att en etik i sig inte nödvändigtvis är sammanhållen och 
systematisk. även i ett samhälle utan en uttalad etik är det möj
ligt att ur den rådande moralen abstrahera fram en sådan.

en annan viktigt aspekt i detta arbete är, som så ofta när det 
handlar om frågor som rör retoriken, att vara medveten om 
skillnaden mellan rhetorica docens och rhetorica utens, skillna
den mellan retoriken som vetenskap, doktrin eller teknologi och 
retoriken som praktik. för detta ändamål kommer jag att tala 
om retoriska praktiker när jag menar det praktiska användandet 
av språket, talandet och skrivandet, och begreppet retoriken el
ler retorikvetenskap när jag syftar på ämnet. Självklart betyder 
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inte detta att retorikvetenskapen är fri från praktik. Varje reto
rikforskare är i högsta grad också en aktör och all vetenskap är 
alltid (också) en praktik, men det är ändå viktigt att här göra 
denna åtskillnad för att lättare förstå den retoriska teorins och 
den retoriska praktikens något skilda förhållanden till etik.

SofISterna, etIken och Platon

en av de allra första sofisterna, Protagoras, framhöll tidigt reto
rikens nära förhållande till etiken. 9 I Platons dialog Protagoras 
får vi inledningsvis veta att denna sofist ”är mästare i att göra 
folk skickliga att tala”,10 en definition som sedan utökas av Pro
tagoras själv då han på frågan från Sokrates om vad han lär ut 
svarar: ”Mitt ämne är konsten att fatta kloka beslut, både om 
egna angelägenheter – hur man sköter sitt eget hus på bästa sätt 
– och om offentliga – hur man blir bäst skickad att i handling 
och ord ta hand om statens angelägenheter.”11 det Protagoras 
avslutningsvis definierar är också det som diskuteras i dialogen 
i stort; medborgardugligheten eller politikē aretē, någonting som 
tillsammans med talekonsten utgjorde de centrala aspekterna av 
den sofistiska visdomen.12 Aretē var ett centralt begrepp i det 
antika grekland och det har genom historien förståtts som både 
dygdighet, duglighet och förträfflighet.13 Varje del av det antika 
grekiska samhället hade sin egen duglighet, allt från kniven och 
hästen till flöjtspelaren och poesin, och denna aretē låg i att 
uppfylla de plikter som en varelse eller ett ting ålagts i samhäl
let.14 kort sagt: knivens aretē ligger i att vara vass medan häs
tens aretē ligger i att vara snabb och att inte rygga tillbaka för 
fiendens angrepp.15 Politikē aretē, till skillnad från hästens eller 
knivens duglighet, hade dock en dimension av vad vi även idag 
skulle kalla en etik, närmare bestämt en typ av pliktetik. Pro
tagoras menade exempelvis att den medborgerliga dugligheten 
bestod av delarna rättfärdighet, diakosynē, besinning, sōfrosynē, 
gudaktighet eller fromhet, hosiotēs, vishet, sofia, och mod, an
dreia.16 en för antiken viktig fråga när det kom till politikē aretē 
var huruvida den medborgerliga dugligheten var medfödd eller 



17

del 1

om den var möjlig att lära sig, en fråga där Protagoras valde 
den sistnämnda ståndpunkten. Som argument för varför med
borgerlig duglighet var möjlig att lära ut anförde Protagoras att 
samhället redan var uppbyggt kring en sådan övertygelse. han 
menade att traditionen att straffa både barn och vuxna som inte 
följer medborgarens duglighet måste utgå från idén om att dessa 
personer, genom den förödmjukelse och smärta som straffet 
innebär, ska lära sig att handla i enlighet med etiken. Protagoras 
fortsätter sedan med att jämföra den medborgerliga dugligheten 
med kroppens dito och att vi aldrig skulle komma på tanken att 
straffa den som misslyckas med att uppnå kroppens dugligheter. 
Således är samhällets medborgare, enligt Protagoras, överens 
om att det inte är möjligt att lära en person att bli längre eller 
vackrare med hjälp av straff, men att det däremot är möjligt att 
lära samma person att bli mer rättfärdig med hjälp av denna 
metod. troligtvis var åsikten att politikē aretē var möjlig att lära 
ut vanlig hos sofisterna då Isokrates i Mot sofisterna väljer att 
tydligt ta avstånd från den:

låt inte någon tro att jag menar att en känsla för det rätta 
är möjligt att lära sig; jag framhåller att det inte finns nå
gon sådan konst som kan förändra de som av naturen sak
nar duglighet [aretē] till ett mer sunt sinne och en känsla 
för det rätta. Men jag tror givetvis att studiet av politiska 
tal kan underlätta uppmuntrandet och tränandet av dessa 
kunskaper.17

gorgias, som var samtida med Protagoras, diskuterade till skill
nad från den sistnämnde mer uttryckligen retorikens förhållande 
till etiken. för även om Protagoras tankar bygger på idén om 
den goda medborgaren som en aktiv, och framförallt retoriskt 
kunnig och verksam, medborgare för han samtidigt inte några 
explicita resonemang kring förhållandet mellan politikē aretē 
och retorik, mer än att han lär ut båda dessa färdigheter. då är 
dialogen Gorgias, i egenskap av en av de första diskussionerna 
kring retoriken, något mer intressant. det intressanta ligger del
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vis i den kritik som Platon i Sokrates skepnad riktar mot reto
riken i dialogen, en kritik som främst fokuserar på retorikens 
påstådda ointresse för det etiska; dess betonande av tro istället 
för vetande och dess framhållande av effekt framför sanning 
som det främsta målet. Samtidigt finner vi också att gorgias 
vid flera tillfällen ändå poängterar att det inom retoriken finns 
vissa etiska förhållningsregler som gäller oavsett den specifika 
talsituationen:

retorn har förmågan att tala mot vem som helst om vilket 
ämne som helst och därmed bli övertygande vid möten i 
praktiskt taget vilken fråga han vill. Men det förhållandet 
att retorn har förmågan att ta ifrån läkarna och andra 
fackmän deras anseende ska inte leda till att han gör det. 
han bör använda retoriken på rätt sätt […]18 

gorgias lyfter här fram att trots att retorikens praktiska verktyg 
för övertygande är effektiva oavsett syfte finns det samtidigt ett 
ansvar som kommer med kunskap och färdighet i retorik. detta 
ansvar tar sig uttryck i två olika former, och vi kan därmed ur
skilja två aspekter av en gorgiansk retorisk etik. I inledningen av 
dialogen framhåller gorgias att frågan om etikens och moralens 
utformning utgör den praktiska retorikens natur; det är i talan
det, argumenterandet och diskuterandet som vi avgör vad det 
rätta och det orätta är.19 detta är den första aspekten av gorgias 
syn på förhållandet retorik och etik, retoriken som genererande 
kraft bakom etiken. tanken är att människan genom den prak
tiska retoriken övertygar om vad som är rätt och vad som är 
orätt och därmed fastställer eller förändrar ett samhälles etik, en 
praktik som både underlättas och förbättras om talaren ifråga är 
en skicklig retoriker. den generativa aspekten grundar sig även 
i Sokrates liknelse mellan å ena sidan retorikern och retoriken 
och å andra sidan aritmetiken och aritmetikern. Sokrates menar 
här att aritmetikern och aritmetiken skapar övertygelse om ma
tematiska storheter, vilket betyder att retoriken på samma sätt 
skapar övertygelse om sitt fält. följande gorgias tidigare defini



19

del 1

tion om att retorikens område är att avgöra i frågor om rätt och 
orätt blir retoriken därmed det ämne som skapar övertygelse om 
vilken etik vi bör följa och därmed vilken moral vi bör ha. detta 
innebär att retoriken, för någon som delar gorgias situations
bundna syn på det rätta och det sanna, inte bara övertygar om 
en redan fastslagen idé om det rätta och det orätta utan att reto
riken som vetenskap består i att finna och övertyga om vad som 
är det moraliskt riktiga i varje situation. Med gorgias inledande 
definition betyder det således att det är genom retoriska prak
tiker som vi genererar och upprätthåller en viss moral och dess 
eventuella etik. den andra aspekten av förhållandet retorik och 
etik illustreras i citatet ovan, nämligen det att varje talare måste 
förhålla sig till den etik som redan finns närvarande i doxa då 
det inte, för att använda gorgias egen förmaning, är acceptabelt 
att med retorikens hjälp misskreditera en läkare. den retoriska 
etiken innefattar således, i gorgias tappning, också ett antal 
plikter som var god talare bör följa.

en text som vållat stora diskussioner inom retorikvetenska
pen är gorgias Lovtal till Helena, och frågan har då främst rört 
hur det är möjligt att förstå denna något annorlunda text.20 John 
Poulakos tolkning, som också är den som tydligast öppnar för 
att förstå texten som en diskussion om retorikens förhållande 
till etiken, föreslår en allegorisk läsning av talet där helena får 
representera retoriken. Poulakos menar att både den samtida 
situationen i aten, där fler och fler grupper i samhället som tidi
gare haft makten började vända sig mot de nya retoriklärarnas 
metoder, gorgias egen förkärlek för stilfullt utsmyckade och 
bildrika tal, samt hans tidigare användande av Penelope som al
legori för filosofin, talar för att gorgias, när han försvarar och 
hyllar helena, egentligen försvarar och hyllar sin technē. ankla
gelserna mot retoriken var, enligt Poulakos, identiska med de an
klagelser som riktades mot helena då båda ansågs underminera 
de traditioner som utgjorde grunden för det grekiska samhället. 
retoriken gjorde detta genom de tekniker som sofisterna lärde 
ut, övertygande tekniker som flyttade makten från de med föds
lorätt till alla som lärt sig hantera logos, medan helena, som 
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övergav sin make, underminerade kvinnans och familjens plats 
i samhället. båda var dessutom attraktiva, otrogna och hade ett 
dåligt rykte.21 I inledningen av hyllningstalet framhåller gorgias 
att helena, då Zeus sades vara hennes fader, hade fått gudar
nas skönhet som gåva. tanken om logos och retoriken som en 
gudagåva finns också hos Isokrates,22 och denna idé gav logos 
en särställning i det grekiska samhället. denna särställning 
grundade sig på att människan inte ansågs kapabel att ifråga
sätta eller kritisera gudarnas val och gåvor då gudarna besatt 
en kunskap och ett förstånd som befann sig långt utanför den 
mänskliga fattningsförmågan. Skulden ligger därmed inte på re
toriken som sådan, utan på de människor som använder den för 
att göra skada.23 den passivitet som liknelsen mellan retoriken 
och helena medför, att retoriken blott är passiv och rövas bort 
av illasinnade, är samtidigt en kritik som ofta riktas mot den 
tolkning Poulakos här får representera. I kritiken framhålls det 
omöjliga i att det skulle kunna finnas en retorik som inte ingriper 
i och förändrar verkligheten.24 till Poulakos försvar kan dock 
sägas att han poängterar att det är retoriken som technē som 
inte har möjlighet att gripa in och förändra världen utan att det 
alltid krävs en talare som brukar konsten, vilket gör att det är 
talaren och inte konsten som ska kritiseras eller hyllas. Poulakos 
menar att gorgias i talet försöker skilja mellan retoriken som 
konst och retoriken som praktik, och att den senares moraliska 
förfall inte kan användas för att kritisera den förra. gorgias vill 
med detta inte propagera för att retoriken som konst är god, 
utan snarare att dess kritiker inte kan sammanblanda konsten, 
praktiken och människors reaktioner till den senare.25 gorgias 
särskiljande möjliggör för honom att låta tillskriva talaren ett 
etiskt ansvar samtidigt som retoriken som vetenskap står utan
för denna fråga. Vi kan således se hur gorgias här, likt i dialogen 
Gorgias, fortsätter framhålla retorikens verktyg som amoraliska 
eller värdeneutrala och talaren som den etiskt ansvariga.

om vi återgår till Platon är det med anledning av det bris
tande, i Platons ögon strängt taget helt frånvarande, förhållandet 
till etik som gör att han i Gorgias förkastar retoriken. Mycket 
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av den kritik Platon för fram rör sig kring frågan om retorikens 
bristande intresse för etik; att den bara riktar sig till njutning 
och behag,26 att den endast är en del av inställsamheten,27 eller 
att den bara förför och förtrollar.28 Samtidigt är det viktigt att 
framhålla att kritiken grundar sig i att retoriken inte studerar 
det som enligt Platon är det enda rätta: epistēmē, sann kunskap, 
utan istället tvärt om hävdar att all sanning och allt vetande är 
föränderligt och situationellt. Platons kritik bär därmed tydliga 
spår av den kunskapsteoretiska utgångspunkt som han repre
senterar.29 detta innebär, som rosengren påpekar, att: ”[f]ör 
gorgias produceras det rätta genom och i logos, för Sokrates är 
det rätta ett absolut begrepp helt oberoende av vad vi säger eller 
tänker om det …”30. Platon menar därmed att retorikens oetiska 
natur ligger i att den inte följer idévärldens eviga etik, och hans 
kritik bortser således helt från möjligheten att retoriken eventu
ellt skulle kunna följa en annan etik då blotta tanken på något 
sådant skulle falla på sin egen orimlighet.

Vanligtvis brukar det påstås att Faidros ger en långt mer ny
anserad bild av retoriken och att Platon i detta senare verk har 
kommit till insikt om att ett samhälle utan retorik är en omöjlig
het. Sokrates ska här måla upp en retorik som snarare än att 
skapa övertygelse i en värld där allting är föränderligt istället 
förmedlar den sanning och den etik som vi redan fått insikt om 
med hjälp av den dialektiska metoden.31 retoriken blir en sorts 
hjälpvetenskap för att, som Sokrates uttrycker det, leda själar 
till den enda sanningen och till den rätta etiken,32 en hjälpveten
skap som enligt Weaver måste använda ett språk som inte döljer 
sanningen och som ”kommunicerar abstrakt intelligens utan 
inverkan av impulser.”33 denna uppfattning menar rosengren 
är felaktig då: ”den retorik det talas om i Gorgias och den vars 
principer diskuteras i Faidros bara har namnet gemensamt.”34 
rosengren menar att ordets konst (logōn technē) som diskuteras 
i Faidros precis som mycket annat hos Platon består av två de
lar; i det här fallet retoriken och dialektiken. detta innebär att 
den goda ordkonsten som presenteras i Faidros inte är retoriken 
utan dialektiken. det som dock är intressant ur vårt perspektiv 
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är att kritiken mot retoriken och det positiva med dialektiken, 
precis som i Gorgias, ligger i respektive vetenskaps etiska aspek
ter. bland annat illustreras detta i Sokrates fråga till faidros: ”en 
förutsättning för att man ska tala bra och vackert är väl att tala
rens intellekt vet sanningen om det han tänker tala om?”35 den 
ordkonst som Platon här talar om är således enbart en ordkonst 
med syfte att förmedla filosofins sanning, allt annat talande är i 
Platons ögon oetiskt. På så sätt blir Platons talekonst i Faidros 
inte en retorik, den ska istället ses som Platons eget förslag på 
en talandets konst som reglerar de brister han tidigare pekat ut 
i Gorgias.

Sammanfattningsvis är det möjligt att hos de tidiga sofisterna 
se några återkommande punkter; dels att etiken är någonting 
föränderligt som upprättas i och genom logos, och därmed i och 
genom den retoriska praktiken. Samtidigt är varje tal också all
tid bundet till ett visst samhälle och en viss situation vilket gör 
att varje talare har en redan fastslagens moral och etik att för
hålla sig till. dessa båda punkter rör dock främst den retoriska 
praktiken. när det gäller retoriken som konst och vetenskap ser 
gorgias, den enda som uttryckligen diskuterar frågan, retoriken 
som amoralisk, det vill säga som en konst helt ointresserad av 
det rätta och det goda. detta kan förklara varför retoriklärarna 
såg det som en central del i sitt uppdrag att också utbilda sina 
studenter i att vara medborgerligt duglig och i att göra för staten 
och samhället goda val. 

ISokrateS och arIStoteleS 

Isokrates menade som sagt är det inte var möjligt att lära en 
odygdig att bli dygdig, däremot skulle hans egen utbildning 
hjälpa till att forma och förstärka den redan dygdiga naturen, 
bland annat genom studiet av politiska tal. han ansåg således att 
en redan god människa kan bli mer rättfärdig genom att studera 
retorik, möjligen för att retoriken, med gorgias ord, avgör i frå
gor om rätt och orätt, och därmed, som Isokrates uttrycker det; 
”underlättar i uppmuntrandet och tränandet av dessa anlag.”36
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det som gör Isokrates intressant för en eventuell retorisk etik 
är, som amerikanske retorikforskaren kenneth r. chase lyft fram, 
hans position någonstans mellan gorgias relativism och Platons 
idealism, även om Isokrates egentliga status som retorikteoreti
ker kan ifrågasättas och diskuteras.37 dock framhöll han alltid 
logos konstituerande karaktär, något som placerar honom inom 
ramarna för en retorisk kunskapssyn.38 I Nikoklēs skriver han: 

för när det kommer till de andra förmågor vi besitter är 
vi på intet sätt överlägsna andra levande varelser; nej, vi 
är snarare underlägsna gentemot många i både snabbhet 
och styrka, och i andra förmågor; men, då förmågan att 
övertyga varandra och att göra tydligt vad vi önskar har 
planterats i oss har vi inte bara flytt från ett liv som vilda 
djur utan vi har också lyckats komma samman, grundat 
städer, skapat lagar och uppfunnit konster, och därmed 
finns inte en enda institution skapad av människan som 
inte språkandet [logos] har hjälpt oss att etablera.39 

I detta stycke, känt som Hymnen till logos, illustreras en av 
Isokrates mest centrala utgångspunkter: att det är logos som 
definierar oss som människor och som därmed gör att vi skiljer 
oss från djuren. denna tanke är också tätt sammanbunden med 
idén om att logos givits i gåva till människan av gudarna i syfte 
att underlätta vårt samhällsbyggande.40 Isokrates syn på etiken 
låg samtidigt nära Protagoras. I likhet med Protagoras framhöll 
Isokrates en pliktetisk lära bestående av delarna rättfärdighet, 
besinning, fromhet, vishet och mod.41 detta innebar även att den 
gode medborgaren, som skulle följa dessa plikter, ”genomför 
förbättringar och alltid vågar förändra det som är fel”.42 denna 
förändring skulle enligt Isokrates ske genom logos, men detta 
var, precis som hos gorgias, aldrig något fritt skapande, utan 
talaren var alltid tvungen att ta den i samhället och av den reto
riska praktiken fastslagna moralen i beaktning.43 

fromheten, hosiotēs, är en av de mer intressanta dygderna 
hos Isokrates, eftersom det inte är fromhet inför gud, så som 
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den kom att förstås i de senare kardinaldygderna, utan, som 
chase påpekar, en fromhet som förhåller sig till den retoriska 
praktiken. den isokratiska fromheten ska förstås som lojalitet 
och tacksamhet gentemot grunden till och möjligheten för vårt 
varande.44 Isokrates menade att de goda grekiska medborgarna 
visade fromhet då det: ”enbart var passande hos dem som var 
födda av gudar, som var först att bosätta sig i städer och skapa 
lagar, och som alltid kultiverade fromhet gentemot gudar och 
rättvisa gentemot människan.”45 det Isokrates här menar är att 
grekerna, som fötts av gudar och som var först med att bli civili
serade, också har mycket att vara tacksamma för. den viktigaste 
förutsättningen för allt detta var, enligt Isokrates, logos som 
möjliggjort för och skapat människan som social varelse. Logos 
och den övertygande förmågan var båda gåvor från gudarna där 
den sistnämnda, likt dugligheten, också kunde stärkas genom 
hårt arbete och studier. därmed var det för Isokrates viktigt att 
människor visade fromhet även i sitt användande av logos och 
den övertygande kraften, inte bara för att det var en gudagåva 
utan också för att ära alla människor som tidigare brukat, som 
nu brukar, eller som kommer att bruka logos skapande kraft.46 I 
Nikoklēs gör Isokrates klart att de som inte använder logos för 
att gagna staten och människorna, den som inte genom logos 
har syftet att vara medborgerligt duglig, också vänder sig mot 
logos självt i egenskap av den kraft som skapat både männi
skan och allt gott vi upplever. den som använder logos med 
illvilliga syften motarbetar således förutsättningen för både sig 
själv och alla andra människor. han kritiserar också dem som 
”upplever problem med det offentliga talande för att vissa män 
felar och ljuger, de borde följaktligen också klandra andra goda 
ting, för vissa människor som besitter dessa kommer med all 
tydlighet att använda dem på fel sätt och använda dem för att 
skada många.”47 den etik som är möjlig att finna hos Isokrates 
skiljer sig därmed från de tidigare sofisterna genom att han inte 
bara ser logos samhällsskapande funktioner utan att han även 
framhåller att vi, på grund av dessa, måste visa fromhet gente
mot denna grundförutsättning för vårt varande och alltid sträva 
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mot att tala och handla väl i syfte att utveckla och förbättra 
samhället.

aristoteles syn på etikens plats i retoriken är både omtvistad 
och problematisk, vilket till viss del bygger på att diskussionen 
rörande dessa frågor sträcker sig över tre böcker; Retoriken, 
Politiken och Den nikomachiska etiken.48 aristoteles framhåller, 
likt Protagoras, gorgias och Isokrates, att retoriken är en del i 
den täta väv som utgör statens och stadens styre. exempelvis ta
lar han i inledningen av Den nikomachiska etiken om retorikens 
nära förhållande till denna samhällskonst känd som politiken: 
”Vi ser också hur de mest uppskattade förmågorna [dynamis] 
står i samhällskonstens tjänst. tänk bara på strategin, förvalt
ningen och retoriken.”49 retoriken förstås här som en förmåga, 
en dynamis, som likt förvaltningen och strategin står i politikens 
tjänst. rowland och Womack framhåller samtidigt att aristo
teles såg på retoriken, i egenskap av konst, som amoralisk då 
det är möjligt att använda denna förmåga för att argumentera 
både för det goda och för det onda. trots att detta är möjligt 
menar aristoteles ändå att: ”sanningen och det som av naturen 
är bättre leder alltid till bättre slutsatser och är generellt sett mer 
övertygande”50, en åsikt han för övrigt också delade med bland 
andra Isokrates.51 aristoteles ser således den retoriska förmågan 
som amoralisk eller värdeneutral, och på ett flertal platser i Re
toriken visar han också vad detta innebär i praktiken. tydligast 
är behandling av skam, indignation och fiendskap där retorikens 
amoraliska natur illustreras genom att aristoteles, med hjälp av 
retoriska tekniker, finner argument för diametrala ståndpunk
ter inom varje begrepp.52 Samtidigt tar han dock avstånd från 
gorgias tankar om att en talare skolad i retorik alltid kan vara 
mer övertygande än den främste fackmannen. Vad vi således ser 
hos aristoteles är början till ett särskiljande mellan å ena sidan 
konsten att uttrycka sig väl och å andra sidan den ämnes eller 
områdesspecifika kunskapen, och att ingen helt kan väga upp 
bristande ämneskunskap med en god retorisk förmåga.

någonting som talar mot denna tolkning av aristoteles reto
riksyn är att han i Retoriken samtidigt framhåller att ämnet är ett 
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”sidoskott [paraphuēs] till dialektiken och det etiska studium som 
rätteligen kallas för politik.”53 här indikerar valet av ordet sido
skott, paraphuēs, att retoriken och etiken har ett mer komplext 
förhållande, där retoriken gör mer än att enbart verka i etikens 
tjänst. Samtidigt finns i samma stycke också en kritik mot att reto
riken bär en mask: ”därför ikläder sig också retoriken och de som 
påstår sig representera den politikens kostym dels på grund av 
bristande bildning, dels på grund av inbilskhet och dels av andra 
mänskliga egenskaper.”54 om vi dessutom ser till den efterföljande 
meningen blir det än tydligare vad aristoteles här menar:

retoriken är en del av dialektiken och liknar den, så som 
vi sade i början, eftersom ingen av dem är en vetenskap 
[epistēmē] om hur något specifikt är, utan ett slags för
måga [dynamis] att skaffa argument.55

det är således retoriken i form av en förmåga för praktiskt utö
vande som är en förgrening av etiken och politiken då talaren, 
genom denna retoriska förmåga, kan finna de argument som är 
bäst ämnade att övertyga i situationer inom både den dialek
tiska och den politisk/etiska sfären. Slutsatsen av diskussionen 
kring detta förhållande blir, för José luis ramírez, att retoriken 
är ”samhällslivets motor medan politiken (samhällskonsten) blir 
etikens operationalisering.”56 retoriken får i denna tolkning, 
trots att den i egenskap av teknik är amoralisk, en viktig plats 
inom den etiska praktik vi känner som politiken i och med att 
tekniken underlättar och förbättrar utförandet. Samtidigt är den 
framskjutna plats retoriken här tilldelas inte helt oproblematisk, 
bland annat med tanke på vad aristoteles skriver i den andra 
boken av Den nikomachiska etiken: ”förträffligheten [aretē] är 
alltså en avsiktlig karaktärsinställning, som håller sig till en med
elväg med hänsyn till oss själva, fixerad av en sådan tanke som 
en klok man skulle begagna för att bestämma medelvägen.”57 
Vad aristoteles menar är att en rättfärdig person också måste 
vara klok för att med hjälp av denna klokhet avgöra vad som 
är den gyllene medelvägen och vad som därmed är det dygdiga 
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i situationen. I ramírez tolkning skulle denna klokhet till stor 
del vara densamma som den retoriska förmågan, det vill säga 
vårt praktiska tänkande, talande och skrivande, men detta är 
inte helt självklart i aristoteles texter. det är också möjligt att, 
med en hänvisning till Topiken, framhålla att denna klokhet för 
aristoteles är avhängig den dialektiska förmågan då denna inne
fattar ”vägen till principerna för alla undersökningsmetoder”58 
och således även bör innefatta det sätt på vilket det dygdiga 
fastställs. översättaren till Den nikomachiska etiken, Mårten 
ringbom, diskuterar också i en not denna tvetydighet i relation 
till översättning av to logon ekhon i citatet ovan. ringbom har 
här valt att översätta det med ordet tanke och hans diskussion 
rör naturen hos denna tanke, en diskussion som implicerar frå
gan om huruvida citatet ska ses som en hänvisning till retoriken 
eller till dialektiken och som omöjligen kan besvaras utan att 
involvera hela aristoteles kunskapssyn. 59 tolkningen att denna 
kloka tanke i första hand hänvisar till dialektiken är dock i min 
mening den mer troliga, inte minst i och med att aristoteles själv 
framhåller att retoriken enbart är en del av dialektiken vilket 
bland annat illustrerades i citaten från Retoriken här ovan. 

Vad som ändå sammanfattningsvis är möjligt att säga om 
aristoteles diskussioner är att han uppfattar retoriken som en 
amoralisk konst; dess verktyg är möjliga att använda för alla 
slags syften även om övertygandets effekt är större om talaren 
både vill gott, tänker väl och har kunskap om ämnet eller områ
det. Samtidigt menar han att det etiska inte ska studeras utifrån 
några specifika principer, utan att etiken enbart ska studeras 
i syfte att göra studenten till en bättre människa,60 något som 
påminner mycket om Isokrates idéer om att studiet av tal upp
muntrar den redan dygdiga naturen. I den praktik, handlandet 
och fastställandet av det dygdiga, som etiken utgör fyller dock 
retoriken en viktig funktion genom att vara förmågan att fram
ställa argument som ämnar övertyga. huruvida retoriken sedan, 
vid sidan av exempelvis dialektiken, förvaltningen och strategin, 
är den viktigaste förmågan för den etiska diskursen återstår 
dock att fastställa.
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detta att retorikens tekniker är möjliga att använda för både 
goda och klandervärda syften diskuterades således flitigt bland 
det antika greklands retoriker och diskussionen resulterade ofta 
i ståndpunkten att retoriken, trots denna inneboende möjlighet, 
inte bör förkastas. Isokrates menar exempelvis att de som kri
tiserar ordets konst och dess utövare främst är avundsjuka för 
att de själva saknar fallenhet för att övertyga. han frågar sig 
vidare om vi ska förkasta styrka eller mod för att det finns de 
som använder dessa dygder på fel sätt. Vad Isokrates därmed 
menar är att vi inte kan kritisera de medel genom vilka någon 
på ett dygdigt sätt försöker nå fördelar; kritiken ska riktas mot 
dem som agerar oärligt.61 hos Isokrates, liksom hos aristoteles, 
finner vi positionen att retoriken och etiken befinner sig i en nära 
relation. det är också möjligt att hos dem båda finna åsikten 
att talaren alltid måste förhålla sig till en redan fastställd etik i 
samhället för att kunna övertyga och att denna etik i sig samti
digt är föränderlig. dessutom delar de åsikten att retoriken som 
technē går att utnyttja oavsett syfte, även om ett gott uppsåt är 
att föredra, både ur samhällets synvinkel och med avseende på 
effektiviteten. en stor skillnad mellan dessa båda är dock att 
tänkandet kring, och därmed också utvecklingen av, etiken i och 
med aristoteles förflyttas från retoriken och placeras inom ett 
eget fält med tydligare koppling till dialektiken och således till 
filosofin. Med denna för retoriken viktiga förändring lämnar vi 
så de grekiska retorikerna och vänder blicken mot rom.

retorIken och etIken I roM

I sitt verk Om talaren lyfter cicero fram vältaligheten ”som en 
av de största dygderna”62 och som översättaren anders Piltz i 
noten därefter poängterar ska dygd, i detta fall virtus, förstås på 
samma sätt som grekiskans aretē det vill säga som duglighet.63 
denna duglighet är också, precis som för grekerna, en form av 
dygdetik som fokuserar på den fria och politiskt aktiva mannen. 
dock menar cicero i de efterföljande meningarna att vältalig
heten ändå är möjlig att använda med illvilliga motiv, för ”[o]
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m man anförtror vältalighetens konst till människor utan dessa 
dygder [vishet och integritet], då har vi inte utbildat talare utan 
satt vapen i händerna på vettvillingar.”64 detta stycke öppnar 
för två tolkningar av ciceros syn på retorikens förhållande till 
etiken. den första innebär att vältaligheten förvisso är en dygd, 
men att den likt andra dygder kan missbrukas; den andra inne
bär att vältaligheten är en dygd och att alla som missbrukar den 
i samma ögonblick också upphör att vara talare som brukar re
toriken och istället förvandlas till vettvillingar. den sistnämnda 
tolkningen, som andersen lyfter fram,65 finns också hos Quin
tilianus som skriver: ”dygd och last kan inte finnas i samma 
bröst”66 vilket, poängterar han tidigare i samma stycke, betyder 
att den lastbare inte kan bli talare och därmed inte heller bruka 
retoriken. dessa tankar skulle kunna liknas vid Platons uppdel
ning av logōn technē i dialektik och retorik, men att retorikens 
illvilliga motpart för romarna saknar namn.

dock är det möjligt att se att cicero själv lutade mer åt den 
första tolkningen då han tidigt i den första boken om talaren 
låter Scaevola säga: ”om jag ville anföra exempel från vårt eget 
samhälle och från andras, så skulle jag kunna dra fram fler fall 
där samhället oftare lidit skada än gagnats av män med stor 
vältalighet.”67 här är det tydligt att Scaevola menar att dessa 
män, även om de skadat samhället, ändå varit stora vältalare 
och retoriker. crassus svar på detta bär dock många likheter 
med Poulakos tolkning av gorgias försvar av retoriken i hym
nen till den sköna helena. crassus menar att en god talare måste 
tala ”genomtänkt, smakfullt och utförligt”,68 vilket kan jämfö
ras med gorgias framhållande av det fulländande talets storhet 
inom det logiska, det formmässiga och det etiska,69 samt vikten 
av att talet förhåller sig till den i situationen rådande moralen.70 
Vi återkommer därmed återigen till invändningen mot Platons 
kritik av retoriken, en kritik crassus också uttryckligen tar upp 
i denna diskussion. Invändningen bygger på en kritik av idén att 
den som kan retorik därmed också kan tala övertygande i alla 
frågor. Vad cicero i crassus skepnad svarar är att ingen välta
lare, hur skolad talaren i fråga än må vara, kan vara övertygande 
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utan att ha god kunskap om det ämne som diskuteras. för att 
ytterligare problematisera detta lyfter cicero senare in publiken 
och deras kunskapsmässiga nivå som en viktig aspekt i en etik 
för retoriken. I Brutus framhåller han att även en dålig talare 
kan vara övertygande om publiken inte har kunskap nog i frå
gan samtidigt som ingen skickligare talare finns som motpart. 
detta flyttar grunden för den retoriska etiken från en plikt riktad 
mot en enskild talare till den samlade kompetensnivå hos ett 
auditorium,71 en förflyttning som än tydligare lägger vikt vid den 
retoriska etikens situationella natur. 

cicero var samtidigt övertygad om att det inte var retoriken, 
utan filosofin, som skapade goda och kloka människor. genom 
sina influenser från den stoiska filosofin framhöll han ofta denna 
traditions storhet, bland annat i sina brev till brutus: ”din far
bror tog, som du känner till, från stoicismen vad den hade ett 
erbjuda, men han lärde sig att tala från mästare i talekonst och 
han tränade sig själv i enlighet med deras metoder.”72 cicero 
framhöll därmed att visdomen och etiken skulle en retoriker få 
från filosofiska studier, mer precist från stoicismen. Samtidigt var 
det också viktigt att den gode medborgaren inte valde filosofens 
avståndstagande liv utan med hjälp av sin retoriska förmåga 
deltog i politiken.73 denna utveckling av aristoteles något vaga 
förhållande mellan retoriken, filosofin och etiken fortsatte med 
än större tydlighet hos ciceros efterföljare Quintilianus.

Quintilianus fortsatte i ciceros spår när han menade att re
toriken var den gode medborgarens vältalighetskonst. centralt 
här, precis som hos tidigare tänkare, är att det är talaren som ska 
vara godhjärtad, inte retoriken som sådan. dock är åtskillnaden 
dem emellan tydligare och mer utarbetad hos Quintilianus då 
han gång på gång lyfter fram talarens moraliska hederlighet som 
central för retoriken, ett ideal och en etik som för övrigt ligger 
nära grekernas politikē aretē. för Quintilianus blev den duglige 
medborgaren en vir bonus, det vill säga någon: ”som cato defi
nierar honom, är ’en god man som är skicklig att tala’”74. Sam
tidigt menar han att ”om vältalighetens kraft visar sig ha satt 
vapen i händerna på ondskan, skulle ingenting kunna visa sig 
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mer förödande för det offentliga eller för det privata livet.”75 här 
ser vi återigen den tanke som följt retoriken sedan gorgias, att 
konsten är ett tveeggat svärd, och att det är talaren, i var specifik 
talsituation, som måste ta beslutet om hur svärdet ska brukas. 
Quintilianius uttrycker dock i vissa avseenden en annorlunda 
syn på detta förhållande, bland annat i bok II där han skriver: 
”en viktigare fråga är huruvida retoriken ska anses vara en av de 
’likgiltiga’ konsterna, en konst som inte i sig själv kan hyllas eller 
smädas”.76 han svarar själv på frågan och menar att talekonsten 
visserligen använts för att skada människan, men att den retorik 
som han utvecklar endast har till syfte att hjälpa oss. därmed 
är Quintilianus retorik, enligt honom, den verkliga retoriken, en 
retorik som både är en dygd och som är rättfärdig i sig själv. han 
argumenterar för detta med hjälp av en analogi med klokheten:

detta är vad filosoferna säger. om konsekvens i vad som 
borde och inte borde göras är en dygd (den del av dygden 
som kallas klokhet), borde samma dygd uppträda i frågan 
om vad som borde och vad som inte borde sägas. Vidare, 
om det finns dygder av vilka naturen har givit oss vissa 
grunder eller frön redan innan vi har utbildats – exem
pelvis rättvisa som i viss skepnad är uppenbar även för 
lantbor och barbarer – är det tydligt att vi formerats från 
början för att kunna försvara oss, självklart inte perfekt, 
men tillräckligt väl för att illustrera (som jag sa) att det 
finns vissa frön av detta anlag hos oss. denna naturliga 
grund existerar hur som helst inte i konster som inte har 
någon relation till dygden. konsekvensen därav är att det 
finns två typer av tal, de utökade, benämnda retorik, och 
de koncisa, benämnda dialektik […] även dispytens konst 
bör vara en dygd. detta betyder att det bör vara än mindre 
tveksamheter kring retorik, vilken är så mycket mer stor
slagen och genomskinlig.77 

Som jag förstår Quintilianus menar han att retoriken är dygdig 
då den liknar klokheten, och likt klokheten finns den också som 
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ett frö hos alla människor. tanken är att precis som att alla män
niskor, trots att de saknar utbildning, besitter ett visst mått av 
klokhet, besitter alla människor också en viss medfödd förmåga 
till att övertyga. Vältaligheten blir således en del av dygden då 
det dygdiga enbart kan bestå av det vars frön alla människor 
föds med. detta skulle därmed vara en retorisk etik motiverad 
utifrån en ontologisk grund. likt cicero och Isokrates pekar 
Quintilianus också på det motsägelsefulla i att vältaligt försöka 
förkasta retoriken på grund av att den går att använda även med 
illvilliga syften och likt Isokrates använder Quintilianus flertalet 
liknelser för att illustrera denna absurda position. bland annat 
menar han att om vi på dessa grunder ska förkasta retoriken 
måste vi samtidigt sluta att smida svärd till soldaterna, då rånare 
lika gärna kan använda dem. lika omöjligt blir det enligt Quin
tilianus att gå inomhus, eftersom tak ibland rasar ner, och att gå 
till läkaren, då det bland dessa finns giftmördare.78 

Quintilianus återkommer frekvent till frågan om talaren som 
den gode medborgaren, en talare vars etik Quintilianus hämtar 
från de grekiska stoikerna och från föregångaren cicero.79 likt 
cicero tar han dock avstånd från de stoiker som enbart framhöll 
vita contemplativa. för Quintilianus är det viktigt att den gode 
mannen inte blir en filosof som drar sig undan det sociala livet, 
utan att han är en filosof som, förutom sitt tänkande, även till
ägnar sig talarkonsten och därmed blir en del av det offentliga 
livet.80 I och med Quintilianus ser vi samtidigt det första utveck
lade resonemanget kring retorikens förändrade förhållande till 
etiken och filosofin. Quintilianus är överens med sina föregång
are att människan blir dygdig genom utbildning. han kritiserar 
också uttryckligen, som vi sett, de som hävdar att dygden enbart 
är medfödd hos vissa människor. för Quintilianus har dock 
denna bildning i etik, som för exempelvis aristoteles var en helt 
egen verksamhet, kommit att bli en av filosofins tre grundpe
lare tillsammans med logiken och fysiken. den goda talaren ska 
således lära sig om etikens frågor genom filosofiska studier då 
denna livskunskap är nödvändig inom alla tre retoriska genrer. 
dock framhåller han ändå att: ”[a]ll vältalighet är därmed – allt 
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talande som i sanning kan kallas vältalighet – en naturlig del i 
dessa [etiska och logiska] frågor.”81 retoriken är därmed en del 
av etiken men då främst som en förmåga att övertyga, att reda 
ut ord, finna passande analogier och motargument och inte som 
någonting som vare sig ger kunskap i etikens frågor eller som 
kan förändra den rådande etiken. den rollen tillskrivs filosofin.82 
Quintilianus framhåller dessutom att den som lever ett dygdigt 
liv, och inte bara talar om etiken utan att själv följa den, också 
kommer att kunna tala övertygande i frågor som rör det etiska.83 
här finns fortfarande tanken från sofisterna om det etiska som 
fastställt i samhället och som något som talaren måste förhålla 
sig till, men kvar finns samtidigt aristoteles tanke om att det 
etiska inte bestäms av och genom retoriken och dess praktik. 
Sammanfattningsvis handlar det för Quintilianus mycket om 
att likt Protagoras utbilda människor, inte bara till fulländade 
talare, utan också till goda människor, två verksamheter som till 
viss del är åtskiljda.84 likt Isokrates lyfter han även fram ratio 
et oratio, den romerska motsvarigheten till logos, som det som 
skiljer oss från djuren och vari människans virtus, människans 
duglighet, ligger. Skillnaden ligger i att det nu är filosofin som 
står för visdomen och för bildningen i etik. 

Vad som i denna genomgång blivit tydligt är dels att antikens 
retoriker varit väl medvetna om retorikens närhet till etiska 
frågor, och dels att antikens retoriker ofta har, mer eller min
dre uttalat, tänkt kring den retoriska praktikens respektive den 
retoriska vetenskapens etik som två aspekter som vi till viss del 
måste försöka skilja åt. frågan om retorik och etik har också 
varit närvarande, till och med mest centrala tema, i de flesta av 
antikens viktigaste verk som rör retorik; Platons Gorgias och 
Faidros, aristoteles Retoriken, ciceros De oratore samt Quinti
lianus Institutio oratoria. Vi kan se att retoriken som vetenskap 
ofta ansågs amoralisk eller värdeneutral, att dess verktyg för 
övertygande var möjliga att bruka, och lika effektiva, oberoende 
av talarens intention. Samtidigt var det viktigt för talaren, när 
det kom till den retoriska praktiken, att förhålla sig till den etik 
som fanns i doxa, att framstå som en god och förtroendeingi
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vande person och att följa de dygder som rådde i situationen. 
det är också möjligt att se ett brott i och med aristoteles, där 
etiken, som av alla här behandlade tänkare ändå ansågs vara 
föränderlig, inte längre låg i händerna på retoriken. det var inte 
längre, som hos gorgias och Isokrates, i den retoriska praktiken 
som etiken och moralen upprättades, upprätthölls och föränd
rades, utan med aristoteles, och senare även hos cicero och 
Quintilianus var det filosofin som fick ta den rollen. ett möjligt 
motiv till detta skulle kunna vara det reglerande av språket som 
Platon initierade i Faidros. Sammanfattningsvis är det ändå möj
ligt att konstatera att den moderna retorikens brister i frågan om 
etik och retorik inte beror på att frågan undvikits eller förbisetts 
genom ämnets historia. det finns snarare ett mycket rikt ma
terial som lyfter fram många olika aspekter som här antingen 
kort berörts eller bara nämnts i förbifarten. frågan som därmed 
måste ställas är: hur ser förhållandet ut idag? för att svara på 
det krävs en genomgång av den moderna retorikhandbokens 
presentation av fältet retorik och etik.

retorIk och etIk  
I den Moderna handboken 

de antika retorikerna var, med vissa reservationer gällande Iso
krates, övertygade om att en människa måste uppfostras till att 
bli dygdig. Samtidigt var de alla också överens om att retoriken 
hade en del i denna fostran, även om den roll ämnet spelar skil
jer sig åt tänkarna emellan. Med detta som utgångspunkt är det 
också möjligt att påstå att de moderna retorikhandböckerna, 
genom att de likt sina antika motsvarigheter introducerar nya 
studenter i ämnet, fungerar både som den grund utifrån vilken 
studenternas kommande forskningsintressen formeras samtidigt 
som dessa böcker också utgör den kunskapsbas som många av 
nordens praktiserande retorikutbildare förhåller sig till. genom 
att undersöka hur förhållandet mellan retorik och etik presen
teras i sju grundläggande handböcker i retorik bör det således 
vara möjligt att se på vilka sätt frågan om etik introduceras och 
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diskuteras inom den moderna retorikvetenskapen. I denna korta 
analys har jag valt att fokusera på ett verk med en mer popu
lärvetenskaplig inriktning, göran häggs Praktisk retorik, samt 
sex verk med universitets och högskolestudenter i retorik som 
primär målgrupp, även om häggs bok också dyker upp i sådana 
sammanhang. dessa sex verk är Jørgen fafners Retorik, lennart 
hellspongs Konsten att tala, kurt Johannessons Retorik eller 
konsten att övertyga, Jens e. kjeldsens Retorikk i vår tid, anders 
Sigrells Retorik för lärare samt Janne lindqvist grindes Klas
sisk retorik för vår tid, vilka samtliga är böcker som på olika 
sätt används inom den grundläggande retorikundervisningen i 
norden och som därmed kan ses som den litteratur som för in 
nya studenter i retorikens problemställningar, dess forsknings
fält och dess vetenskapliga grundprinciper. undersökningen har 
visat på tre intressanta perspektiv som på olika sätt återfinns i 
handböckerna. 

etIken SoM Medel för öVertygande

etiken som ett medel för persuasion är det i särklass vanligaste 
typen av tema under vilka tankar kring retorik och etik presen
teras i den moderna retorikhandboken. främst rör det sig då om 
hur en talare kan skapa ett trovärdigt ethos. fafner inleder ex
empelvis sitt avsnitt om talarens ethos med att kort återberätta 
ludvig holbergs fabel om höken och storken, som båda var lika 
goda talare, men där storken ändå vann domarens gunst då han 
ansågs vara mer rättfärdig och därmed den mer trovärdiga av 
de två. rubriken på det avsnitt där detta presenteras, Emotionel 
persuasio, avslöjar också fafners syn på retorik och etik som en 
fråga om övertygande,85 och då främst frågan om hur talaren 
bör göra för att uppfattas som en person med god moral. det 
handlar exempelvis om hur det är möjligt att hantera problemen 
med att talarens moraliska trovärdighet konstant utvärderas av 
publiken redan innan talaren ens har klivit upp på scenen.86 fo
kuserandet på det etiska som ett verktyg för persuasion är också 
uppenbar då fafner väljer att fokusera ordet bene i Quintilianus 
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bene dicendi på avsikten och målet. att tala väl innebär således 
att tala på ett sådant sätt som gynnar talarens avsikt eller mål, 
inte att tala i enlighet med den rådande moralen.87

hos Janne linqvist grinde lyser de etiska aspekterna allra 
tydligast med sin frånvaro; förutom ett kort omnämnande av 
vir bonus88 dyker frågan om etik enbart upp som topik för att 
övertyga: ”det betyder att det som andra beskriver som en dygd 
kan du försöka beskriva som en last …”89 och som en av de tre 
utgångspunkterna i aristoteles ethosbegrepp.90 även lennart 
hellspong rör sig främst i frågan om övertygande och ethos när 
han diskuterar retorik och etik. I sin inledande historiska ge
nomgång tar han upp sofisternas moraliska relativism, Platons 
kritik mot densamma samt Isokrates lösning, att retoriken ”i sig 
var etiskt neutral”.91 när hellspong sedan går över i att disku
tera frågan ”Vad är retorik?” återkommer temat retorik och etik 
under diskussionen kring den goda talaren. hellspong lyfter här 
fram både cicero och Quintilianus, framförallt den sistnämndes 
utgångspunkt i Vir bonus, dicendi peritus. bland annat framhål
ler han Quintilianus åsikt att ”den [retoriken] hade också viss 
betydelse för att utveckla honom [talaren] till en ’vir bonus’.”92 
utanför dessa historiska tillbakablickar är det, hos hellspong 
som hos fafner, främst i frågan om en talares ethos som etik blir 
viktigt. bland annat handlar det om att talaren ska försöka visa 
sig ”ärlig och uppriktig”93 och att ”framstå som en människa av 
god vilja”. 94 den rådande moralen framställs här som aspekter 
att ta i beaktning för att talaren ska framstå som trovärdig in
för publiken i syfte att övertyga. denna effektorienterade syn 
på retorik och etik är också något som också återkommer när 
hellspong diskuterar etiken som ett övertalningsmedel.95 

ytterligare en viktig aspekt i frågan om etiken som medel för 
övertygande är att både hellspong och lindqvist grinde menar 
att etiken inte är en del av retoriken. hellspong skriver: ”låt oss 
sammanfatta: kärnan hos en god talare finns egentligen utanför 
talekonsten. det rör sig om egenskaper som omdöme, karaktär 
och allmän duglighet. Som ett skal kring kärnan kommer sedan 
förmågan att finna övertygande ord.”96 här tar alltså hellspong 
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avstånd från tanken om att retoriken är central i utbildandet 
av goda människor och medborgare, en tanke han själv lyft 
fram i den historiska genomgången. även lindqvist grinde är 
av liknande åsikt då han skriver: ”det är därför inte retorikens 
uppgift att ge redskap för att bli rättrådig, modig, klok och 
måttlig, för att lyckas med det får vi vända oss till etiken och 
moralfilosofin.”97

retorIken och det etISka Valet

det andra centrala temat när det kommer till frågan om retorik 
och etik i de moderna handböckerna rör sig kring att retorikens 
teoretiska kunskap kan fungera som förutsättning för moraliska 
val. här finner vi bland annat kurt Johannesson som problema
tiserar retorikens påstådda relativism: ”det kan synas som om 
retoriken med detta är en cynisk eller amoralisk konst, som om 
den offrar förnuftets lugna röst för massans lidelsefulla skrän på 
alla demagogers vis.”98 detta stämmer dock inte enligt Johannes
son; han låter istället språket ta över rollen som det amoraliska, 
tveeggade svärdet, medan retoriken tillhandahåller kunskaper 
om hur detta svärd kan och bör användas. kunskapen kring hur 
språket kan användas ger, enligt Johannesson, den retorikutbil
dade talaren ett ansvar för det språk han eller hon har valt då 
det inte är möjligt att ”skylla på språket.”99 ansvaret ligger såle
des i att den retorikkunnige, genom sin kunskap, kan avgöra när 
språket gör gott och när det gör ont. talaren som trots denna 
vetskap väljer det omoraliska är därmed helt ansvarig för sina 
handlingar och ska dömas efter detta.

anders Sigrell ger i Retorik för lärare uttryck för en stånd
punkt som i mångt och mycket liknar Johannessons. han menar 
att ”språk kan vara livsfarligt”100 och, precis som Johannesson, 
lyfter Sigrell fram att vi genom att välja ett språk inte bara gör 
ett retoriskt, utan också ett etiskt val. det är således upp till 
varje talare att själv fundera kring det etiska i det språk han 
eller hon väljer.101 Sigrell menar att ”… retorik och etik är oupp
lösligt förenade. att det inte finns någon etik utan retorik, och 
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ingen retorik utan etik.”102 hos både Sigrell och Johannesson 
finns det därmed ingen etik inneboende i retorikvetenskapen el
ler i retoriken som technē, men de menar samtidigt att kunskap 
i retorik ger verktyg som hjälper oss att fundera kring den etik 
som vi praktiserar genom att vi väljer vårt språk. denna typ av 
etik lägger hela det etiska ansvaret hos talaren, samtidigt som 
den inte erbjuder någonting som den utomstående kan använda 
för att förstå, analysera eller utvärdera detta val. denna syn på 
retorikens förhållande till etiken ligger enligt Sigrell också nära 
den Quintilianska etiksynen då den lyfter fram de ofrånkomliga 
etiska dimensionerna i den retoriska praktiken.103 

etIken och retorIkVetenSkaPen

de två inledande aspekterna av frågan om retorik och etik har 
båda rört retorikens praktik; antingen hur det är möjligt att 
framstå som en person med god moral i syfte att övertyga, eller 
att varje språkligt val också är ett etiskt val som talaren är an
svarig för. göran hägg kan synas vara av en direkt motsatt åsikt, 
men då förbises att hägg talar om retoriken som vetenskap och 
inte som praktik. han klargör vad han ser som retorikvetenska
pens enda möjliga ställningstagande i frågan om etik: ”Som all 
verklig vetenskap är retoriken därmed omoralisk. eller snarare 
amoralisk. […] den [en retorikbok] är lika användbar oavsett 
om man har ädla eller brottsliga syften.”104 hos hägg är det där
med möjligt att identifiera en retorik som sätter effektiviteten i 
främsta rummet, en retorik vars teorier har målet att skapa eller 
analysera ett budskap ur effektivitetshänsyn utan några etiska 
överväganden rörande innehållet moraliska aspekter, frågor som 
således ligger utanför retorikens fält.

Jens e. kjeldsen presenterar i genomgången av retorikens his
toria förhållandet mellan retorik och etik som en fråga om effek
tivt övertygande kontra etisk kommunikation. här lyfts förutom 
antika tänkare som aristoteles, Platon, gorgias och Quintilianus 
även mer nutida retoriker som exempelvis fafner fram. kjeldsen 
har i sin presentation fokus på hur den praktiska retoriken bör 
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och kan värderas, det vill säga vilka etiska grunder den retoriska 
vetenskapen ska arbeta utifrån. han frågar sig bland annat om 
den praktiska retoriken – när vi utför retoriska analyser – ska 
bedömas utifrån talaren, utifrån tidigare fastställda etiska krite
rier eller utifrån någon annan måttstock. kjeldsen påpekar även 
att samtida retorikteoretiker ”hävdar att retoriken är en huma
nistisk disciplin med etiska dimensioner, vilket gäller både för 
den praktiska retorikens ämnen och för retorikvetenskapen.”105 
kjeldsens tankar kring förhållandet retorik och etik rör därmed 
främst hur det är möjligt för den retoriska vetenskapen att han
tera frågan om etiskt och oetiskt tal i analys, och han presenterar 
några av de problem, frågeställningar och dilemman som retori
ken här ställs inför.106

Mot en retorISk etIk?

det är efter denna genomgång av den nordiska retoriklittera
turen på grundläggande nivå möjligt att konstatera två saker: 
dels att det, med vissa undantag, saknas en mer utvecklad pre
sentation och diskussion kring förhållandet mellan retorik och 
etik, dels att de aspekter som ändå finns främst är begränsade 
till ett framhållande av talarens behov av att uppfattas som en 
god människa med utgångspunkt i aristoteles aretē och Quin
tilianus vir bonus. det är också möjligt att se att etiken har en 
mer undanskjuten roll i de böcker vars främsta syfte är att vara 
handböcker i att hålla tal medan de som har mer teoretiska am
bitioner i något högre grad lyfter upp den antika diskussionen. 
här sticker kjeldsen också ut som den enda som uttryckligen 
diskuterar den samtida retorikvetenskapens förhållande till etik. 
Visserligen finns frågan närvarande i alla presenterade verk, och 
visserligen förväntas inte heller litteratur på grundnivå att ut
tryckligen problematisera och ta ställning i en så komplex fråga, 
men samtidigt är det märkligt att en fråga som varit centralt 
tema för alla viktiga retoriska tänkare och i alla de centrala tex
terna i retorikens kanon inte får ta större plats än några rader, 
ofta i diskussionen kring en talares ethos. denna avsaknad av 
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en vetenskaplig diskussion, något som också bland andra chase 
påtalat,107 kan mycket väl ligga till grund för att uttryck som 
”det är bara retorik” fortfarande förekommer. om inte nyblivna 
studenter, de som är blivande forskare och retorikutbildare, ti
digt introduceras för frågan om retorik och etik riskerar denna 
viktiga fråga att hamna i skymundan för andra pressande fråge
ställningar inom denna fortfarande, i sin moderna form, unga 
vetenskap. Samtidigt är frågan om retorikens förhållande till eti
ken nödvändig att tänka och diskutera kring om vi vill komma 
bort från den negativa syn på retorik och retoriker som lever 
kvar än idag. 

frågorna som måste besvaras är både många och stora; bör 
retoriken, både som praktik och vetenskap, ha en etik? bör de 
i sådana fall vara åtskilda? kan en vetenskap innefatta en etik? 
Måste denna etik nödvändigtvis vara retorisk? Jag menar att 
svaret på dessa frågor är jakande, och jag tänker avsluta denna 
första del med att kort peka ut riktningen för bokens andra del. 
behovet av att diskutera retorik och etik grundar sig inte bara i 
ett försök att vända den allmänna bilden av retoriken som omo
ralisk. än viktigare är det faktum att retoriken alltid befinner sig 
i diskurser där frågan om etik är viktig; den politiska, den juri
diska och den epideiktiska genren är alla tre tätt sammanflätade 
med etiska frågor. därför är retorikvetenskapen, retorikutbilda
ren och retorikforskaren, i egenskap av aktörer, alltid medska
pare av en etik, ett skapande vi måste få upp ögonen för och 
problematisera. en medveten retorikvetenskap kan inte bortse 
från det faktum att en vetenskap som med gorgias ord skapar 
övertygelse om det som är rätt och orätt också är en vetenskap 
som i högsta grad är involverad i etiken, och som därmed inte 
kan bortse från den etik som denna vetenskap själv för med sig 
och som den oundvikligen upprätthåller, omformulerar och på 
nytt konstituerar. därför är det inte möjligt att likt antikens 
tänkare nöja sig med, och förhålla sig till, en i doxa given etik. 
det krävs att retorikvetenskapen funderar kring vilken etik som 
skapas genom de retoriska praktikerna. här pekar chases tolk
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ning av Isokrates sammankoppling av logos och fromhet ut en 
intressant väg, dock inte utan krav på vidare funderingar kring 
exempelvis förhållandet mellan intention och effekt, förhållan
det mellan teori och praktik samt förhållandet mellan vetenskap 
och konst. här kan dessutom inte frågor rörande demokrati, 
pedagogik och medborgerlig duglighet försummas. retorikens 
utmaning är stor, en utmaning som aldrig kan få någon slutgiltig 
lösning. därför är det också än viktigare att ämnet aldrig upp
hör med att ta sig an denna utmaning.
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för en retorISk etIk  
effekten framför allt
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ordenS MagI

Words are, in my not so humble opinion, our most in
exhaustible source of magic; capable of both inflicting 
injury and remedying it.108

ord är magiska. likt trollformler kan de skada oss. deras kraft 
kan lämna brännmärken och djupa sår i våra kroppar. de kan 
tvinga oss att se det vi helst vill slippa. Men samtidigt kan orden, 
precis som trollformlerna, göra gott. de kan skydda oss med en 
patronus eller en syndabock. de kan läka såren som smärtar. 
den stora skillnaden är att effekten av harry Potters trollform
ler är mer påtagliga än den hos våra vanliga ord, men ordens 
osynliga brännmärken smärtar ändå. den möjlighet att skada 
som orden erbjuder, och den makt som kommer med kunskapen 
om hur detta fungerar, har sedan retorikens uppkomst utgjort 
grunden för en av de främsta invändningarna mot talekonsten. 
Precis samma invändning som många mugglare har gentemot 
magin. de som behärskar talekonsten kan använda den för att 
skada andra och i förlängningen därmed också skada samhället. 
och även om Isokrates har rätt när han menar att det inte finns 
”en enda institution skapad av människan som inte språket har 
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hjälpt oss att etablera”109, och att logos därmed är grunden till 
allt det goda i samhället, så är logos också av samma anledning 
förutsättningen för en stor del av det onda. detta retorikens di
lemma att orden samtidigt kan skada och läka, göra gott och 
ont, var något som antikens retoriker försökte finna sätt att 
hantera. I den första delen såg vi att frågan om förhållandet mel
lan retorik och etik varit närvarande, och i mångt och mycket 
kanske till och med varit den viktigaste frågan, från de tidiga so
fisterna gorgias och Protagoras fram till romarna Quint ilianus 
och cicero. Samtidigt såg vi också att frågan har fått en mer 
tillbakaskjuten och i vissa fall närmast obefintlig roll i dagens 
moderna retorikhandböcker, detta trots att en stor del av det 
nyväckta intresset för ämnet springer ur de fasansfulla händelser 
ord möjliggjorde under förra århundradet. de frågor vi därmed 
står inför rör möjligheterna för en modern retorik att förhålla 
sig till etik. kan retoriken ha en etik och hur ska vi i sådana fall 
organisera den? 

Jag menar att det inte bara är möjligt för retoriken att ha 
en etik, det är också omöjligt för retoriken att inta den värde
neutrala eller amoraliska position som till viss del finns hos de 
tidiga sofisterna och som är fundamental även för den moderna 
idén om vetenskap. Istället måste vi utgå ifrån att allt handlande 
är politiskt och därmed, åtminstone implicit, förutsätter en etik. 
låt oss undersöka den mest relativistiska uppfattningen om 
gott och ont som en samtida retorikvetenskap kan uppbåda, där 
moralen enbart upprättas i den specifika situationen utan att 
erbjuda någon som helst möjlighet till etisk bedömning av ett 
tal eller en text, det vill säga en strikt amoralisk retorik likt den 
hos gorgias. en sådan tro på att retoriken kan vara värdeneu
tral, baserat i idén om att etiken alltid upprättas och enbart har 
giltighet i en specifik situation, bortser dock från att retoriken 
alltid också skapar övertygelse om det rätta. även den som för
söker övertyga publiken att utföra en handling som de initialt 
uppfattar som felaktig presenterar ändå argument för varför det 
är rätt att göra fel. Positionen att retoriken är helt amoralisk 



47

del 2

förbiser också att retoriken innefattar mycket mer än en möjlig 
teori eller modell för etiska bedömningar. för även om vi ut
går från att etiken enbart upprättas i den specifika situationen, 
vilket omöjliggör för retoriken, i egenskap av universaliserande 
vetenskap, att bedöma den etik som upprättas, består retoriken 
även av en teknik för att analysera och finna det som i situa
tionen kan övertyga om det rätta och det goda. På så sätt är 
både den retoriska praktiken, då den skapar övertygelse om det 
rätta, och den retoriska tekniken, som hjälper talaren att stärka 
denna övertygelse, oundvikligen inblandande i skapandet och 
upprätthållandet av den etiska diskursen och således, oavsett 
om talaren också når sitt mål, ett etiskt handlande. Idén om re
toriken som det tveeggade svärdet eller den värdeneutrala verk
tygslådan är således bara en myt i vilken dess amoraliska natur 
möjliggörs genom att vi förutsätter en evig platonsk etik som i 
förväg bestämt vad som är gott och vad som är ont, och vars 
uppnåelighet omintetgör alla andra försök till en etik. Samtidig 
innebär denna strikt relativiska syn på förhållandet mellan etik 
och retorik att inga åsikter och ståndpunkter kan definieras som 
oetiska så länge det finns en publik som kan bli övertygande 
av dem, och därmed blir det svårt för retoriken att i praktiken 
någonsin hålla en talare ansvarig för sina ord då talaren, som 
bland annat Perelman och olbrechtstyteca påpekar, också 
kan vara sin egen publik.110 Med utgångspunkten att retoriken 
omöjligen kan vara helt värdeneutral eller amoralisk vill jag 
således undersöka hur det är möjligt att skapa en retorisk etik 
som inte hänfaller till en total, och samtidigt falsk, relativism, 
men som inte heller motsäger den retoriska synen på kunskap 
så som den uttrycks inom doxologin. för att lyckas med detta 
kommer jag att inleda med att fokusera på ett citat från Quinti
lianus som kastar om förutsättningarna för hur vi kan se på en 
retorisk etik. 
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IntentIon kontra effekt:  
eller; fIloSofIn Mot retorIken

Philosophia enim simulari potest, eloquentia non potest.111

den franska filosofisten112 barbara cassin återkommer gång 
på gång till detta Quintilianuscitat när hon tänker kring vad 
vi skulle kunna kalla en sofistiskretorisk etik. cassin förklarar 
detta intresse med att Quintilianus i citatet inte bara säger någon
ting om retorikens möjligheter, utan också, som en konsekvens, 
kastar om förhållandet mellan filosofin och retoriken, framförallt 
på det etiska planet. cassin menar att Quintilianus här påstår 
att möjligheten att simulera filosofin ligger i dess fokusering på 
intentionen, och att intentionen är möjlig att simulera på grund 
av dess icke greppbara och oåtkomliga natur, medan det omöj
liga i att simulera vältaligheten ligger i dess fokus på effekten, 
någonting som alltid är reellt, påtagligt och uppenbart för alla. 
denna utgångspunkt har genom historien lett till att majoriteten 
av filosofins tankar kring etik, från Platon till karlotto apel,113 
också har baserat sig i intentionen, medan en retorisk etik alltid 
bör utgå från effekten. Problemet som cassin pekar på är att de 
som tänkt kring retorisk etik ofta fastnar på den filosofiska sidan 
av denna dikotomi och att de därmed skriver in sig i filosofernas 
försök att med intentionen reglera språket. ett tydligt exempel är 
ett av de samtida verk som mer utförligt diskuterar en retorisk 
etik, richard Weavers The Ethics of Rhetoric, som tydligt följer 
Platons försök att reglera effekten. I denna bok menar Weaver 
att retoriken enbart ska presentera de sanningar dialektiken fast
slagit då den senare behöver hjälp med det persuasiva aspekterna 
av talandet. grunderna för en etisk värdering av kommunikation 
finner han således i Platons Faidros, närmare bestämt i det avsnitt 
där Sokrates framhåller att det är älskarens intention bakom den 
kärlek som riktas mot förälskelsens objekt som bestämmer kva
liteten på kärleken. På samma sätt menar Weaver att det inom 
etikens fält bör vara talarens intention att tala sanning som avgör 
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den etiska kvaliteten på dennas språk. etikens roll består därmed 
i att säkerställa att talaren har intentionen att tala sanning, men 
också att reglera språkandet (och således även retoriken) så att 
inte denna goda intention förvrids i en felaktig effekt. etikens 
uppgift blir att se till att persuasionen befinner sig på en för 
dialektiken och sanningen acceptabel nivå.114 både språket och 
intentionen ska med andra ord utifrån etiska normer regleras så 
att det inte öppnar för en situation där goda intentioner kros
sas under retorikens effektivitetsfokus, samtidigt som denna etik 
låter oss utrusta sanningen med retoriska verktyg vilka kan bru
kas i kampen mot tomma men välformulerade budskap. denna 
syn på retorik och språk är därmed identisk med den som döljer 
sig bakom uttrycket ”det är bara retorik” och kan således inte 
 fungera som grund för en retorisk etik med bas i doxologin. Men 
innan det är möjligt att gå vidare i denna fråga måste vi först reda 
ut vad cassin menar med att intentionen är någonting retoriken 
bör ta avstånd från och att intentionen som idé enbart är ett barn 
av filosofins flykt från sin onda tvilling – retoriken.

cassin framhåller att filosofins historia inte består av det som 
den gängse uppfattningen gjort gällande: filosofins historia be
står inte av filosofin själv. Istället karaktäriseras dess historia av 
en oavbruten flykt från språkets, och därmed dess egen, dåliga 
sida, från dess onda tvillingar: retoriken och effekten. denna 
flykt, menar cassin, har lett till produktionen av tre andra: po
litiken, litteraturen och sofistiken,115 tre andra som jag menar 
är att betrakta som tre av retorikens former. den flykt filosofin 
ägnat sig åt har också skapat tre dikotomier inom vilka filosofin 
valt den goda sidan och tillskrivit retorikens olika former den 
dåliga, tre dikotomier som alla är skapade inom ramen för mot
sättningen mellan det rationella och det irrationella. den första 
dikotomin är ontologin kontra logologin116, den andra rör me
ning som en fråga om språkets relation till verkligheten kontra 
språkets interna relationer och den tredje rör intentionen kontra 
effekten. det är inom den sistnämnda dikotomin som cassin me
nar att retoriken kan finna sin möjlighet till en etik. Men för att 
undersöka denna möjlighet måste vi först fastställa de andra två. 
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cassin menar inledningsvis att den första retorik som filosofin 
frammanade ledde till att retoriken påstod att all kunskap och 
allt vetande skapas i och genom språket. grunden för denna 
tolkning finner cassin i gorgias svar på Parmenides poem om 
varat. för medan den filosofiska ontologin menar att språket en
bart talar om varat, och att varat redan finns där, utanför språ
ket, menar retoriken genom gorgias att varat blott är en effekt 
av språket. Varat finns först när vi talat om det, och på grund av 
att vi talat om det. cassin menar att denna kritik av ontologin 
sedermera leder till att retoriken framhåller politiken som den 
diskurs inom vilken detta skapande och omskapande av varat 
med hjälp av språket producerar en av sina mest grundläggande 
skapelser: Samhället. detta skapandeprojekt är vad den franske 
filosofen och psykoanalytikern cornelius castoriadis kommit 
att kalla autonomi, från grekiskans autonomos, det vill säga 
att ge sig själv sina lagar, ett projekt som för castoriadis utgör 
grunden i den verkligt demokratiska staten.117 att dessa tankar 
var centrala för sofisterna stärks också av det tidigare nämnda 
citatet från Isokrates tal till Nikoklēs i vilket han hyllar logos 
som grunden och förutsättningen för samhället. cassin skriver: 
”Sofistens diskurs är för själen vad farmakon (gift och boteme
del) är för kroppen: den framkallar en förändring av tillståndet, 
på gott eller ont. Men sofisten, likt läkaren, vet hur farmakon 
ska användas, och kan också överföra kunskapen.”118 Sofisten 
släpper således inte bara skapelsen fri; sofisten kan, likt läkaren 
med giftet, använda sin kunskap om logos inte enbart för att 
själv skapa något, utan också för att lära andra att skapa med 
logos. Vad vi ser här är sofisterna som kringresande talare och 
lärare i retorik, vishet och medborgerlig duglighet. detta var den 
första retoriken som föddes ur filosofin: den politiska. 

den andra retorik som filosofin frammanade var retoriken 
som tomt språk och fiktion. denna retorik skapas ur filosofins 
tanke att språket måste tala om varat och uttrycka varats essens 
för att vara meningsfullt, ett varande som samtidigt, i enlighet 
med ontologin, existerar utanför språket. den som inte talar me
ningsfullt, det vill säga om varat, essensen och existensen, menar 
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aristoteles ”talar för talandets skull”, 119 en aktivitet aristoteles 
tillskrev sofisterna. cassin menar att sofisterna, i denna andra 
position ställd mot det ontologiska talandet, framhöll att ”[m]an 
kan tala om ickevarat för att man kan tala ickevarande.”120 Vad 
hon här menar är att när sanningen skapas i språket behöver 
inte sanningen överensstämma med verkligheten. Således kan vi 
säga sanningen om aristoteles hjortbock,121 att den exempelvis 
inte är en ko, utan att hjortbocken för den sakens skull börjar 
existera. Vi kan tala om fiktionen och vi kan tala fiktivt utan att 
därmed tala osant. detta var den andra retoriken som föddes ur 
filosofin: litteraturen.

avslutningsvis framhåller cassin den tredje retorik som filo
sofin frammanade som den retorik som enbart fokuserar på ta
landets effekt och aldrig på dess bakomliggande intention. den 
retorik som i filosofins ögon bara luras och bedrar. Problemet 
för filosofin, menar cassin, har genom historien cirkulerat kring 
frågan om reglerandet av språket i syfte att, trots språkets fly
tande och föränderliga natur, kunna förmedla den för tillfället 
rådande typen av sanning, ett projekt som bland annat nämnde 
Weaver försöker underlätta genom en etik. detta reglerande av 
språket är enligt cassin till för att hindra orden från att skada 
och uttrycka osanningar, och reglerandet har framförallt tagit 
sig uttryck i en intentionens etik med syfte att fastställa om vad 
och på vilka sätt vi får tala. Med filosofin som utgångspunkt 
har därmed allt som enbart fokuserat på effekten varit sofistik 
ända sedan Platon lät Sokrates förkasta retoriken i Gorgias.122 
den uppdelning mellan gott och ont som filosofin här försöker 
upprätta, mellan goda och dåliga intentioner, blir dock, som 
nietzsche också påpekade, utsuddad av sofisterna.123 cassin me
nar att detta utsuddande sker på två sätt. för det första sker det 
genom sofisternas svar på anklagelsen om hypokrisis, om den 
hycklande mask sofisterna och retoriken påstås ikläda sig för att 
dölja sina intentioner i syfte att främja effekten.124 det är samma 
mask aristoteles, i det redan anförda citatet från Retoriken, an
klagar densamma för att bära när han menar att den ikläder 
sig ”politikens kostym dels på grund av bristande bildning, dels 
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på grund av inbilskhet och dels av andra mänskliga orsaker.”125 
Svaret på denna anklagelse finner cassin hos Protagoras så som 
han framställs i den platonska dialog som bär hans namn:

[n]är det gäller andra slag av duglighet är det som du 
säger, att om någon påstår att han är en duktig flöjtspelare 
eller duktig i någon annan konst som han inte behärskar, 
då skrattar man ut honom eller blir arg på honom, och de 
anhöriga söker upp honom och tillrättavisar honom som 
om han vore galen. Men när det gäller rättfärdighet och 
annan medborgarduglighet, när alla vet att en person är 
orättfärdig och den personen säger sanningen om sig själv 
inför offentligheten – då anser man att det som i förra 
 fallet var besinning, nämligen att säga sanningen, nu är 
rena galenskapen, och då hävdar man att alla måste säga 
att de är rättfärdiga, antingen de är det eller inte, och att 
den som inte låtsas vara rättfärdig är en galning […]126

därmed är den hycklande masken något som Protagoras menar 
att vi alla bär, eller, som cassin uttrycker det: ”[d]etta hyckleri är 
inget annat än essensen i den politiska dygden. följaktligen är det 
sofistikens alter ego som drar etiken in i det politiska fältet.”127 

Sofisternas andra sätt att radera ut förhållandet mellan den 
goda och den dåliga intentionen går enligt cassin tillbaka till 
det inledande citatet från Quintilianus gällande möjligheten att 
simulera filosofin och omöjligheten att göra detsamma med reto
rik. Simulerandet möjliggörs då intentionen alltid är ifrågasätt
bar och icke greppbar, då det aldrig är möjligt att med säkerhet 
fastställa någons intention, medan effekten alltid är vad cassin 
kallar en ’världseffekt’ skapat av ett konkret uttryck; ett tal eller 
en text. cassin menar också att effektens styrka ligger i att den, 
till skillnad från de andra två typerna av retorik, inte behöver 
vara del av dikotomin, i det här fallet intention och effekt, för 
att behålla sin innebörd. det är därför effekten suddar ut förhål
landet mellan det goda och det förkastliga talet som filosofin 
försöker upprätta. cassin framhåller att det vid varje tillfälle 
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antingen finns en effekt, eller så finns det ingen effekt, men inget 
av dessa förhållanden kräver närvaron av intentionen. effekten 
kan således stå för sig själv medan exempelvis det meningslösa 
eller fiktiva språket fortfarande behöver sin antites, det menings
fulla språket, för att upprätthålla sin egen betydelse. Som cassin 
skriver: ”när man svarar på frågan om intention med effekten, 
har man förskjutit grunderna för den etiska problematiken, filo
sofins definitionsmässiga sköld, till ett annat fält, estetikens.”128 
detta var den tredje retorik som föddes ur filosofin: sofistiken.

den retorISka PraktIkenS etIk

cassin menar att problemet för den retoriska etiken ofta har 
varit att retoriker accepterat filosofins framhållande av intentio
nen som mer tillförlitlig, vilket gett den ett högre etiskt värde 
än den svårkontrollerade effekten, något som också lett till ett 
antal försök att skapa en intentionsbaserad retorisk etik. för
utom Weaver har cassin själv bland annat kritiserat Perelman 
för att begå detta fel, då han i och med introducerandet av det 
universella auditoriet skulle fortsätta filosofins försök att reglera 
den praktiska retoriken med en intentionens etik. 129 huruvida 
cassins kritik mot Perelman är missriktad eller ej behöver vi inte 
gå in närmare på här då retoriker som följt i Perelmans spår ut
tryckligen valt att förespråka den typ av intentionsbaserade etik 
cassin kritiserar.130 ett nordiskt exempel som får illustrera detta 
tänkande är den danska retorikforskaren charlotte Jørgensens 
förslag till ett etiskt förhållningssätt för retoriken som hon pre
senterar i ”hvem bestemmer hvad der er god retorik?”. I artikeln 
tar Jørgensen sin utgångspunkt i uppfattningen att retoriken är 
normativ, det vill säga att den redan i förväg bestämt vad som är 
god retorik, samtidigt som hon menar att den etiska värderingen 
utifrån denna normativitet måste utgå från en analys av hela den 
retoriska situationen.131 för Jørgensen innebär detta att om ett 
tal ”opbygger falsk etos, eller hvis den giver en usand fremstilling 
af emnet, er det dårlig retorik.”132 grunden för bedömningen av 
vad ett falskt ethos eller en osann beskrivning av ämnet innebär 
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ska retorikern således finna i varje specifik situation. Problemen 
med Jørgensens utgångspunkter ligger dels i omöjligheten att full
ständigt beskriva en situation,133 och dels i hennes utgångspunkt 
att det är talarens intention, inte talets effekt som ska utvärderas. 
I den modell för etisk värdering som Jørgensen föreslår döljer 
sig nämligen ett dubbelt tolkande av intentionen hos retorn; vi 
måste för det första utgå från att talaren har intentionen att tala 
till ett universellt auditorium och således att detta i intentionen 
skapade universella auditorium är möjligt att återskapa utifrån 
talet. detta skapar också problemet att exempelvis en lögn enbart 
kan räknas som lögn om talaren har intentionen att använda en 
sådan för att bedra sitt universella auditorium. Samtidigt kan en 
utsaga omöjligen vara en lögn om den riktas mot ett partikulärt 
auditorium som accepterar den. då vetskapen om detta förhål
lande, om huruvida lögnen är avsiktlig och vilken publik talaren 
riktar sig till, är onåbar tvingas istället forskaren att utgå från 
sin egen bild av det universella auditoriet, något som omöjliggör 
att talaren tillskrivs något faktiskt ansvar. för det andra måste 
vi utgå från att talaren, genom hela talet, har intentionen att tala 
väl i förhållande till sitt universella auditorium, det vill säga att 
talaren inte riktar sig till flera olika auditorier i samma tal.134 

förutom det omöjliga i att någonsin göra en etisk värdering 
som baseras på mer än forskarens egna föreställningar, dels om 
den specifika talarens intention och dels om dennas universella 
auditorium, är Jørgensen tankar omöjliga för den etik som utgår 
från en syn på retoriken som värde och världsskapande. omöj
ligheten ligger då inte enbart i intentionens ogreppbara natur 
eller i det orimliga i att försöka beskriva hela situationen, utan 
också i vad det innebär att tala väl. för att kunna utvärdera 
vad det innebär att tala väl kräver Jørgensens normativa etik en 
måttstock för det vältaliga, och i hennes fall intas denna posi
tion av begreppet redlighet.135 en sådan måttstock hämtas dock 
inte ur retorikens konstituerande praktik då en normativ retorik 
redan från början måste ha ställt upp kriterier för vad som är ett 
rättfärdigt sätt att tala, ett kriterium som samtidigt också gäller 
oberoende av varje specifik situations utformning.136 



55

del 2

hur är det då möjligt att skapa en etik för den retoriska prak
tiken som inte faller i de tankefällor filosofin har iordningställt i 
sina försök att fly retoriken, men som inte heller enbart hänfaller 
till en total värdenihilism? cassin framhåller själv att ”[e]ffek
ten, förstådd både i termer av effekt på lyssnaren (det finns eller 
det finns inte persuasion) och effektivitet för talaren (handlingen 
att tala väl), är alltid index sui.”137 Vad cassin menar är att ef
fekten dels består av det traditionella målet med retoriken, ett 
mål som ligger in eventu et in effectu, i resultatet och i effekten 
i förhållande till en viss publik, något jag snart återkommer till, 
och dels i effekten som finns i talandet som handling. här är vi 
återigen tillbaka i frågan om intention kontra effekt. genom att 
tala öppnar talaren upp för en publik att döma någonting kon
kret, ett tal eller en text som skapar en viss värld. detta innebär 
att talaren, istället för att likt filosofen hänvisa till någonting så 
ogreppbart som intentionen, utför en handling som kan värderas 
etiskt enbart utifrån dess konkreta effekt. då talet är någonting 
reellt och intentionen är någonting ogreppbart kan det som 
cassin också påpekar finnas ”falsk filosofi, pseudofilosofer, men 
det kan inte finnas falsk vältalighet, pseudotalare.”138 en viktig 
aspekt för värderandet av detta talandet, och av talandet som 
någonting rättfärdigt i sig, finner tidigare nämnde kenneth r. 
chase hos Isokrates. Som jag visade i första delen var fromheten 
en av grunderna i Isokrates syn på det etiskt korrekta livet, och 
fromheten ska här förstås, som chase påpekar, som en lojalitet 
inför det som utgör grunden och möjligheten för vårt varande, 
en position som sofisterna tillskrev logos.139 fromheten ska 
enligt chase därmed riktas mot logos i egenskap av det som 
möjliggjort, utgjort grunden för, men också skapat människan 
så som socialt, politiskt och förnuftigt djur, vad aristoteles kal
lar zōon politikon.140 genom att använda logos skapande kraft, 
vilket sker varje gång någon talar, skriver talaren också in sig i 
denna isokratiska etik då handlingen att tala innebär att visa 
fromhet gentemot logos och skapandet av det goda i samhället 
som talandet möjliggör. hela denna fråga om logos sammanfat
tas i ett livsval: mellan filosofens vita contemplativa, med inåt
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vänd aktivitet parat med goda intentioner, och retorikerns vita 
activa, det politiska och sociala livet, en fråga som också varit en 
stötesten i dispyten mellan retorik och filosofi.141 

Med utgångspunkt i vita activa som ett sätt att visa fromhet 
gentemot logos har handlingen att tala alltid ett högre etiskt 
värde än tystnaden och avståndstagandet, och i förlängningen 
är också handlingen att tala inför många mer rättfärdig än att 
enbart diskutera med sig själv. detta öppnar visserligen för kri
tiken att världen med stor säkerhet hade varit bättre om vissa 
talare genom historien valt att vara tysta, men samtidigt kan 
vi inte förkasta något enbart på basis av att det även kan leda 
till något dåligt, en position Quintilianus framgångsrikt visat på 
orimligheten i. tystnaden, som ett sätt att fly språkets förmåga 
att skada, flyr också talandets förmåga att göra gott; utan logos 
inget samhälle och ingen människa. Således kan vi inte fly språ
kets skadliga effekter genom tystnaden då människan, samhället 
och i förlängningen också det goda kräver att vi talar om dem 
för att de ska fortsätta att existera. Vi kan, som Quintilianus 
påpekar, inte sluta göra svärd för att även rånare kan använda 
dem, vi kan inte sluta gå till läkaren för att de bland dessa finns 
giftmördare, och vi kan inte förespråka tystnaden före talandet 
för att vissa ord skadar. därför är valet av talandet över tyst
naden alltid den mer rättfärdiga handlingen utifrån en retorisk 
etik. genom att se handlingen att tala som någonting gott i sig 
omintetgörs också invändningar mot att en retorisk etik inriktad 
på effekten i praktiken skulle omöjliggöra för etiska värderingar 
då exempelvis ett lögnaktigt påstående enbart är en lögn om 
publiken i situationen ser på påståendet som ett sådant. Proble
met är att idén om lögnen också bygger på dikotomin intention 
och effekt. den bygger på tanken om att en omoralisk intention, 
exempelvis att ljuga, också leder till en falsk effekt. Men om 
sanningen och skenet enbart existerar i situationen, i och genom 
logos, är det sanna och det falska, och således också lögnen, 
alltid en effekt av talet, helt oberoende av en talares eventuella 
intention. dock pekar frågan om lögnen ut ett tema som redan 
introducerats, frågan om effekten på publiken och verkligheten. 
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även om intentionen inte har några inverkningar på det etiska 
värdet i talandet som handling så kan fortfarande effekten som 
talandet har i det reella vara omoraliskt. det är, som cassin påpe
kar, ”… en fråga om en ansvarets politik med avseende på de ord 
någon använder: vilken värld bidrar vi till att producera genom 
att vi talar som vi gör, och hur är språket artikulerat genom våra 
talhandlingar?”142 hur denna utgångspunkt omsätts i praktiken 
visar bland annat Judith butler när hon, likt cassin och chase, 
genom och samtidigt mot austins tankar om performativitet pre
senterar mer konkreta möjligheter att utvärdera talandets effekt. 
butler utgår från derridas tanke om tecknets, och därigenom 
språkets, iterabilitet och citerbarhet. derrida menar att tecknet, 
för att över huvud taget kunna vara ett tecken, inte bara utför 
handlingen att säga något, att handla i sägandet eller att handla 
genom sägandet.143 Vad tecknet också gör är att utföra handlingen 
att citera det som varit, de situationer i vilka samma talhandlingar 
har utförts och skapat vissa effekter. följden av detta är att tala
ren, i och med att talet citerar ett sedan tidigare existerande logos, 
genom handlingen att tala också alltid blir en del av en kommuni
kativ praktik som talar på ett visst sätt om vissa saker.144 Männi
skan är således, i och med att vi besitter och besitts av logos, alltid 
en bricoleur. derrida förklarar bricoleuren som följer:

om bricolage är nödvändigheten att hämta våra koncept 
ur ett mer eller mindre koherent eller raserat arvs texter, 
då är varje diskurs ett bricolage. Ingenjören, som lévi
Strauss kontrasterar mot bricoleuren, blir därmed den som 
måste skapa hela sitt språk; syntax och ordförråd. I denna 
 mening är ingenjören en myt. ett subjekt som skulle vara 
det absoluta ursprunget för sin egen diskurs och som 
skulle tvingas skapa det ”ur ingenting” skulle också vara 
skapare av ordet, detta subjekt skulle vara ordet självt.145 

om ingenjören enbart är en myt, en produkt av den mytopoetis ka 
bricoleuren, det subjekt som alltid är tvunget att skapa ur det 
som redan finns på plats, är det inte bara möjligt att ställa en 
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 talare till svars för den värld talaren skapar med logos, utan 
också den värld som talaren citerar och på så sätt reproducerar 
i sitt tal. därmed är det möjligt, för att ta ett samtida exem
pel, att se hur dagens islamofober, med sina påståenden om att 
islam och muslimer i smyg försöker ta över det västerländska 
samhället, citerar nazisternas talande om judarna, och, med ut
gångspunkt i ansvaret för det samhälle ett logos skapar, är det 
därmed också möjligt att ställa islamofober till svars för deras 
sätt att tala om islam och muslimer och detta talandes koppling 
till nazismen. här är det dock viktigt att poängtera att detta inte 
på något sätt ger oss en normativ regelsamling med vilken vi kan 
bedöma huruvida islamofobernas sätt att tala bryter mot någon 
etik. det enda vi hitintills gjort klart är möjligheten att utifrån en 
retoriskpraktisk etik dels motivera kopplingen, och dels tvinga 
en talare att motivera sitt talande.

Många retoriker har ändå kritiserat en etik baserad i  effekten, 
en etik som ofta tvingats till att använda den specifika publiken 
som måttstock. ett nordiskt exempel är bland annat tidigare 
nämnda Jørgensen som menar att retoriken då enbart är hän
visad till den relativism det innebär att basera en etik i kvalite
ten hos en bestämd publik, något som enligt henne i praktiken 
innebär att retoriken helt bortser från det etiska.146 Samma typ 
av normativa och intentionsbaserade etik som Jørgensen fin
ner i Perelmans teorier ämnar också anders Sigrell att finna i 
Att övertyga mellan raderna, om än i ett väldigt komprimerat 
format.147 alla försök att upprätta en normativ retorisk etik 
på intentionsbasis faller dock alltid på tre viktiga punkter: 1. 
filosofins dikotomi – en normativ etik baserad i intentionen 
kommer likt filosofin alltid att försöka reglera språket; det sätter 
upp regler för vad som är acceptabelt och inte acceptabelt, vilket 
leder oss in på den andra invändningen. 2. Måttstocken – denna 
reglering måste ta sig i uttryck i någon typ av måttstock som 
hämtas utanför retorikens konstituerande praktik, vare sig det 
är Jørgensens redlighet eller någonting annat.148 den normativa 
etiken måste utgå från att måttstocken alltid är etikens högsta 
värde, ett värde som visserligen kan ta sig olika uttryck bero
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ende på situationen, men vars giltighet samtidigt överskrider 
alla kontexter. 3. det onåbara – när sedan måttstockens normer 
ska appliceras på talandet måste retorikern bedöma en intention 
som alltid är möjlig att simulera och som vi aldrig kan nå. 

frågan om det ändå, utifrån en syn på retoriken som konsti
tuerande, är möjligt att finna någonting som möjliggör för en 
retorisk etik att i situationen skilja mellan det moraliska och det 
omoraliska är trots allt intressant om vi vill undvika att i slut
ändan hänvisas till den typ av oaktsam relativism som jag inled
ningsvis beskrev. hur är det exempelvis möjligt för retoriken att 
kunna säga att det samhälle nazismen skapade är ett samhälle 
vi inte vill se igen? för att möjliggöra detta måste vi återgå till 
Isokrates tankar om logos i egenskap av det som konstituerar 
vårt samhälle. chase menar att vi, för en retorisk etik, kan utgå 
ifrån Isokrates syn på människan så som zōon politikon. där 
framhålls människans behov av logos i egenskap av det som 
möjliggör vårt specifika typ av varande. för utan logos ingen 
politik, och utan politik ingen människa så som politiskt djur. 
för att människan ska kunna vara zōon politikon krävs därmed 
att varje enskild människa alltid har rätt till logos, och i detta, 
menar chase, är det möjligt att se grunderna till en retorisk etik 
som inte bara tvingar till värdering i den specifika situationen, 
utan som också kan särskilja mellan det etiska och det oetiska 
utan att hämta denna måttstock utifrån.149 ytterligare en viktig 
aspekt är att språket aldrig helt tillhör vare sig det enskilda sub
jektet eller något anonymt kollektiv. Mitt språk är, som derrida 
ofta framhåller, mitt eget utan att ändå vara det.150 det är således 
inte bara det egna subjektet utan också den andre som upprät
tas i och genom det språkliga handlande jag utför då språket, 
genom denna dubbelhet, alltid befinner sig i utrymmet mellan 
subjektet och kollektivet. här skulle ett brott mot etiken således 
vara det logos som upprättar en verklighet där vissa subjekt inte 
ges tillgång till logos, där vi genom att beröva den andre rätten 
till logos skapar ett subjekt som är en ickemänniska, någon som 
saknar den grundläggande rätten att ta del i den aktivitet som 
gör oss mänskliga. 
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effektenS gränSer

effekten som grund för en retorisk etik leder till vissa uppenbara 
frågor som bör besvaras. den första frågan gäller den oönskade 
effekten; kan talaren hållas ansvarig för alla typer av effekter 
som talandet kan ses som upphov till? Ska exempelvis nietzsche 
hållas ansvarig för den nazistiska ideologin och i förlängningen 
dess praktik, då nietzsche uppenbarligen inspirerat dem? Ska 
talaren på torget hållas ansvarig om publiken som lyssnar skulle 
börja misshandla oskyldiga förbipasserande? frågan som vi 
tvingas att ställa oss här är: finns det, och i så fall hur är det 
möjligt att upprätta, en effektens gräns? Quintilianus ger oss 
en intressant utgångspunkt: ”Min talare, och konsten som jag 
har definierat, beror inte på resultatet. talaren ämnar självklart 
vinna; men när han har talat väl, även om han inte vunnit, har 
han uppfyllt konstens krav.”151 han vill därmed dra gränsen för 
talets effekt vid frågan om huruvida talaren har talat väl, med 
grunden i Isokrates fromhetsbegrepp skulle detta innebära att en 
talare talat väl så länge dennas text eller tal inte skapat en värld 
som inskränker någon människas rätt till logos. Samtidigt lyfter 
derrida också fram effekten som ett grundläggande problem 
som gäller naturen hos allt språk, men som kanske illustreras 
tydligast i skriften, att språket alltid ”fortsätter att producera 
effekter bortom hans [avsändarens] närvaro och bortom hans 
faktiska närvarande vilja att säga något – ja till och med bortom 
hans liv”.152 Språket är för derrida till sin natur alltid möjligt 
att iterera, också långt utanför den kontext vari talet eller texten 
uppkom. det finns dock två viktiga problem som bortses från 
när talaren ska hållas ansvarig för publiken; för det första att 
persuasion aldrig är så enkel, för det andra att språket alltid 
är föräldralöst. detta, i förhållande till retorikens situationalitet, 
utgör grunden i upprättandet av effektens gränser.

övertygandets process är komplex, vilket gör att det är svårt 
att hålla en talare direkt ansvarig för vad dennas publik gör 
 efter talet då en sådan ståndpunkt kräver vad derrida kallar en 
förenklad syn på retorik, eller mer precist övertygandet, så som 
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kommunikation. här ska begreppet kommunikation förstås 
som ett språkligt överförande av representationer mellan män
niskor. dessa representationer består av en betydelse eller ett 
innehåll som står för en sedan tidigare fastställd idé. en sådan 
syn på kommunikation innefattar också ståndpunkten att dessa 
redan fastställda betydelser befinner sig inom ett visst redan 
avgränsat område av möjliga kunskaper där betydelserna gräns 
från början är inskränkt och där kommunikationen enbart er
bjuder tekniker med syfte att föra dessa betydelser mellan män
niskor. I praktiken innebär det att alla begrepp motsvaras av 
ett på förhand bestämt antal betydelser som med ordens hjälp 
förs från talare till lyssnare. Med en sådan syn på övertygande 
beror kommunikationens framgång enbart på huruvida talaren 
lyckas överföra betydelsen till sin publik. denna betydelse blir, 
om talaren lyckas, därefter identisk hos både talare och lyssnare. 
detta innebär att ”[v]arje påverkan [här skulle] framstå som en 
tillfällig olyckshändelse”,153 en syn på talandet där retoriken helt 
plötsligt på samma gång blir både nödvändig, för det teoretiska 
tillhandahållandet av kommunikationstekniker, och överflödig, 
eftersom teknikerna aldrig ger garanterat positivt utfall och 
varje misslyckat försök till övertygande således enbart beror 
på att den bestämda betydelsen inte överfördes. att tillskriva 
 talaren absolut ansvar för hur publiken tänker eller handlar är 
därmed ett förminskande av den komplexa process som över
tygande består av till att enbart vara ett simpelt överförande. 
det är också därför Quintilianus i citatet ovan väljer att placera 
övertygandets effekt som någonting utanför både retorikens etik 
och dess mål. 

derrida menar även att språket är föräldralöst eftersom det 
alltid, i samma stund som talet eller skriften lämnar avsända
ren, också på ett sätt har lämnat denna för alltid. Skriften är 
således, inte enbart på grund av komplexiteten i den process 
som är övertygandet utan också på grund av dess föräldralöshet 
”avskuren från allt absolut ansvar, från medvetandet som slut
giltig auktoritet”.154 detta förhållande är, vilket derrida också 
påpekar, grunden för Platons kritik av språket i Faidros, den 
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kritik som senare kommit att ta sig i uttryck i filosofins försök 
att reglera detsamma. Samtidigt är en retorisk etik med grund 
i doxologin aldrig ute efter att upprätta ett absolut ansvar, än 
mindre tillskriva detta ansvar till ett medvetande och i förläng
ningen intentionen, utan denna etik bör snarare inriktas mot att 
upplösa den dikotomi som idén om ett absolut ansvar bygger 
på. för även om ett absolut ansvar aldrig kan upprättas kan 
ansvaret fortfarande vara situationellt eller kontextuellt. för att 
finna gränsen för detta situationella ansvar tänker jag återigen 
vända mig till derridas begrepp iterabilitet och citerbarhet. 

derrida skriver: ”[e]n skriven syntagm kan, eftersom den till 
sitt väsen är iterabel, alltid lyftas ut ur det sammanhang inom 
vilket den ges eller är fången utan att den därför förlorar alla 
sina funktionsmöjligheter – eller möjligheten att, just det, ’kom
municera’.”155 en text eller ett tal fortsätter således att fungera, i 
betydelsen att vara meningsfull, även utanför den situation som 
både är anledningen till dess uppkomst och som den också är del 
i att forma. det är alltså möjligt att här se att logos alltid uppstår 
i och själv formar en för det enskilda talet eller den enskilda 
texten primär situation, men att samma logos, på grund av teck
nets iterabla väsen, alltid kan inympas eller citeras in i andra 
situationer. Samtidigt är inte logos någonting som uppkommer 
av sig självt, det krävs ett subjekt som på ett eller annat sätt 
tillskrivs upphovet till ett specifikt logos. Varje skapande av ett 
logos är också en handling som i sin tur upprättar en verklighet, 
den verklighet som talaren sedan kan hållas ansvarig för. talets 
eller textens effekt är därmed en värld som utgör och samtidigt 
existerar inom en specifik situation, en situation som också byg
ger upp textens eller talets mening. när en text sedan itereras 
eller citeras i en ny situation kräver detta inte enbart att ett nytt 
subjekt genomför denna inympning, ett subjekt som således blir 
ansvarig för detta logos, utan det leder också till att logos effekt 
eller dess mening (dessa båda begrepp är här utbytbara) kom
mer att förändras i och med den nya situation som texten eller 
talet blir en del av. Vi kan exempelvis se hur den text av derrida 
som jag citerat ovan först producerades av derrida som ett an
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förande på en konferens i Montreal 1971. detta tal gavs sedan 
en ny kontext dels genom en skriven publicering 1972 och sedan 
ytterligare en genom den svenska översättningen i Filosofin ge
nom tiderna, där jag läst och i min text citerat derrida från den 
omarbetade upplagan som kom 2008. Jag har sedan fört in det 
logos som är den svenska översättningen för att i denna text 
skapa en ny effekt, en effekt som jag har ansvar för i den situa
tion inom vilken texten uppkommit. 

Med detta som utgångspunkt är det, för att återgå till den 
tidigare frågan om nietzsche möjligt att fria honom från ansvar 
för nazismen då olika subjekt itererat och citerat hans texter i en 
mängd olika situationer innan de blev del av den nazistiska ideo
login. den nazistiska ideologin är inte en direkt effekt av nietz
sches texter och därmed inte hans ansvar. Sedan kan nietzsches 
logos trots detta innebära ett brott mot etiken om det, inom den 
situation där det uppkommit, har skapat ickemänniskor utan 
logos, men ansvaret för den oetiska effekt som hans texter har 
haft i egenskap av legitimering för den nazistiska ideologin lig
ger på helt andra subjekt än nietzsche själv, subjekt som bland 
annat har tillskrivit hans ord en viss status vilket möjliggjort 
deras legitimerande roll. Samtidigt har exempelvis hitlers  logos 
i allra högsta grad varit både en produkt av samt förändrat för
utsättningarna och utformandet av situationen i tyskland på 
tjugo och trettiotalet för vilken han därmed är etiskt ansvarig. 
detta öppnar dock för vissa frågor som bör redas ut, framförallt 
den redan nämnda om subjektets ansvar som produkt av logos 
men också om bricoleurens eventuella förmåga att skapa nytt. 

det etISka SubJektet

Subjektet har alltid haft en central roll inom retoriken och detta 
retoriska subjekt, ofta kallad talaren eller retorn, brukar förstås 
som en fritt handlande, tänkande och skapande individ, en sub
jektsförståelse som också varit närvarande i denna utredning om 
retorikens möjliga förhållande till etiken. retorikens förståelse 
av subjektet bygger således på idén om en fri individ som själv 
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väljer att underkasta sig i den specifika situationen gällande 
villkor och maktförhållanden i syfte att försöka övertyga, vare 
sig denna som hos exempelvis bitzer enbart svarar på ett redan 
existerande problem, eller som hos Vatz själv också kan skapa 
det retoriska problemet.156 talaren är således ett subjekt som ge
nom sin retoriska förmåga har full kontroll över språket. denna 
syn på subjektet skapar samtidigt ett för retorikvetenskapen 
komplext och svårlösligt förhållande till vad biesecker kallar 
postmoderna teorier, vars tankar på många andra områden ofta 
har integrerats i retoriken, men som efter bland andra foucault, 
vars frågor och tankar biesecker och därmed också jag kommer 
att utgå från, bygger på en helt annan förståelse av subjektet.157 
biesecker framhåller foucaults subjekt som passivt, som skapat 
ur vissa makt/vetanderelationer vilka enbart möjliggör vissa 
handlingar och vissa sätt att vara på.158 denna tolkning av fou
cault, som biesecker är långt ifrån ensam om, motiveras ofta uti
från citat likt det följande hämtat från Vetandets arkeologi: ”det 
skapande subjektets instans såsom varande ett verks existensbe
rättigande och enhetsprincip är främmande för arkeologin.”159 
foucault ska, i den tolkning som biesecker här representerar, 
mena att det inte är subjektet själv som skapar ett verk; det är i 
diskursen existerande relationer som frambringar både subjekt 
och det verk som tillskrivs detta subjekt. den uppenbara spän
ning som finns mellan retorikens medvetna, fritt handlande och 
innan talsituationen existerande subjekt och foucaults subjekt 
som här beskrivs som passivt och av makt/vetanderelationer 
skapat måste, som biesecker påpekar, retoriken konfrontera och 
hantera, framförallt när frågan handlar om etik. tidigare har 
jag också kopplat derridas tankar kring bricoleuren till denna 
retoriska etik, vilket ytterligare pekar på denna spänning då en 
bricoleur också kan förstås som ett subjekt som aldrig kan göra 
annat än att sätta samman det som redan existerar, vilket skulle 
göra bricoleuren till en fånge i det språk och den historia inom 
vilket den verkar.160 ur detta perspektiv på foucaults tankar är 
det inte möjligt att hålla subjektet ansvarig för vare sig goda 
eller omoraliska handlingar eftersom både handlingarna och 
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subjektets egen existens enbart skapas inom en viss tvingande 
maktrelation. denna tolkning är dock problematiskt framförallt 
då den reducerar foucaults hela projekt. 

för att inleda mina tankar kring dessa problem vill jag likt 
butler ta avstamp i nietzsches tänkande kring subjektets ansvar 
i Till moralens genealogi för att på så sätt utveckla de problem 
jag skisserat ovan. I första avhandlingens trettonde aforism vän
der sig nietzsche mot det tänkandet som han menar grundar 
sig i ett försök att alltid tillskriva varje verkan en orsak. Med 
hjälp av en liknelse med blixten förklarar han problemet: ”På 
samma sätt nämligen som folk skiljer blixten från dess blixt
rande och uppfattar det senare som en handling, som verkan av 
ett subjekt, som kallas blixt, så skiljer folkmoralen också styrkan 
från styrkans yttringar, som om det bakom den starke fanns ett 
neutralt substrat vilket det stod fritt att visa styrka eller inte.”161 
det nietzsche här menar är att vi alltid i efterhand tillskriver en 
orsak, ett subjekt, till den verkan, i moralens fall det dåliga eller 
den skada, som skett.162 Som butler lyfter fram innebär detta 
att det subjekt som upplevt någonting som skadande eller krän
kande måste, för att kunna hålla någon ansvarig, efter att skadan 
redan skett skapa ett subjekt som är ansvarig för denna hand
ling. det finns därmed inte ett skadande subjekt redan innan 
eller i samma stund som handlingen utförs, oavsett om den är 
språklig eller ej, utan det skadande subjektet tillkommer först 
när handlingen skapat det skadade subjektet och detta utkräver 
ansvar. det kan således inte finnas någon som skadar innan det 
finns en handling som definierats som skadande och någon som 
definierats som skadad. Problemet som butler också påpekar är 
att denna förståelse kräver att det, innan det skadade och det 
skadande subjektet inrättats, existerar en tredje part. funktionen 
hos denna tredje part är att möjliggöra att skadande handlingar 
kan tillskrivas subjekt som därefter straffas; modellen kräver 
således att exempelvis det juridiska systemet och lagen inrättats 
i samhället innan det skadade subjektet kan utkräva ansvar från 
det subjekt som skadar. därmed är detta inte ett tillfredsstäl
lande sätt att hantera frågan om subjektets möjliga ansvar för 
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det som sägs eftersom det förutsätter att enbart det som i förväg 
är bestämt, eller som inom exempelvis lagens rationalitet är möj
ligt att bestämma, som skadande också kan skada. butler lyfter 
istället fram att möjligheten att skada med orden inte främst 
ligger hos det enskilda subjektet utan snarare i det itererande 
som talandet alltid innebär. genom att tala citerar talaren en 
viss kontext och i denna kontext följer också en eller flera makt/
vetanderelationer med en viss hierarki. Inom den hierarki som 
citeras konstitueras det talande subjektet som ett av de subjekt 
som har möjlighet att skada medan andra subjekt konstitueras 
som de utsatta, något som traditionellt sett inneburit exempelvis 
rollen som den vita över den svarta, den heterosexuella över den 
homosexuella eller mannen över kvinnan. Således är det, som 
butler påpekar, detta makt/vetandeförhållande snarare än sub
jektet som är det som ska hållas ansvarigt, framförallt om det 
talande subjektet är, som biesecker menar, passivt och att sub
jektets handlingar enbart är en effekt av detta maktförhållandes 
tvingande omständigheter. om detta stämmer skulle subjektet 
inte kunna ställas till svars för ett omoraliskt handlande då det 
är kontextens tvingande omständigheter, sättet att tala om och 
därigenom skapa världen, som skulle straffas, något som faller 
på sin egen orimlighet.163 

det finns åtminstone tre problem med butlers och bieseckers 
framhållande av subjektet som passivt och som enbart en effekt 
av en maktrelation, samt med bilden av denna maktrelation som 
sluten och därmed stängd för alla möjligheter till motmakt.164 
för det första är det en alltför ensidig läsning av foucault. här 
lyfter bland annat neve gordon fram vad foucault poängterade 
i en av sina sista intervjuer: ”Man måste även beakta att det 
inte kan finnas maktrelationer om inte subjektet är fritt […]  
[I]nom maktrelationerna finns det ovillkorligen en möjlighet för 
motstånd, för om det inte fanns någon möjlighet för motstånd – 
för våldsamt motstånd, för flykt, för list, för strategier som vän
der situationen – skulle det inte finnas några maktrelationer.”165 
foucaults subjekt ska därmed, enligt gordon, inte enbart förstås 
som en passiv effekt, utan som existerande i ett spänningsförhål
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lande mellan att vara aktiv och att vara passiv, att vara både 
skapare och effekt, en förståelse av subjektet som framförallt 
blir tydlig i foucaults senare verk.166 gordon menar att: ”en 
koherent redogörelse av foucault måste därmed göra plats för 
både maktbegreppet och ett visst mått av agens.”167 

för det andra är makten för foucault inte bara ”förbudet, 
 lagen, nejet …”.168 Makten är också i högsta grad positiv, den 
förtrycker inte bara utan den kan, precis på samma sätt som 
 logos, både skada och läka. Samtidigt är makten inte singulär; 
den är inte enbart en teknologi och en teknik, utan många prak
tiker, och subjektet har därmed valet (det är här vi finner subjek
tets möjlighet till agens) att iterera en annan diskurs och därmed 
ett annat makt/vetande än det som kommer att skada. här är 
det möjligt att invända att subjektet visserligen är fritt, men inte 
helt fritt att skapa själv, och att det åtminstone i teorin är möjligt 
för ett subjekt att befinna sig i en situation som styrs av en enda 
tvingande makt/vetanderelation. Men även om möjligheten till 
ett alternativ inte existerar framhåller också foucault att det 
alltid, inom varje diskurs, varje makt/vetandeordning, måste 
finnas en möjlighet till motstånd som enbart kan ”existera inom 
maktrelationernas strategiska fält.”169 Vad som hitintills blivit 
klart är dels att subjektet måste ha ett visst mått av frihet för 
att makten ska kunna existera, vilket alltid ger en viss möjlighet 
till agens, dels att denna potentiella agens finns både i maktens 
pluralitet, i dess positiva funktioner och i dess alltid närvarande 
möjlighet till motmakt. 

för det tredje vill jag återknyta till derridas bricoleur och frå
gan om skapandet. om människan är dömd att vara bricoleur, 
och om ingenjören enbart är en konstruktion av denna myto
poetiska skapare, det vill säga att allt vårt talande enbart är ett 
itererande och citerande av det som andra redan sagt, finns det 
då någon möjlighet att hålla subjektet ansvarig om subjektet inte 
på något sätt kan skapa nytt? för om subjektet inte kan skapa 
nytt är det fortfarande bara en slav under sin historia, dömd 
att bygga med samma förtryckande tegelstenar som världen 
alltid bestått av. detta döljer dock, som rosengren påpekar, en 
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fortsättning av dikotomin mellan ingenjören och bricoleuren, 
mellan ’det verkliga nyskapandet’ och skapandet av det nya, 
en dikotomi som vi här måste frigöra oss från. Som rosengren 
poängterar skulle den ovan beskrivna positionen innebära att 
vi ”måste acceptera att allting som nu finns, från hårtorkar och 
varmkorvar till symfonier och kvantfysik, utav nödvändighet är; 
och därmed, på ett eller annat sätt, funnits där (var?) ända sedan 
big bang (eller vilket arche man än väljer).”170 Människan är 
således kapabel till någon typ av nyskapande, ett skapande som 
castoriadis beskriver som följer:

den nya eidos, den nya formen, skapas som sådan ex 
 nihio. den är inte, qua form, qua eidos, möjlig att fram
ställa eller härleda från det som ”var där”. det betyder 
inte att den är skapad in nihilo eller cum nihilo. detta 
innebär, exempelvis, att människor skapar en värld med 
mening och betydelser, eller institutioner, grundat på 
vissa förutsättningar, nämligen att de redan är levande 
varelser, att det inte finns någon konstant och kroppsligen 
närvarande gud som berättar för dem om meningen med 
världen och deras liv, et cetera. Men det finns inget sätt 
som vi i varje fall kan återföra vare sig denna varandenivå 
– det socialhistoriska – eller dess specifika innehåll från 
dessa förutsättningar. grekernas polis skapades under vissa 
förutsättningar och ’med’ vissa medel, i en bestämd miljö, 
bebodd av vissa specifika människor, med ett enormt för
flutet förkroppsligad inter alia i de grekiska myterna och i 
det grekiska språket, och så vidare, utan ände. Men det var 
inte orsakat eller förutbestämt av dessa aspekter. det som 
existerar, eller delar av det, förutsätter den nya formen; 
den orsakar eller förutbestämmer det inte.171 

detta skapande av någonting nytt är inte ett skapande av någon
ting nytt i eller med ingenting utan ett skapande ur ett ingenting 
som är begränsat, men också möjliggjort, av exempelvis det his
toriska, det sociala, det språkliga, det konceptuella, det mytiska 
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eller det kroppsliga.172 Varje logos är således i ett avseende både 
ett itererande av en kod och ett tecken vars mening till viss del 
alltid överskrider situationen, vilket gör ansvarstillskrivandet i 
en absolut mening omöjligt, samtidigt som logos i ett annat av
seende också alltid är ett nyskapande, en produkt, ett text eller 
ett tal, skapat för en situation inom vilken denna text eller detta 
tal aldrig tidigare funnits, ett logos som för alltid också kommer 
att ha förändrat den situation som såg det födas. det är ur denna 
aspekt som vi alltid har ansvar för om det logos vi producerar 
skapar människor som inte tillåts tala, ett ansvar vi har då ett 
logos på samma gång både är någonting nytt, och därmed sub
jektets egen skapelse, och ett bricolage, som genom citatet låter 
oss tala om saker på ett visst sätt. 

den retorISka VetenSkaPenS etIk  
och PolItIken 

Rådgivning är omöjlig om det som nödvändigtvis är 
eller kommer att vara eller som omöjligen är eller sker. 
Inte  heller är rådgivning möjlig om allt som kan ske. […] 
Utan det är uppenbart om vad man kan rådgöra. Detta är 
 sådant som vi människor naturligen försöker bestämma 
över och vars första tillkomst beror på oss.173

retoriken, som varande en technē, är på samma gång en teknik 
och en teknologi. I Den nikomachiska etiken menar aristoteles 
att en technē ”har att göra med uppkomst och går ut på fram
ställning och tänkande hur något skall uppkomma, som har en 
möjlighet att antingen finnas eller inte finnas till och vars upp
hov är beroende av producenten och inte produkten själv.”174 
den teknologiska aspekten av retoriken erbjuder således ett 
vetande om de sätt på vilka logos skapar en ’världseffekt’, för 
att låna cassins term. det vill säga hur exempelvis en metafor 
eller ett topoi skapar en bild av världen och gör vissa val, argu
ment eller handlingar mer förnuftiga. de tekniska aspekterna av 
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retoriken är att samma vetande också kan användas för att styra 
och underlätta produktionen av mer effekt. dessa båda är en 
del av den oupplösliga helhet som är begreppet technē, en helhet 
där delarna är beroende av och samtidigt konstituerar varandra. 
trots detta ska jag här behandla de båda åtskilt för att visa att 
retoriken, både som teknik och teknologi, också alltid möjliggör 
en etik.

för att inleda tankarna kring den retoriska vetenskapens etiska 
perspektiv vill jag återvända till ett citat från cassin: ”Sofistens 
diskurs är för själen vad farmakon (gift och botemedel) är för 
kroppen: den framkallar en förändring av tillståndet, på gott eller 
ont. Men sofisten, likt doktorn, vet hur farmakon ska användas, 
och kan också överföra kunskapen.”175 Vad cassin i analogi 
med läkarvetenskapen illustrerar är den roll retoriken fyller som 
förutsättning för ett etiskt värderande, men också som förutsätt
ning för etikens upprättande, omförhandlande och bevarande. 
retoriken är, i egenskap av den teknologi som rör kunnighet om 
språkliga strukturers effekt, också samtidigt den kunskap som 
utgör förutsättningen för det etiska värderandet av ett logos. ge
nom att skapa förståelse för hur olika strukturer genererar vissa 
effekter förstår vi också den effekt som uppstår i talandet, hur 
exempelvis en specifik metafor skapar en bild av någonting och 
gör vissa handlingsval mer övertygande än andra. utan kunska
pen dels om att logos har denna typ av ’världseffekt’ men också 
kunskapen om det sätt på vilket denna effekt produceras, hade vi 
omöjligen kunnat göra en etisk värdering av talandet. Med detta 
sagt presenterar retoriken självklart inte det enda eller det sanna 
sättet att förstå och i förlängningen utvärdera logos, men den 
erbjuder ett sätt som tack vare en lång historia skaffat sig en ge
digen grund av vetande om logos och som dessutom hämtar kraft 
i ett sedan antiken närvarande intresse för frågor om etik och 
därmed också om meningsskapande. retoriken som teknologi 
är således etisk genom att utgöra förutsättningen för ett etiskt 
övervägande. 

den andra aspekten av den retoriska vetenskapen, tekniken 
som utgångspunkt för nytt skapande, är etisk då den är förut
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sättningen för den etiska praktik vi känner som politiken. här 
menar jag på intet sätt att retoriken som teknik är en förutsätt
ning för hela den politiska praktiken varigenom människan 
skapar världen. den praktiken uppstår i samma stund som vi 
använder logos, oberoende av om vi ens känner det som ett ska
pande eller inte. retorikens roll som förutsättning ligger istället i 
att tekniken möjliggör en politisketisk diskurs där subjekten till 
viss del kan styra den effekt logos producerar och som därmed 
möjliggör för ett motiverat etiskt handlande, vad castoriadis 
skulle kalla autonomi. utan retoriken som teknik sker produ
cerandet och upprätthållandet av etiken omedvetet, men med 
den retoriska förmågan, kunskapen i teknikerna, möjliggörs för 
subjektet att i vissa aspekter styra sitt skapande. därmed åter
kommer vi återigen till citatet från cassin, ett tema som också 
tas upp i Platons Theaitetos,176 att sofisten med sin kunskap om 
retorik kan styra vilken effekt logos ska ha, samtidigt som sofis
ten också kan lära andra denna kunskap. 

här är viktigt att återigen poängtera att retoriken som veten
skap inte erbjuder någonting annat, någonting som skulle be
finna sig utanför makt/vetanderelationer, utanför diskurser eller 
utanför den praktiska retoriken. den erbjuder bara ett kunnande 
som är effektivt i förhållande till sina uppsatta mål. retoriken 
som vetenskap är också samtidigt så flytande att den inte omöj
liggör ett för vetenskapen nytt eller kompletterande sätt att tala 
om dessa strukturer. retorikens bas i synen att kunskap alltid är 
beroende av människan, och att kunskapen därmed också alltid 
kan vara annorlunda, gäller även för retoriken som vetenskap. 
bieseckers kritik mot den amerikanska tradition känd som Cri
tical Rhetoric, att den skulle se på sig själv som positionerad 
utanför språket och utanför maktrelationerna, är därmed något 
missriktad i förhållande till detta projekt.177 retoriken som ve
tenskap utgår från att även vetenskapen är en produkt av vissa 
diskurser, vissa sätt att tala om någonting som också bestämmer 
det om vilka de talar. retoriken erbjuder heller inte subjektet 
en kunskap som frigör det från makt/vetanderelationer. Istäl
let möjliggör retorikens teorier, där exempelvis toposläran och 
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läran om elocutio är tydliga exempel, att subjektet med kunskap 
om dem också lättare finner de olika motstånd som varje enskild 
diskurs erbjuder.178 

för att ytterligare lyfta fram vikten av att fundera kring en re
torisk etik är det viktigt att uttryckligen föra samman den etiska 
och den politiskretoriska praktik som filosofin skapade. Med den 
retoriska etik som här skisserats följer ett oupplösligt förhållande 
till den politiska retoriken, den praktik inom vilken etiska över
väganden blir till handling och till ’världseffekt’.179 den politiska 
retoriken blir således det språkliga handlande och görande varige
nom vår omvärld framträder och organiseras. I detta skapande av 
varat blir vi också av nödvändighet tvungna att ställa oss etiska 
frågor då varandet alltid är en effekt av logos, en produkt av 
mänskligt aktivitet, och inte enbart något som redan finns där. 
Men för att förstå de politiska aspekterna av detta etiska projekt 
vill jag först återkoppla till retorikens studieområde utifrån det 
citat ur Retoriken som fick inleda detta avsnitt. 

retorikens fält är enligt aristoteles det som kan vara annor
lunda, det vill säga det som är möjligt att påverka. detta blir i 
ramírez tolkning till ett fält som rör vår möjlighet att handla 
och därigenom förändra.180 retorikens relation till det fält som 
aristoteles i citatet ovan kontrasterar retoriken mot, det som 
inte kan vara annorlunda, blir hos ramírez till skillnaden mellan 
praxis och teori, mellan det goda och det sanna. Inom denna 
dikotomi bör sedan retoriken, och således också etiken och 
den praktiska kunskapen, vara överordnad den kunskap som 
behandlar det sanna, så som kunskap inom exempelvis biologi, 
fysik eller kemi.181 det finns dock en fara med uppfattningen att 
”[…] retorikens uppgift inte är att i första hand reda ut vilka 
åsikter vi har eller vad vi tror om det ena eller det andra som bara 
händer genom krafter som vi inte kan skapa eller påverka”,182 
det vill säga att retoriken inte främst ska fundera kring doxa, 
den teoretiska kunskapen, utan istället kring poiesis, den prak
tiska kunskapen. faran här ligger delvis i att, likt ramírez, se 
retoriken som etikens organon, dess instrument.183 Som jag ovan 
visat är retoriken visserligen ur ett perspektiv etikens instrument, 
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men samtidigt är den också etikens förutsättning då etiken, både 
i form av övervägande och i form av praktisk politik, omöjligen 
skulle kunna utföras utan retorikens tekniker och dess tekno
logi. för att bli mer konkret: om vi inte förstår vad metaforen 
gör kan vi inte heller med hjälp av dessa kunskaper styra vårt ta
lande mot att vara etiskt; vi skulle helt enkelt vara utlämnade till 
slumpen. Samtidigt finns här ytterligare ett problem som rör sär
skiljandet mellan den teoretiska och den praktiska kunskapen, 
ett förhållande som ramírez i stor utsträckning problematiserar, 
men som ändå, vilket illustreras i följande citat, befinner sig i ett 
förhållande att växelvis vara förutsättningar för varandra och 
därmed på ett sätt åtskiljda:

Vi behöver veta för att kunna handla, men det räcker inte, 
även om Platon trodde det, med att veta vad någonting 
är för att automatiskt också veta vad vi ska göra med det. 
Såväl vetenskapen, som kunskapen om det sannolika och 
våra åsikter, skapar underlag för våra handlings av göran
den och är underordnande dessa. än mer: att bedriva 
vetenskap är också ett val och en handling, ty vi söker den 
ena eller den andra kunskapen och använder den ena eller 
den andra undersökningsformen utifrån ett övervägande 
om vad vi anser lämpligt och gott att ägna vår uppmärk
samhet och vår forskning åt.184

ur ett perspektiv håller jag helt med ramírez i denna utläggning 
och att det därmed kan vara nödvändigt att skilja dessa båda 
former åt, men ur ett annat perspektiv finns en fara med att, likt 
ramírez, utifrån detta dra slutsatsen att retoriken främst bör 
ägna sig åt en av dessa former. för även om vi kan se dem som 
olika former är kunskapen om det teoretiska och det praktiska 
del av en och samma magmatiska doxa, i begreppets bredare 
bemärkelse. I denna magma kan olika delar eller former befinna 
sig i olika stadier; en form kan vara förstenad och orörlig medan 
en annan kvickt forsande och föränderlig, men deras nuvarande 
tillstånd är slutändan enbart en förlängning av att vi alltid befin
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ner oss nedströms, i betydelsen att vissa ting upplevs som att de 
kommer till oss från historien eller att de redan fanns på plats 
innan vi kom dit. att vara nedströms ska dock inte förstås som 
att vi är på väg mot havet, vårt telos, och inte heller att vi rör oss 
från källan, vårt archē, utan det är att bli:

[…] kastad i vatten som redan är där – i pölar, kanaler, små 
sjöar och träsk. I denna sumpmark flyter vattnet från och 
till, strömmar skapas, växer i styrka, delar sig, sammanstrå
lar, minskar och försvinner. kanaler torkar ut, andra sväm
mar över, pölar stagnerar och avdunstar, andra länkas åter 
samman med de större sjöarna och så vidare. Ingen riktning 
är inskriven i denna tolkning, inget från här till där.185

I detta perspektiv kan retoriken inte ha något i första hand eller 
i andra hand; istället är allt detta vad vi har för våra händer. det 
är lika viktigt att förstå en stillastående och isolerad pöl som det 
är att förstå den sprittande bäcken; ingen aspekt av vårt varande 
nedströms är viktigare eller mer centralt för retoriken än den 
andra, vilket försöket att utse retorikens viktigaste område ändå 
antyder att det borde vara. för att återvända till magmameta
foren kan vi, likt cassirer, uttrycka det som att:

 [i] politiken lever vi på vulkanisk mark. Vi måste vara 
beredda på plötsliga skakningar och utbrott. I alla kriser 
i samhällslivet är de rationella krafterna, som står emot 
de urgamla mytiska åskådningarna, aldrig säkra. I sådana 
ögonblick är tiden åter inne för myten. ty myten har aldrig 
definitivt besegrats eller kuvats. den finns där alltid, den 
lurar i mörkret och bidar sin tid.186 

om vi här bortser från den del i cassirers tänkande som är fast 
i upplysningen är det möjligt att se hur vi inte kan fokusera på 
en del eller en aspekt av de symboliska formerna som utgör vår 
omvärld då de alla har del i, och är omöjliga att helt skilja från, 
varandra. det politiska livet, i betydelsen det liv varigenom vi 
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skapar samhället och därmed omvärlden, måste studeras i all sin 
komplexitet. Vi måste förstå de olika symboliska formerna, språ
ket, vetenskapen, myterna, konsten, tekniken, historien, ekono
min, för att förstå det politiska liv där de alla kommer samman. 
det är denna kunskap retoriken kan erbjuda, en kunskap som 
retoriken samtidigt också konstant måste utveckla, en kunskap 
som möjliggör den autonoma etisktpolitiska praktiken där sub
jekten är medvetna om människans och logos förmåga att både 
skapa och förstöra, att göra gott och ont, att göra rätt och fel. 

den retoriska etik som här skisserats är både en ontologisk 
etik och en konsekvensetik. den är ontologisk eftersom den fo
kuserar på den grundläggande aspekten av vårt varande, logos. 
den är alltså ontologisk i gorgias och inte i Parmenides mening. 
Samtidigt är det en konsekvensetik eftersom en effekt alltid är 
en konsekvens; som en konsekvens av talandet skapar logos en 
viss typ av samhälle som sedan bedöms. Samtidigt är den fram
förallt en politisk etik, en etik för det castoriadis skulle kalla 
autonomiprojektet. frågan om etiken som här berörts och vars 
historia sträcker sig tillbaka till de allra första tills idag bevarade 
texterna om ämnet är också den fråga i vilken retoriken finner 
sig själv: hur ska vi kunna förhålla oss till varandra i en värld 
där ingen utanför människan sätter reglerna, utan där vi tillsam
mans ska bestämma om rätt och fel? det är därför en modern 
retorik, lika mycket som dess antika motsvarighet, måste sätta 
frågan om etik i första rummet, för utan denna fråga riskerar 
retoriken att åter reduceras till en samling stilfigurer eller en pe
jorativ term för politiker att kasta på varandra. detta innebär 
också att denna diskussion måste föras i offentligheten, för på en 
viktig punkt skiljer sig orden från magin. ordens kraft att både 
skada och läka besitts inte av ett fåtal utvalda magiker utan av 
alla människor. därför kan inte retoriken försvinna in i dolda 
slott, gömda stadsdelar eller osynliga hus. den måste ta plats 
inom alla de fält som skapar vår omvärld, de fält som rätteligen 
bör kallas politiska, och där föra in en etisk aspekt i skapandet. 
allt annat är att ta den enkla vägen ut. 
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