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1. Inledning 

Bildspel är inget särskilt viktigt verktyg för föreläsare, i varje fall om vi får tro författarna till 

moderna svenska retorikhandböcker. Det råder närmast fullständig enighet inom det retoriska 

fältet kring att det visuella är sekundärt i muntliga framställningar. Janne Lindqvist Grinde 

skriver i Klassisk retorik för vår tid att dagens publik är så van vid bildspel och andra visuella 

verktyg att de inte utgör något effektivt sätt att imponera på åhörarna.1 Han skriver: 

 

I de antika domstolarna var det inte ovanligt att parterna hade med sig blodiga klädesplagg, vapen 

eller andra föremål för att till exempel väcka känslor inför ett begånget brott. Men hos de antika 

retoriklärarna läser vi också om hur dessa strategier slår fel och förlöjligas av motparten. Till sist får 

vi rådet att så långt som möjligt avstå från att förlita sig på hjälpmedel eller ting; rösten är det 

viktigaste medlet för att påverka. Samma råd gäller i allmänhet än idag.2 

 

Lennart Hellspong för ett liknande resonemang i Argumentationens retorik där han skriver att 

bildspel kan ge publiken en bättre överblick men att det samtidigt finns en nackdel då det kan 

göra en presentation för logosbetonad. Hellspong skriver: ”Kanske passar de bäst för en mycket 

saklig presentation, som en genomgång med bankkunder av fördelarna med olika investerings-

former”.3 Vad Hellspong menar är med andra ord att bildspel kan vara bra i vissa sammanhang 

men inte för att väcka känslor eller skapa entusiasm. 

Resonemanget återkommer hos Erik Walla som i boken Presentationsteknik och 

retorik – för ingenjörer och tekniker skriver: ”En riktigt bra muntlig presentation klarar sig 

egentligen bra på egen hand utan några pedagogiska hjälpmedel”.4 Han skriver att hjälpmedel 

kan vara användbara men att de också kan förstöra presentationer helt. Specifikt om bildspel 

skriver Walla att det ”nog för närvarande [är] det mest missbrukade pedagogiska hjälpmedlet” 

eftersom det är lätt att fylla det med för mycket information.5  

Handboksförfattarna tycks därmed vara eniga om att visuella hjälpmedel så som 

bildspel eller rekvisita inte bidrar till effektiv argumentation utan snarare utgör de hinder för 

framgångsrik argumentation. En av Sveriges bäst betalda föreläsare verkar gå helt emot detta.6 

Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet, har blivit känd för sina 

                                                 
1 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund 2008, s. 338. 
2 Lindqvist Grinde, 2008, s. 337. 
3 Lennart Hellspong, Argumentationens retorik. Handbok, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund 2013, s. 204. 
4 Erik Walla, Presentationsteknik och retorik: för ingenjörer och tekniker, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund 2011, 

s. 65. 
5 Walla, 2011, s. 70–71. 
6 Jonas Leijonhufvud, ”Rekordår för motivationstalare”, Dagens Industri, 2012-07-24, 

http://www.di.se/artiklar/2012/7/23/rekordar-for-motivationstalare/  (11/12 2015). 

http://www.di.se/artiklar/2012/7/23/rekordar-for-motivationstalare/
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bildspel med animerad statistik. Han har hållit flera föreläsningar, så kallade ”talks”, på olika 

konferenser med den icke vinstdrivande organisationen TED och de skriver följande om 

Rosling på den officiella hemsidan: 

 

What sets Rosling apart isn’t just his apt observations of broad social and economic trends, but the 

stunning way he presents them. Guaranteed: You’ve never seen data presented like this. By any 

logic, a presentation that tracks global health and poverty trends should be, in a word: boring. But 

in Rosling’s hands, data sings. Trends come to life. And the big picture – usually hazy at best – 

snaps into sharp focus.7  

 

TED:s fetstilsmarkering visar att det som får Rosling att sticka ut från mängden är hans visuella 

hjälpmedel – publiken får se statistiken på ett sätt de aldrig tidigare gjort. Detta framhäver också 

Carmine Gallo i en från TED-organisationen fristående bok, Talk like TED: The 9 Public 

Speaking Secrets of the World’s Top Minds. Han lyfter fram Hans Rosling som ett bra exempel 

på hur man levererar information på ett nytt sätt. Han skriver: ”Hans Rosling is a rock star 

among TEDsters. His presentation at TED 2006 stole the show and made him an online ‘viral’ 

sensation”.8 Gallo menar att i händerna på de flesta forskare skulle den information Rosling för 

fram vara tråkig men att Rosling med hjälp av programmet Gapminder World kan skapa liv i 

statistiken. ”What happened next was astonishing, novel and fun to watch” (min kursivering) 

skriver Gallo om Gapminders Worlds animerade diagram.9 Gallo gör alltså även han en poäng 

av att det är det publiken ser som fångar uppmärksamheten.  

TIME Magazines lista ”The World’s 100 Most Influential People 2012” inkluderade 

Rosling. TIME skriver: ”They entertain us, lead us and challenge us. TIME honors the icons 

who are defining the world in 2012”.10 Om Rosling skriver de: ”his greatest impact has come 

from his stunning renderings of the numbers that characterize the human condition”, och vidare: 

”[h]e has the quiet assurance […] of a man who is in the vanguard of a critically important 

activity: advancing the public understanding of science”.11 TIME Magazine menar alltså att det 

är Roslings framställning av statistiken som skapar effekten på publiken.  

                                                 
7 TED, ”Hans Rosling”, https://www.ted.com/speakers/hans_rosling (2015-12-02). 
8 Carmine Gallo, Talk like TED: The 9 Public Speaking Secrets of the World’s Top Minds, Pan Books Ltd, 

London 2014, s. 118. 
9 Gallo, 2014, s. 119–120. 
10 Nicholas A, Chistakis, ”Hans Rosling”, TIME Magazine, 18/4 2012, 

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2111976_2112170,00.html, (2015-10-

25). 
11 Christakis, 2012, (2015-10-25). 

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2111976_2111945,00.html
https://www.ted.com/speakers/hans_rosling
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2111975_2111976_2112170,00.html
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De antika retoriklärarna avrådde som sagt från att använda rekvisita vid tal då de 

ansåg att rösten var det viktigaste hjälpmedlet talaren hade. Baserat på dessa rekommendationer 

får retorikstudenten i dag samma råd – rekvisita och andra former av visuella hjälpmedel kan 

vara mer ett hinder än ett framgångsrecept. Men när en av Sveriges bäst betalda föreläsare, 

Hans Rosling, håller sina presentationer använder han sig i stor utsträckning av både digitala 

och fysiska hjälpmedel. Det är främst användandet av de visuella hjälpmedlen som Rosling 

hyllas för och uppsatsen syftar därför till att undersöka hur Rosling i sina TED Talks använder 

bildspel. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Hans Rosling 

Hans Rosling föddes 1948. Han är utbildad läkare och sedan 1999 professor i internationell 

hälsa vid Karolinska Institutet. Han har bland annat arbetat som distriktsläkare i Moçambique 

under flera år. Rosling var med och tog initiativet till att starta den svenska sektionen av Läkare 

utan gränser. Han var också med och grundande stiftelsen Gapminder, se 1.1.2. Rosling är en 

uppmärksammad och uppskattad föreläsare inom global utveckling.12 

 

1.1.2 Gapminder 

Stiftelsen Gapminder grundades 2005 av Hans Rosling tillsammans med sonen Ola Rosling och 

sonhustrun Anna Rosling Rönnlund. Stiftelsens syfte är att främja ”sustainable global 

development and achievement of the United Nations Millennium Development Goals by 

increased use and understanding of statistics and other information about social, economic and 

environmental development at local, national and global levels”.13 Inledningsvis arbetade 

stiftelsen främst med att färdigställa programvaran Trendalyzer som konverterar statistik till 

animerad, interaktiv grafik. Efter Roslings framträdande på TED-konferensen 2006 såldes 

Trendalyzer till Google.14 Sedan 2006 är programmet känt som Gapminder World vilket det 

kommer att kallas hädanefter i denna uppsats.15  

                                                 
12 Karin Söderlund Leifler, ”Hans Rosling”, Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hans-rosling (2015-11-09). 
13 Gapminder, ”About Gapminder”, http://www.gapminder.org/about-gapminder/ (2016-01-27). 
14 Rachel Rosmarin, ”Google Buys Data Visualization Software”, Forbes Magazine, 2007-03-16, 

http://www.forbes.com/2007/03/16/google-trendalyzer-gapminder-tech-internet_cx_rr_0316google.html (2016-

01-27). 
15 http://www.gapminder.org/about-gapminder/ (2016-01-27). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hans-rosling
http://www.gapminder.org/about-gapminder/
http://www.forbes.com/2007/03/16/google-trendalyzer-gapminder-tech-internet_cx_rr_0316google.html
http://www.gapminder.org/about-gapminder/
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Gapminder World skapar alltså animerad och interaktiv grafik genom att låta 

användaren välja parametrar till diagrammens x- och y-axlar. I den vanligaste formen av 

Gapminder-diagram visas den valda statistiken för de länder där statistik finns tillgängligt. 

Varje land visas som en ”bubbla” där bubblans storlek visar storleken på landets befolkning 

och bubblorna har olika färger beroende på deras geografiska position. Gapminder World ger 

användaren möjlighet att undersöka utvecklingen över tid genom att spela upp statistiska 

tidsserier mellan utvalda årtal. 

 

1.1.3 Organisationen TED 

TED (Technology Entertainment Design) är en icke vinstdrivande organisation, grundad 1984, 

vars mål är att göra ”great ideas accessible” och att skapa diskussioner.16 Deras konferenser har 

talare från näringslivet, vetenskapsvärlden och kulturvärlden. Konceptet de använder är att 

varje talare får (vanligtvis) 18 minuter på sig att, på ett så engagerande sätt de kan, presentera 

sitt ämne.17 Hans Rosling har mellan 2006 och 2014 hållit tio TED Talks som finns att se på 

organisationens hemsida ted.com.18 Hans första TED Talk är ett av TED:s mest sedda med sina 

10 miljoner visningar.19 Roslings senaste TED Talk, ”How not to be ignorant about the world”, 

tillsammans med sonen Ola Rosling (2014) har setts 2,4 miljoner gånger.20 

 

2. Tidigare forskning 

För att ge en bild av det aktuella forskningsläget relaterat till uppsatsens ämne kommer det 

nedan att redogöras för tidigare forskning om retorikens roll i vetenskapen och populär-

vetenskapen då Rosling ser det som sitt syfte att undervisa allmänheten om global hälsa och 

utveckling. Vidare kommer forskning om retorik och statistik att omnämnas samt tidigare 

forskning om Hans Roslings populärvetenskapliga verksamhet att lyftas fram. Tidigare 

forskning relaterad till Roslings vetenskapliga arbete kommer därmed att bortses från i den 

följande presentationen. 

 

                                                 
16 TED, ”Our organization”, https://www.ted.com/about/our-organization (2016-02-01). 
17 ”TED”, [osignerad artikel], Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ted-(tedcom (2015-11-06). 
18 TED, ”Hans Rosling”, https://www.ted.com/speakers/hans_rosling, (2015-11-05). 
19 TED, ”Hans Rosling: The best stats you’ve ever seen” 

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen (2015-10-01). 
20 TED, ”Hans and Ola Rosling: How not to be ignorant about the world” 

https://www.ted.com/talks/hans_and_ola_rosling_how_not_to_be_ignorant_about_the_world (2015-10-01). 

https://www.ted.com/about/our-organization
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ted-(tedcom
https://www.ted.com/speakers/hans_rosling
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen
https://www.ted.com/talks/hans_and_ola_rosling_how_not_to_be_ignorant_about_the_world
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2.1 Vetenskapsretorik och populärvetenskap 

Randy Allen Harris text ”Introduction” som inleder antologin Landmark Essays on Rhetoric of 

Science – Case Studies ger följande definition av vad vetenskapsretorik är: ”Rhetoric of science 

is simply […] the study of how scientists persuade and dissuade each other and the rest of us 

about nature – the study of how scientists argue in the making of knowledge”.21 Harris menar 

att synen på vetenskap som retorisk är relativt ny och kommer från att fokus från 1970-talet 

flyttats från produkten av vetenskapen till dess processer och tillvägagångssätt.22 Liknande 

resonemang för Bo Lindberg i antologin Vetenskapsretorik: hur vetenskapen övertygar och 

övertalar där han menar att intresset för retorik i vetenskapliga sammanhang ökat i och med att 

retoriken uppvärderats igen.23 

Philip C. Wander argumenterar vidare i en artikel kallad ”The Rhetoric of 

Science” för att vetenskapen och de texter som produceras kring den bör ses som retoriska. Han 

menar att exempelvis en forskningsrapport, som måste granskas av andra sakkunniga innan den 

publiceras, skrivs på ett sätt som är ett medvetet försök att övertyga granskarna om att texten är 

värd att publiceras. Han framhäver också hur forskare måste använda sig av retorik för att 

säkerställa att de får pengar att forska för. Wander menar att detta gör att fokus hamnar mer på 

att övertyga andra forskare och redaktörer än att sprida information.24 

Här är däremot Lindberg av en annan åsikt då han menar att olika genrer 

relaterade till vetenskapen är tydligare retoriska än vetenskapen själv och lyfter exemplen 

populärvetenskap och forskningsinformation. Dessa genrer ser Lindberg som ”påtagligt 

retoriska”.25 Han skriver: ”Vetenskapsretoriken kan ha ett praktiskt syfte, och då i första hand 

i de genrer som riktar sig utåt; populärvetenskapen och forskningsinformationen är rimligen 

den viktigaste applikationen av vetenskapens retorik”.26 Det finns alltså olika åsikter om hur 

tätt bundna vetenskapen och retoriken är.  

Om populärvetenskapen är en påtagligt retorisk genre är det intressant att titta 

närmare på vilket sätt den skiljer sig från vetenskapen. Med utgångspunkt i den klassiska 

retorikens genrebegrepp menar Jeanne Fahnestock att populärvetenskapliga framställningar 

                                                 
21 Randy Allen Harris, ”Introduction”, Landmark Essays on Rhetoric of Science – Case Studies, Randy Allen 

Harris (red.) Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ. 1997, s. xii. 
22 Harris, 1997, s. xv. 
23 Bo Lindberg, ”Retorik och vetenskap – antagonistiska och oskiljaktiga”, Lindberg, Bo (red.), 

Vetenskapsretorik: hur vetenskapen övertygar och övertalar, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, 

Göteborg 2014. 
24 Philip C. Wander, ”The Rhetoric of Science”, Western Speech Communication, vol. 40, 1976:4, s. 226–235. 
25 Lindberg, 2014, s. 12. 
26 Lindberg, 2014, s. 18. 
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skiljer sig från sina vetenskapliga förlagor då de övergått från att tillhöra genus judiciale till att 

höra till genus demonstrativum.27 Fahnestock menar också att detta resulterar i att 

argumentationen sker på olika nivåer i statusläran.28 En stor skillnad ligger också i att 

informationen i en populärvetenskaplig text anpassas för en publik vars grundläggande 

kunskaper i ämnet är mindre än kunskaperna hos den vetenskapliga textens publik.29 

Tidskriften Discourse Studies hade i maj 2003 ett temanummer om 

”Popularization Discourse” och året efter, i januari 2004, hade tidskriften Written 

Communications ett nummer med temat populärvetenskapens retorik. Exempelvis finns artiklar 

om muntlig kommunikation mellan forskare och specialiserade journalister inför skrivande av 

populärvetenskapliga texter30, muntlig kommunikation mellan experter och icke-experter i 

medicinska sammanhang31, användandet av metaforer32 och hur bildliga uttryck och stilfigurer 

förändras eller kvarstår mellan texter i de olika genrerna.33 

Greg Myers kritiserar i artikeln ”Discourse Studies of Scientific Popularization: 

Questioning the Boundaries” den tydliga gränsdragningen mellan vetenskap och populär-

vetenskap som länge setts som en självklarhet.34 Han menar att vad vi tidigare sett som en 

envägskommunikation, där vetenskapen är originalet på vilket populariseringen baserat sin 

förenkling, inte stämmer.35 Ett annat fenomen Myers ifrågasatt när det kommer till populär-

vetenskapsforskningen är dess fokus på det skrivna, eller talade, ordet. Han menar att fokuset 

är felaktigt då ”some of the most dramatic and memorable encounters with science are primarily 

visual, rather than verbal”.36 Det finns alltså hos Myers en antydan om att mer forskning 

gällande det visuellas påverkan i populärvetenskapen är önskvärd.  

 

                                                 
27 Jeanne Fahnestock, ”Accomodating Science – The Rhetorical Life of Scientific Fact”, Written 

Communication, Vol 3, 1986:3, s. 275-296, här s. 278–279. 
28 Fahnestock, 1986, s. 291. 
29 Fahnestock, 1986, s. 278–279. 
30 Guiomar, E. Ciapuscio, ”Formulation and reformulation procedures in verbal interactions between experts and 

(semi-)laypersons”, Discourse Studies, vol. 5, 2003:2, s. 207–233. 
31 Elisabeth Gülich, ”Conversational techniques used in transferring knowledge between medical experts and 

non-experts”, Discourse Studies, vol. 5, 2003:2, s. 235–263. 
32 Leah Ceccarelli, ”Neither Confusing Cacophony nor Culinary Complements: A Case Study of Mixed 

Metaphirs For Genomic Science”, Written Communication, vol. 21, 2004:1, s. 92–105. 
33 Jeanne Fahnestock, ”Preserving the Figure: Consistency in the Presentation of Scientific Arguments”, Written 

Communication, vol. 21, 2004:1, s. 6–31. 
34 Greg Myers, ” Discourse Studies of Scientific Popularization: Questioning the Boundaries”, Discourse 

Studies, vol. 5, 2003:2, s. 265–279. 
35 Myers, 2003, s. 267–268. 
36 Myers, 2003, s. 272. 
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2.2 Retorik och statistik 

Joanna Wolfe skriver i texten ”Rhetorical Numbers: A Case for Quantitative Writing in the 

Composition Classroom” om quantitative arguments, dvs. ”texts that rely on numbers and data 

as their available means of persuasion.”37 I texten efterfrågar Wolfe en retorikutbildning som 

undersöker hur siffror används i argumenterande sammanhang eftersom siffror blir en allt 

viktigare del av samhällskommunikationen.38 Wolfe menar att synen på statistik och andra 

former av siffror som övertygelsemedel som inte hör till konsten är felaktig i och med att olika 

framställningssätt gör siffrorna mer eller mindre övertygande.39 

Andra som är inne på ungefär samma spår är Charles Kostelnick och David D. 

Roberts i Designing Visual Language: Strategies for professional communicators som i kapitlet 

”Data Displays” undersöker retoriska aspekter av grafiska framställningar av siffror.40 De 

menar att grafiska framställningar är användbara retoriska verktyg eftersom stora mängder data 

kan vara svåra att göra begripliga i textform samt att de ger ett annat perspektiv på de data som 

presenteras – framför allt gör de jämförelser av siffror enklare.41 Kostelnick  och Roberts menar 

att den som vill skapa grafiska framställningar av siffror bör ta utgångspunkt i den retoriska 

situationen och lyfter fram sex strategier att fokusera på utifrån den. Dessa är arrangement, 

emphasis, clarity, conciseness, tone och ethos. Hur vi arrangerar de data som ska framställas 

och vad vi väljer att betona påverkar hur mottagaren uppfattar materialet. Ett diagrams tydlighet 

och koncishet bör anpassas utifrån den tilltänkta mottagaren och hur mycket information den 

klarar av att ta till sig. Att hitta rätt ton för sitt diagram kan vara avgörande för dess framgång, 

det ska exempelvis varken se för enkelt eller för tekniskt ut beroende på den retoriska 

situationen. Ethos syftar till trovärdigheten i framställningen – att den visar korrekta data och 

inte inbjuder till feltolkningar av informationen på grund av den grafiska utformningen. 

Samtliga strategier är kopplade till och påverkar varandra samt styrs av den retoriska 

situationen.42 Kostelnick och Roberts utgår alltså från att visuella framställningar av statistik 

har retorisk påverkansförmåga. 

 

                                                 
37 Joanna Wolfe, ”Rhetorical Numbers: A Case for Quantitative Writing in the Composition Classroom”, 

College Composition and Communication, vol. 61 , 2010:3, s. 452-475, här s. 452. 
38 Wolfe, 2010, s. 455. 
39 Wolfe, 2010, s. 457ff. 
40 Charles Kostelnick & David D. Roberts, Designing visual language: strategies for professional 

communicators, Allyn and Bacon, Boston, Mass. 1998. 
41 Kostelnick & Roberts, 1998, s. 263–264. 
42 Kostelnick & Roberts, 1998, s. 284–302. 
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2.3 Tidigare forskning om Hans Rosling 

Det finns flera verk om kommunikation och retorik som tar upp Rosling som exempel men det 

finns ingen forskning som undersöker Roslings populärvetenskapliga verksamhet i detalj. 

Däremot framhäver Michael J. Salvo Rosling som ett tidigt exempel på hur stora mängder data 

genom att visualiseras kan göras lättare att förstå och analysera.43 Även Nancy Duarte och 

David E. Nelson lyfter fram det nytänkande i Roslings visuella presentation av statistiken. 4445 

Salvo går så långt som till att säga: ”Without Rosling, real time display and analysis of massive 

data sets would not be realizable. So I am asserting that Rosling inspired Big Data, or at least 

assert he is part of the assemblages that make the approach viable.”46 Ingen av dessa forskare 

undersöker dock hur Rosling går tillväga för att argumentera med sina visuella hjälpmedel.  

Med andra ord finns det flera som intresserar sig för vetenskapliga presentationer 

och som ser Rosling som ett bra exempel för att illustrera olika poänger de vill göra i sina 

respektive texter. Det visuella i Roslings presentationer framhävs som viktigt men ingen av 

undersökningarna går närmare in på vad exakt det är som Rosling gör med de visuella 

hjälpmedlen och hur de övertygar.   

 

3. Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen har som syfte att undersöka hur Hans Rosling i sina TED Talks använder 

bildspel och vilken funktion de fyller i hans presentationer. Uppsatsen har som mål att svara på 

tre frågor:  

 

 På vilket sätt argumenterar Rosling i sina föreläsningar?  

 Hur bidrar det visuella i föreläsningarna till argumentationen?  

 Finns skillnader mellan hur programmet Gapminder World och de ”vanliga” 

bildspelsbilderna fungerar i argumentationen?47  

 

                                                 
43 Michael J. Salvo, ”Visual Rhetoric and Big Data: Design of Future Communication”, Communication Design 

Quarterly, vol. 1, 2012:1, s.37–40. 
44 Nancy Duarte, Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences., John Wiley & Sons, Hoboken 

2010, s. 116. 
45 David E. Nelson, Making data talk: communicating public health data to the public, policy makers and the 

press, Oxford University Press, New York 2009, s. 157. 
46 Michael J. Salvo, ”What’s in a name? Experience Architecture Rearticulates the Humanities”, Communication 

Design Quarterly, vol. 2, 2014:3, s. 6–9, här s. 7. 
47 Med ”vanliga” bildspelsbilder åsyftas i denna uppsats bilder med enbart text eller till största del text där texten 

kan sägas fungera som stödord för talarens muntliga presentation. 
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Frågeställningarna är intressanta utifrån motsättningen mellan retorikhandböckernas förhåll-

ningssätt till visuella hjälpmedel och det fokus som kommit att ligga på Roslings användande 

av visuella hjälpmedel i sina presentationer. I egenskap av att vara bland de bäst betalda svenska 

föreläsarna och samtidigt en flitigt anlitad talare är det intressant att hans föreläsningsteknik 

skiljer sig från vad som vanligtvis rekommenderas av retoriker. Detta gör det möjligt att 

ifrågasätta huruvida de rekommendationer som ges i moderna svenska retorikhandböcker är 

aktuella i dagens statistik- och tekniksamhälle. Programmet Gapminder World och de diagram 

som det skapar är det som oftast framhävs när det talas om Roslings presentationer vilket gör 

det intressant att jämföra samtliga bilder i Roslings bildspel för att se om det finns skillnader i 

vilka funktioner de olika typerna av bilder fyller i presentationen.  

 

4. Material 

I denna studie analyseras Hans Roslings första TED Talk ”The best stats you’ve ever seen”, 

från februari 2006, som finns tillgänglig att se online via ted.com.48 När klippet lades upp på 

ted.com i juni 2006 startade Roslings framfart på internet. Rosling säger själv att ”this swaped 

[sic] my life as professor from the lecture hall to Youtube”.49 Presentationen har som tidigare 

nämnts över tio miljoner visningar online och är en av TED:s mest sedda talks. ”The best stats 

you’ve ever seen” är intressant då det är ett av de tidigare klippen som TED valde att göra 

tillgängliga för allmänheten vilket gör det till en föregångare och förebild för andra TED Talks.  

Det är ett av de äldsta klippen på Rosling som finns att tillgå och är det tidigaste klippet där 

Gapminder World används i föreläsningssyfte.50 Då det är just Roslings användande av 

Gapminder World och dess animerade statistik som lyfts fram som hans styrka är det intressant 

att undersöka närmare hur han använt sig av programmet från början. I ”The best stats you’ve 

ever seen” visar Rosling flera olika parameterkombinationer i Gapminder men använder sig 

också av ett ”standardbildspel” vilket gör det möjligt att undersöka om det finns skillnader 

mellan hur bildspelet och programmet kompletterar Roslings muntliga framförande.  

 

                                                 
48 TED, ”Hans Rosling: The best stats you’ve ever seen”, 2006, 

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen (2015-10-26). 
49 Hans Rosling, ”Hans Rosling’s personal profile”, ted.com, http://www.ted.com/profiles/167043 (2016-01-08). 
50 En transkription av presentationen finns att läsa i bilaga 1. Transkriptionen i bilagan är hämtad från ted.com, 

där transkriptionen anpassats för att bli enklare att förstå. Detta betyder att vissa förändringar gjorts i den 

nedskrivna texten mot vad som sägs i föreläsningen. Exempelvis har TED valt att inte ta med när Rosling stakar 

sig och upprepar sig. Inga av förändringarna påverkar det argumenterande innehållet i föreläsningen. Eftersom 

den här undersökningen har det visuella som fokus har jag gjort bedömningen att transkriptionen ligger 

tillräckligt nära originalet för denna uppsats.  

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen
http://www.ted.com/profiles/167043
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5. Teori och metod 

För att kunna uppfylla syftet att undersöka hur det visuella i Roslings föreläsningar bidrar till 

argumentationen behövs någon form av begreppsapparat som kan tydliggöra Roslings 

argumentation och de visuella aspekternas förhållande till denna. Jag har inte funnit någon 

teoretisk begreppsapparat för bildanalys som fungerar, däremot finns det flera teoretiker som 

menat att bilder kan läsas som ett slags argument – exempelvis J. Anthony Blair och Charles 

A. Hill (se nedan).51  Mot denna bakgrund är det därför möjligt att vända sig till argumentations-

teorin för att finna begrepp som kan förklara hur de visuella aspekterna av Roslings 

presentationer kan ses som argument. Särskilt användbara för min analys har varit ett antal 

begrepp som presenterats av Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca.  

Charles A. Hill skriver i kapitlet ”The Psychology of Rhetorical Images” i 

Defining Visual Rhetorics om att Chaïm Perelmans och Lucie Olbrechts-Tytecas begrepp 

”närvaro” är applicerbart på bilder.52 Begreppet beskrivs av Perelman och Olbrechts-Tyteca i 

The New Rhetoric – A Treatise on Argumentation. De inleder paragraf 29, ”Selection of Data 

and Presence” med att beskriva hur varje talare har en mängd alternativa argument att använda 

för att stödja sin tes. Bland dessa väljer talaren det eller de som bäst stödjer tesen.53 Perelman 

och Olbrechts-Tyteca skriver: 

 

By the very fact of selecting certain elements and presenting them to the audience, their importance 

and pertinency to the discussion are implied. Indeed, such a choice endows these elements with a 

presence, which is an essential factor in argumentation and one that is far too much neglected in 

rationalistic conceptions of reasoning.54 

 

Som citatet ovan beskriver ges de utvalda argumenten större vikt i diskussionen, de ges närvaro 

och denna närvaro är en viktig faktor i argumentation. Perelman och Olbrechts-Tyteca säger 

vidare att närvaro direkt påverkar våra känslor. Det är därför en av talarens uppgifter att kunna 

göra det som egentligen är frånvarande närvarande alternativt att ge det som redan är närvarande 

för publikens medvetande en starkare närvaro.55  

                                                 
51 J. Anthony Blair, ”The Rhetoric of Visual Arguments”, Defining Visual Rhetorics, Charles A. Hill & 

Marguerite Helmers (red.), Lawrence Erlbaum, Mahwah, N.J. 2004, s. 41–61. 
52 Charles A. Hill, ”The Psychology of Rhetorical Images”, Defining visual rhetorics, Charles A. Hill & 

Marguerite H. Helmers (red.), Lawrence Erlbaum, Mahwah, N.J. 2004, s. 25–40, här s. 27. 
53 Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The new rhetoric: a treatise on argumentation, 1. paperback ed., 

Univ. of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 1971, s. 115–116. 
54 Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s. 116. 
55 Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s. 117. 
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Hill menar att det, eftersom det mest effektiva sättet att öka ett objekts retoriska 

närvaro är att ha det fysiskt närvarande, finns en tydlig koppling mellan närvaro och visuell 

perception.56 Utifrån Roland Barthes och Charles Sanders Peirces teorier om fotografier som 

tecken som indikerar objektets existens menar Hill att publiken uppfattar fotografier som 

trovärdigare än exempelvis statistik eftersom fotografiets objekt framstår som någonting 

verkligt för publiken.57  

Baserat på ovanstående finns det alltså stöd för att också se bilder som argument 

och dessa kan då undersökas utifrån Perelmans och Olbrechts-Tytecas argumentationstekniker. 

Dessa delas in i kvasilogiska argument, argument baserade på verklighetens struktur och 

argumentation med exempel, illustrationer och modeller. Denna uppsats kommer att fokusera 

på begreppen argumentation med exempel och argumentation med illustrationer.  

Om argumentation med exempel skriver Perelman att det ”innebär att man 

förutsätter existensen av vissa regelbundenheter som konkretiseras genom exemplen”.58 

Perelman och Olbrechts-Tyteca skriver:”[…] when particular phenomena are invoked one after 

the other we are inclined to regard them as examples. This is particularly the case when the 

phenomena exhibit some similarity.”59 För att ett exempel ska accepteras av publiken som just 

ett exempel måste det vara fakta, eller åtminstone uppfattas som det. Det är också bra att ge så 

olika exempel som möjligt för att skapa samma regel då detta visar att skillnaderna inte spelar 

någon roll i frågan.60 Exempelargumentation kan antingen försöka gå från ett exempel till en 

regel eller från exempel till enskilda fall.61 Med detta menas att talaren utifrån ett exempel 

antingen kan syfta till att skapa en generalisering eller till att dra slutsatser om ett annat liknande 

enskilt fall.  

Perelman menar att medan exempel alltid kan ifrågasättas är motexempel inte 

möjliga att ifrågasätta. Dessa kräver att regler modifieras.62 Ett motexempel är i Perelman och 

Olbrechts-Tytecas mening ett fall som bevisar att regeln inte stämmer genom att visa att just i 

det här fallet är regeln inte applicerbar.63 Motexempel kan också användas för att precisera vad 

                                                 
56 Hill, 2004, s. 29. 
57 Hill, 2004, s. 29–30. 
58 Perelman, Chaïm, Retorikens imperium: retorik och argumentation, Brutus Östlings bokförl. Symposion, 

Eslöv 2004, s. 129. 
59 Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s. 351. 
60 Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s. 353. 
61 Perelman, 2004, s. 130. 
62 Perelman, 2004, s. 130. 
63 Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s. 355. 
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regeln gäller. Genom att visa att regeln inte gäller en specifik aspekt av ett fenomen kan det 

belysa på vilket sätt regeln är applicerbar på andra delar av samma fenomen.64 

Argumentation med illustrationer däremot skapar inte regler utan används för att 

belysa en redan godtagen regel.65 Perelman och Olbrechts-Tyteca skriver:  

 

[T]he role of illustration is to strengthen adherence to a known and accepted rule, by providing 

particular instances which clarify the general statement, show the import of this statement by calling 

attention to its various possible applications, and increase its presence to the consciousness.66 

 

Illustrationen ska alltså skapa närvaro, uppmärksamhet och förtydliga. En illustration kan bestå 

av en historisk händelse eller en fiktiv sådan.67 Jämförelser kan också ses som illustrationer då 

båda fallen i jämförelsen kan ses som ”applications of the same rule.”68 Hur det enskilda fallet 

används och beskrivs beror på dess roll i argumentationen, det vill säga, om det ska användas 

för att induktivt etablera en regel eller för att ge regeln närvaro. När en argumentation övergår 

från att berättiga en regel till att illustrera denna regel sker förändringen obemärkt. Perelman 

menar att de första exemplen som ges bör vara allmänt kända då deras mål är att göra regeln 

trovärdig. När regeln godtagits kommer efterföljande exempel att fungera som illustrationer.69 

Om argumentation med modeller skriver Perelman att ”[e]tt enskilt fall kan, när 

det inte fungerar som exempel eller illustration, användas som en modell eller som en förebild 

att imitera.”70 Den/det som imiteras bör vara något som är värt att beundra, något som har 

auktoritet eller på annat sätt har någon form av hög rang. Att argumentera med modeller fyller 

ungefär samma funktion som att använda auktoritetsargument; den imiterades auktoritet och 

prestige gör att den ”kan fungera som en garant för den avsedda åtgärden”.71 

Perelman och Olbrechts-Tyteca utgår från enbart talad, eller möjligtvis skriven, 

retorik i sina texter. Deras termer är inte tänkta att användas på visuell retorik men som nämnts 

ovan kan deras närvarobegrepp appliceras också på visuella retoriska artefakter. Utifrån detta 

kommer ovanstående begrepp – exempel och illustrationer – att fungera som teoretiska 

utgångspunkter för denna uppsats.72  

                                                 
64 Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s. 356. 
65 Perelman, 2004, s. 131. 
66 Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s. 357. 
67 Perelman, 2004, s. 133. 
68 Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s. 361. 
69 Perelman, 2004, s. 131. 
70 Perelman, 2004, s. 133. 
71 Perelman, 2004, s. 133. 
72 Perelmans och Olbrechts-Tytecas resonemang om argumentation med modeller har inte visat sig användbart 

för den här uppsatsen. 
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 Analysen kommer att stegvis gå igenom bildmaterialet i Roslings presentation 

och först beskriva vad som visas för att sedan diskutera vilken funktion bildmaterialet fyller. I 

de fall där jag bedömer att bilderna och diagrammen fyller en argumenterande funktion kommer 

de att undersökas utifrån begreppen exempel och illustrationer. Begreppen är användbara 

teoretiska analysredskap eftersom de med utgångspunkt i närvarobegreppet kan appliceras på 

visuell argumentation och därmed tydliggöra hur visuella hjälpmedel kan användas på olika 

sätt. Detta innebär inte att denna uppdelning är den enda möjliga men eftersom jag inte funnit 

andra teorier applicerbara i lika stor grad är det värt att notera att begreppen illustration och 

exempel visat sig användbara då de, med närvarobegreppet, modifierats till att analysera den 

typ av visuella hjälpmedel som analyseras i uppsatsen. Begreppen kommer i denna uppsats att 

användas så som de beskrivits ovan. 

 

6. Analys 

I TED-föreläsningen ”The best stats you’ve ever seen” argumenterar Rosling för att den så 

kallade västvärlden behöver uppdatera sin världsbild utifrån de data som finns tillgängliga.73 

Han menar att bilden av världens länder som delade i två grupper, västvärlden och utvecklings-

länder, inte längre är aktuell och att han kan bevisa det med hjälp av statistik. Rosling framhäver 

också vikten av att göra statistiken tillgänglig för allmänheten och att presentera den på sätt som 

gör den enklare att ta till sig, i syftet att få bort fördomar.  

Det bildspel Rosling använder sig av i ”The best stats you’ve ever seen” innehåller 

en blandning av vad som skulle kunna kallas ”vanliga bildspelsbilder”, med detta avses i det 

här fallet bilder med enbart text eller till största del text där texten kan sägas fungera som 

stödord för Roslings muntliga presentation, samt flera uppsättningar diagram med hjälp av vilka 

Rosling förklarar varför han anser att det är dags att uppdatera bilden av världens länder som 

uppdelade i två grupper. Analysen kommer att gå igenom Roslings presentation utifrån 

bildspelet han använder i den ordning som Rosling presenterar dem. För att det ska vara enklare 

att navigera i uppsatsens analysdel har presentationen delats in i sex delar: en inledningsfas, 

fyra sektioner baserade på Roslings olika sammanhängande diagramserier samt en 

avslutningsfas.  

 

                                                 
73 Rosling ger ingen exakt definition av vad han avser med västvärlden men begreppet verkar användas 

synonymt med OECD-länder.  
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6.1 Inledningsfasen 

Roslings första bild i bildspelet syns aldrig i bild i sin helhet i den video från föreläsningen som 

TED har ligger uppe på sin hemsida. Det som syns av bilden innehåller föreläsarens namn samt 

vilka organisationer denne representerar, i detta fall ”Hans Rosling, Karolinska Institutet & 

gapminder.org”, i vit text mot en svart bakgrund. Bilden fyller med största sannolikhet enbart 

samma funktion som en titelsida fyller i ett skriftligt verk men utifrån att bilden är ofullständig 

kommer den inte att analyseras djupare här.   

Följande bild visar en fråga från det ”pre-test” (ett test för att avgöra studenternas 

kunskapsnivåer inför kursstarten) Rosling genomförde sin första termin som föreläsare på 

Karolinska Institutet. Under rubriken ”Pre-test in global health” läggs frågan ”Which country 

has the highest child mortality?” följt av svarsalternativ i form av tio länder i fem par där 

studenterna skulle välja vilket av länderna i paren som har den högsta barnadödligheten. Att 

han lagt upp svarsalternativen i bildspelet ger Rosling enklare förutsättningar för att föra fram 

sitt budskap inom tidsramen för TED-presentationen. Han behöver inte lägga tid på att säga 

vilka de olika paren länder är utan det kan publiken ta till sig själva genom texten. Publiken på 

TED-konferensen ges inte möjlighet att själva svara på frågan utan Rosling låter de korrekta 

svaren markeras med en uppåt-pekande pil. Därefter visas de svenska studenternas resultat upp, 

följt av det resultat schimpanser skulle ha fått om de svarat på frågan samt det resultat Rosling 

fick fram när han lät professorer på Karolinska Institutet svara på frågan. Texten och figurerna 

i bilden växer alltså successivt fram medan Rosling pratar. Roslings test visade att studenternas 

resultat var sämre än slumpen och därmed också sämre än vad som kunnat förväntas av en 

schimpans. Karolinska Institutets professorer svarade även de snäppet sämre än schimpanser. 

Denna bild presenterar en av utgångspunkterna för Roslings Talk: kunskaperna om den globala 

utvecklingen är för dåliga. Bildspelet gör som tidigare nämnts presentationen effektivare i och 

med att publiken kan ta till sig delar av informationen på egen hand. Här är det dock Roslings 

muntliga framställning som driver argumentationen framåt. Rosling menar att de dåliga 

resultaten på testet visar att det finns ett behov av att kommunicera om global hälsa för att 

motarbeta okunskapen Det är den tanken som ligger till grunden för skapandet av programmet 

Gapminder World.  

Nästa bild Rosling tar fram visar just ett diagram från Gapminder World där 

Rosling beskriver vad de olika bubblorna representerar, vad deras storlek representerar samt 

vad x-axeln står för. Två länder, Kina och Indien, pekas ut. Statistiken som visas gäller 1962 

och förhållandet mellan förväntad livslängd och antal barn per kvinna. Rosling gör inget mer 

med bilden än att förklara att de tagit fram ett program för att kunna visa den data som finns. 
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Bilden fungerar som en introduktion till de animerade diagrammen som kommer senare i 

presentationen och som en övergång till de kommande bilderna i bildspelet.  

Rosling följer här upp med en bild ur en av Hergés Tintin-böcker till vilken han 

säger: ”Well, I first discovered that the textbook was Tintin, mainly”. Bilden visas i ungefär 

fem sekunder och den föreställer karaktären Tintin med gevär och hunden Milou i ett vildmarks-

landskap med lejon i bakgrunden. Motivet i bilden är alltså föga relevant för Roslings ämne. 

Vad Rosling här med stor sannolikhet anspelar på är debatten kring de stereotypa bilder av 

andra kulturer som återfinns i Tintin-serierna. Hergé har själv i en intervju 1975 sagt att bilder 

i hans seriealbum byggt på fördomar och stereotypa föreställningar om andra kulturer.74 Det 

osannolika i att Tintin skulle ha varit kursbok för Roslings studenter lockar publiken till skratt. 

För den som är medveten om debatten kring Tintin-böckerna finns också den aningen djupare 

förståelsen; om studenternas kursbok varit Tintin hade de fått en fördomsfull bild av andra 

kulturer vilket skulle kunna förklara de förutfattade meningarna som Rosling tidigare nämnt är 

problemet för studenterna. Utifrån att bilden visas under bara knappt fem sekunder ges den 

ingen större vikt av Rosling. Han berör den som sagt bara med en mening. Hade Rosling haft 

för avsikt att kring bilden bygga någon form av argument gällande hur fördomsfulla och 

stereotypa bilder av andra kulturer i populärlitteraturen påverkar människors världsbild hade 

bilden troligtvis fått ligga kvar på skärmen längre och berörts mer av Rosling i tal. Utifrån detta 

är det sannolikt att bilden fyllde den funktion som den var tänkt för när den lockade TED-

publiken till skratt. 

I den på Tintin-bilden följande sekvensen i bildspelet pratar Rosling om den, i 

hans mening, vanligaste missuppfattningarna kring världens utveckling.  Han beskriver hur 

hans studenter tenderar att se på världen som uppdelad i ett ”vi” och ett ”dem”. Här visar 

Roslings bildspel ordet ”We” och ordet ”Them” vilka sedan ändras till ”Western world” och 

”Third world”. Rosling lägger sedan till ”Long life in small family” under ”Western world” och 

”Short life in large family” under ”Third world”, eftersom det är de definitioner av begreppen 

som hans studenter ger honom. Dessa definitioner kommer sedan att ligga till grund för nästa 

bild och Gapminder World-diagrammet som den visar. Vilket är då syftet bakom en bild som 

denna? Genom att ha texten bakom sig kan Rosling säkra att alla i publiken uppfattar hans 

utgångspunkt som är att västvärlden tenderar att se på världen genom ett ”vi och dem”-

perspektiv. Det är på det här sättet som vi är vana vid att se bilder i bildsspel – utvalda ord eller 

meningar som stödjer det som talaren säger. Bilden är viktig eftersom den säkerställer att 

                                                 
74 Michael Farr, Tintin: the complete companion, John Murray, London 2001, s. 22. 
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utgångspunkten är införstådd hos publiken men det är framför allt det Rosling säger som är av 

vikt här – bildspelsbilden är enbart ett stöd.  

 

6.2 Life expectancy and fertility rate 

Roslings första diagramserie i presentationen bygger på den definition som studenterna givit av 

västvärlden och utvecklingsländer. Utifrån den väljer Rosling parametrarna till det diagram som 

han lite tidigare introducerade men som han nu använder fullt ut. På y-axeln finns förväntad 

livslängd vid födseln (kort eller långt liv) och på x-axeln finns antal barn per kvinna (liten eller 

stor familj) i ett dynamiskt Gapminder World-diagram. När Rosling trycker  på ”play” visar 

diagrammet tidsperioden 1962 till 2003. Diagrammet visar hur världens länder under de ca 40 

åren förändrats från två grupper, där den ena hade längre liv och mindre familjer och den andra 

hade kortare liv och större familjer, till en mer samlad värld, om än med stora skillnader. Detta 

bör ses som ett exempel för att etablera en regel. Regeln här är att världen inte längre är 

uppdelad i två grupper. Detta exemplifieras genom att Rosling visar förändringen över tid. 

Nedanstående blockcitat är en transkription av Roslings kommentarer till den animerade 

statistiken.  

 

Here we go. Can you see there? It’s China there, moving against better health there, improving 

there. All the green Latin American countries are moving towards smaller families. Your yellow 

ones here are the Arabic countries, and they get longer life, but not larger families. The Africans are 

the green here. They still remain here. This is India; Indonesia is moving on pretty fast. In the ‘80s 

here, you have Bangladesh still among the African countries. But now, Bangladesh – it’s a miracle 

that happens in the ‘80s: the imams start to promote family planning. They move up into that 

corner. And in the ‘90s, we have the terrible HIV epidemic that takes down the life expectancy of 

the African countries and all the rest of them move up into the corner, where we have long lives and 

small family, and we have a completely new world.75 

 

I citatet ovan framgår att Rosling i mycket liten grad informerar om de stora, övergripande 

förändringarna muntligt. Majoriteten av historien berättas istället av det visuella som låter 

publiken se varje lands statistik för samtliga år under den aktuella tidsperioden. Publiken kan 

själva se på bildskärmen att länderna rör sig i samma riktning och bör därmed, förutsatt att de 

litar på att statistiken är korrekt, snabbt kunna acceptera regeln att alla länder får det bättre. Här 

använder Rosling bildspelstekniken för att driva ett argument, som han driver med 

                                                 
75 Utdraget finns att läsa i sitt sammanhang i bilaga 1. Det motsvarar tidsmässigt 04:00–04:46 i det officiella 

”The best stats you’ve ever seen”-klippet på ted.com. 
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argumentationsmodellen ’exempel’, genom att han låter exemplet med statistiken om förväntad 

livslängd och antal barn per kvinna motbevisa sina studenters bild av världen som uppdelad i 

två grupper baserat på livslängd och födslotal.  

Roslings muntliga fokus, som sett i det ovanstående citatet, ligger på att framhäva 

särskilda länder, t.ex. Kina och Bangladesh eller regioner, t.ex. Latinamerika, där utvecklingen 

går framåt. De länder (eller grupper av länder) som Rosling muntligt pekar ut kan ses som 

illustrationer. Perelman och Olbrechts-Tyteca menar att när regeln godtagits är efterföljande 

exempel illustrationer. Det Rosling pekar ut med rösten är fall som tydligt (genom exempelvis 

snabb utveckling så som i Bangladesh) visar att den generella rörelsen är upp mot vänster hörn 

(långt liv, liten familj). Detta bör då ses som argumentationsmodellen illustrationer.  

Rosling följer upp diagrammet med alla världens länder med att visa enbart USA 

och Vietnam under samma tid och med samma parametrar.  Diagrammet visar att under 

perioden 1964 till 2003 har utvecklingen mot lägre födslotal per kvinna och högre förväntad 

livslängd gått mycket fortare i Vietnam än i USA. Rosling menar att Vietnam 2003 befann sig 

där USA var 1974. Med andra ord, diagrammet visar att Vietnam börjat komma ikapp. Roslings 

kommentarer till den animerade statistiken är: 

 

[T]his is what happens: the data during the war indicate that even with all the death, there was an 

improvement of life expectancy. By the end of the year, the family planning started in Vietnam; they 

went for smaller families. And the United States up there is getting for longer life, keeping family 

size. And in the ‘80s now, they give up Communist planning and they go for market economy, and 

it moves faster even than social life. And today, we have in Vietnam the same life expectancy and 

the same family size here in Vietnam, 2003, as in United States, 1974, by the end of the war.76  

 

Också i det här exemplet låter Rosling det visuella berätta den största delen av historien medan 

han muntligt pekar ut viktiga årtal och händelser som styr utvecklingen. Här använder Rosling 

alltså bildspelstekniken för att driva ett argument, och detta argument driver han med 

argumentationsmodellen ’exempel’, genom att han låter exemplet med Vietnam motbevisa den 

allmänt hållna tesen att de så kallade U-länderna halkar efter i utvecklingen. 

 

                                                 
76 Utdraget finns att läsa i sitt sammanhang i bilaga 1. Det motsvarar tidsmässigt 05:15–05:53 i det officiella 

”The best stats you’ve ever seen”-klippet på ted.com. 
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6.3 World distribution of income 

En av de större sammanhängande serierna av diagram i föreläsningen  visar världens fördelning 

av inkomster. Rosling låter här det ursprungliga diagrammet utvecklas genom att tillföra 

information stegvis. Inledningsvis består diagrammet av en markerad x-axel som visar antal 

dollar per dag samt en icke markerad y-axel som visar antal människor. Figuren består enbart 

av en linje som markerar mängden människor i förhållande till antalet dollar per dag. 

Diagrammet visar statistiken för år 2000 och utifrån diagrammet kan det läsas ut att det inte är 

något glapp mellan de rika och de fattiga.77 Här visar alltså Roslings bildmaterial att den i 

Roslings mening generella uppfattningen att det finns ett glapp mellan fattiga och rika är en 

myt. Diagrammet kan därmed ses som argumentation med argumentationsmodellen exempel 

som motbevisar uppfattningen om fattiga och rika som helt skilda åt.  

Nästa steg i serien är att en ”hundrakrona” läggs till i bilden. Den motsvarar 

hundra procent av världens inkomst. Denna delas sedan upp mellan de 20 fattigaste procenten 

av människorna (2 % av pengarna), de rikaste 20 procenten (74 %) och de 60 procent som 

ekonomiskt befinner sig i mitten (24 %). De olika grupperna markeras med linjer som visar var 

gränsen för de rikaste och de fattigaste 20 procenten är. Rosling menar som sagt att det är en 

myt att det är ett glapp mellan rika och fattiga och använder här statistiken för att bevisa sin 

teori. Hans poäng är att majoriteten av världens befolkning befinner sig i mitten, de tillhör alltså 

varken de fattigaste eller de rikaste, och därmed fungerar det inte att dela in världen i två 

grupper. Dessa informationstillägg har inte syftet att motsäga eller etablera en ny regel utan är 

endast en vidareutveckling av det tidigare diagrammet och bör därför ses som användande av 

argumentationsmodellen illustration.  

För att visa sig var invånarna i vilka regioner befinner sig lägger Rosling till de 

olika färgerna i diagrammet.78 Dessa indikerar då var de fattigaste och de rikaste i de olika 

regionerna finns. När regionerna placeras ut har Rosling lämnat kvar bara linjen som indikerar 

gränsen för var världens fattigaste 20 % är. Diagrammet visar exempelvis att de rikaste i Afrika 

och de fattigare i OECD-länder överlappar varandra. Animationen visar förändringen mellan 

1970-2015 (från 2000-2015 är siffrorna Världsbankens prognos) och denna förändring är att 

allt fler rör sig bort från fattigdomsstrecket och in mot mitten. Här fungerar bildmaterialet på 

samma sätt som ovan. Denna utveckling av diagrammet ger ytterligare ett sätt att se på 

skillnaderna mellan rika och fattiga men det motbevisar fortfarande uppfattningen om fattiga 

                                                 
77 Att det inte finns något glapp betyder här att det finns människor på alla nivåer från de fattigaste till de rikaste. 
78 I detta TED Talk använder sig Rosling av uppdelningen OECD-länder, Latinamerika, Östeuropa, Afrika, södra 

Asien och östra Asien. Regionerna är därmed inte helt och hållet bundna till sina geografiska positioner.  
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och rika som helt skilda åt och kan därmed ses som ett exempel på argumentationsmodellen 

illustration, eftersom regeln redan etablerades i det första exemplet. Denna och den föregående 

utvecklingen av diagrammet ger alltså den redan etablerade regeln mer närvaro.  

 

6.4 GDP per capita and child survival 

Nästa diagramsekvens i föreläsningen visar förhållandet mellan ett lands BNP per capita och 

hur många procent av barnen i landet som överlever upp till fem års ålder.  Här ändrar Rosling 

x-axelns parameter till BNP per capita istället för antal dollar per familj och dag och y-axeln 

ändras till ”Child survival” i procent. Bubblorna representerar samma regioner som ovan, med 

undantaget att arabstaterna, som ligger i både Afrika och Asien, lyfts ur och skapar en egen 

region. Rosling har tidigare framhävt att det inte är några glapp mellan länderna utan alla är en 

sammanhängande grupp men att det är stora skillnader mellan de länder som har det bäst och 

de som har det sämst. Det här diagrammet visar däremot ett glapp mellan de länder som räknas 

till OECD-regionen och de övriga region-bubblorna.  

För att visa problematiken bakom att jämföra regioner, eller stora grupperingar av 

länder, väljer Rosling att splittra varje region och istället visa varje land för sig. Här visar 

Roslings visuella material på stora skillnader för länder inom samma region, exempelvis mellan 

Sierra Leone, som är beroende av humanitärt bistånd, och Mauritius, som är ett semesterresmål. 

Här använder Rosling bildspelstekniken för att driva ett argument, och detta argument driver 

han med argumentationsmodellen ’exempel’, genom att han låter exemplet med de afrikanska 

länderna, och främst Sierra Leone och Mauritius, motbevisa bilden av Afrika som en enda 

klump länder där alla invånare har det likadant. Varje region splittras upp i sina länder och de 

länder som har de bästa respektive sämsta siffrorna utifrån de här parametrarna pekas ut. Här 

visar Rosling med sina visuella hjälpmedel genom argumentationsmodellen illustrationer att 

det som exemplet med Afrikas länder redan visat – att vi inte kan jämföra på regionnivå – 

stämmer.  

När Rosling delat upp alla regioner i länder låter han diagrammet visa ländernas 

förändring över tid mellan 1962-2003. Roslings kommentarer till den här animationen 

fokuserar på Kina under nästan hela tidsperioden. Citatets andra mening hinner knappt avslutas 

innan diagrammet har visat hela perioden. 

 

[I]n 1960, it starts to move. This is Mao Tse-tung. He brought health to China. And then he died. 

And then Deng Xiaoping came and brought money to China, and brought them into the mainstream 
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again. And we have seen how countries move in different directions like this, so it’s sort of difficult 

to get an example country which shows the pattern of the world.79 

 

Här låter Rosling det visuella framföra majoriteten av informationen medan han fokuserar på 

att förklara varför bubblan som representerar Kina rör sig på ett tydligt avvikande sätt jämfört 

med övriga länder. Rosling väljer sedan ut Uganda, Sydkorea och Brasilien för att tydligare 

visa att det inte finns ett land som kan fungera som ett exempelland för världens utveckling. 

Han visar de utvalda ländernas utveckling över tid, 1960-2003, två gånger. Andra gången lägger 

Rosling på spår efter ländernas bubblor för att förtydliga varifrån de kom från början och hur 

de tog sig till den position de nått 2003. Rosling säger att man kan se att ”the speed of 

development is very, very different, and the countries are moving more or less in the same rate 

as money and health, but it seems you can move much faster if you are healthy first than if you 

are wealthy first”. Brasilien var rikare (hade högre BNP per capita) än Sydkorea vid 

animationens start 1960 men Sydkorea var ett friskare land än Brasilien (fler barn överlevde till 

fem års ålder). Det animerade diagrammet visar just att Sydkorea, det friskare av de två 

länderna, utvecklas i en mycket högre takt än Brasilien. Här använder Rosling alltså 

diagrammet för att driva ett argument med argumentationsmodellen exempel, genom att han 

låter exemplet med Sydkorea visa att ett land utvecklas mycket snabbare om det har god hälsa 

från början, de sociala förutsättningarna, än om de har mycket pengar från början. 

För att ytterligare belysa ovanstående poäng lägger Rosling till Förenade 

Arabemiratens bubbla med spår från 1960 fram till 2003. Förenade Arabemiraten har ett av 

världens högsta BNP och har därmed haft ekonomiska förutsättningar som varit mycket bättre 

än både Brasiliens och Sydkoreas.80 Förenade Arabemiraten har under den angivna tidsperioden 

gått en aning bakåt ekonomiskt men har istället ökat på y-axeln och fått en högre siffra på barn 

som överlever. De har dock ännu inte nått samma nivå som Sydkorea. Detta visar, precis som i 

exemplet med Sydkorea och Brasilien, att de ekonomiska förutsättningarna spelar mindre roll 

för en snabb utveckling än vad de sociala förutsättningarna gör. Med andra ord, regeln har redan 

etablerats av det exemplet med Sydkorea, Uganda och Brasilien så när Rosling lyfter fram 

Förenade Arabemiraten använder han alltså argumentationsmodellen illustration när han driver 

                                                 
79 Utdraget finns att läsa i sitt sammanhang i bilaga 1. Det motsvarar tidsmässigt 11:33–11:57 i det officiella 

”The best stats you’ve ever seen”-klippet på ted.com. 
80 Hans Holmén [Uppdaterad av NE-redaktionen], ”Förenade Arabemiraten – Sociala förhållanden”, 

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6renade-

arabemiraten#sociala-förhållanden, (2016-02-02). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6renade-arabemiraten#sociala-förhållanden
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6renade-arabemiraten#sociala-förhållanden
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argumentet att de sociala förutsättningarna, hälsan, är viktigare för ett lands utveckling än dess 

ekonomi. 

I den därpå följande delen av diagramserien vill Rosling visa att det inte räcker 

att titta på en hel region eller ett helt lands statistik för att få en uppfattning om regionen/landets 

status. Han menar att det krävs en mycket mer detaljerad bild och för att förklara detta delar 

Rosling upp landsbubblorna för Uganda, Sydafrika och Niger i femtedelar baserat på ekonomin. 

Medan Nigers punkt för de fattigaste 20 procenten befinner sig utanför diagrammet (mindre än 

$500 per capita, mellan 70 och 80 procent av barnen överlever) återfinns Sydafrikas rikaste 20 

procent nära $50 000 per capita och över 97 % av barnen i den gruppen överlever tills de är fem 

år gamla. Nigers rikaste och Sydafrikas fattigaste ligger ungefär lika och Uganda finns i mitten. 

Rosling gör en poäng av att det inte går att prata om lösningar på problem med tillgången till 

hiv-medicin på samma sätt för alla länder i Afrika när det är så stora skillnader i 

förutsättningarna mellan länderna och i länderna som diagrammet visar. Här använder Rosling 

bildspelstekniken för att driva ett argument, och detta argument driver han med 

argumentationsmodellen ’exempel’, genom att han låter exemplet med Niger, Ghana och 

Sydafrika visa att den allmänt hållna tesen att alla utvecklingsländer, främst afrikanska länder, 

har det lika dåligt.  

 

6.5 Gapminder 

Roslings sista bildserie innan avslutningsfasen är en förklaring till varför stiftelsen Gapminder 

startades. Rosling säger: ”We find that students get very excited when they can use this. And 

even more, policy makers and the corporate sectors would like to see how the world is 

changing.” För att förklara varför det inte händer lägger Rosling upp en bild som föreställer 

himmel och jord där olika statistikbyråer finns under markytan, internet på marknivå och 

allmänheten representeras av solen. Det finns några hemsidor, i form av plantor på bilden, som 

gör den existerande statistiken tillgänglig. Dessa plantor har rötter som går ner till statistik-

byråernas databaser, men byråerna tar betalt för att komma åt informationen och då är den inte 

heller presenterad på ett sätt som är lättbegripligt för allmänheten. I Roslings mening begränsas 

allmänhetens kunskap om världen av ”stupid passwords and boring statistics” vilket visas i 

bildspelet genom prislappar, dialogrutor för användarnamn och lösenord samt tabeller med data 

i sifferform. Framför allt visar den effekt detta har, i Roslings mening, genom att plantorna som 

representerar hemsidorna dör. Detta kan ses som en metaforisk framställning där de döda 

plantorna representerar de begränsade kunskaperna som Rosling redan pekat på när det gäller 
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global utveckling och hälsa. Just bilders förmåga att fungera metaforiskt och som andra troper 

tas upp av Jens Elmelund Kjeldsen i Retorik idag där han lyfter fram att många av de troper och 

figurer som retoriken identifierat i verbal text har visuella motsvarigheter.81 Genom att låta 

”trädgårdsmotivet” i bilden representera hur kunskaperna begränsas av den rådande situationen 

med låsta databaser blir den visuella framställningen en mer involverad del av argumentationen 

samtidigt som den metaforiska framställningen gör problematiken mer greppbar genom att den 

relaterar ett relativt komplext problem, hemsidor som inte får tillgång till databaser med 

information, till någonting vardagligt i form av plantor som inte får näring och vatten från 

jorden. Metaforiken återfinns också i den muntliga framställningen där Rosling till exempel 

talar om att hemsidorna behöver ”nourishment” från databaserna. 

På Roslings följande bild, under rubriken ”What is needed?” har allt utom 

rotsystemen som representerar databaserna tagits bort och istället läggs blommor till ovanför 

markytan för att representera de designverktyg som redan finns tillgängliga för att skapa 

engagerande framställningar av statistik. Här förklarar Rosling att Gapminder startades för att 

länka ”design to data”, vilket blir bildens nya rubrik. Gapminder har animerat data, frigjort data 

från låsta databaser men de behöver en sökfunktion. Rosling menar att en sökfunktion skulle 

göra statistiken mer tillgänglig – den skulle få ännu fler, och större, blommor att växa upp ur 

jorden, vilket visas i bildspelet. Blomman som representerar att Gapminder animerat data är 

den minsta av de tre som finns med på bilden. Den som representerar att Gapminder frigjort 

data från låsta databaser är större och den blomma som representerar vad som skulle hända om 

det fanns en sökfunktion är flera gånger så stor. Här kan växterna sägas vara metaforer för hur 

allmänhetens kunskaper ökar tack vare Gapminders verksamhet. Roslings poäng här är att den 

offentligt finansierade statistiken (via exempelvis FN, Världsbanken, nationella statistikbyråer 

som SCB etcetera.) behöver göras lättillgänglig och sökbar för att motverka att felaktiga 

uppfattningar uppstår om ämnen där det finns fakta. Också i den här delen av sekvensen finns 

en metaforisk funktion i bildmaterialet där blommor får representera ökad kunskap, men också 

mängden hemsidor som gör statistiken lättillgänglig och lättbegriplig. Att låta växande 

blommor illustrera ett abstrakt fenomen som växande kunskaper gör att bildmaterialet 

konkretiserar vad Rosling säger. Gemensamt för de båda bilderna i sekvensen är att de syftar 

till att visa nyttan med stiftelser som Gapminder. Genom att konkret visa på ökningen som 

stiftelsens arbete förväntas ge kan bildmaterialet här sägas stärka argumentationen. 

                                                 
81 Kjeldsen, Jens E., Retorik idag: introduktion till modern retorikteori, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund 2008, s. 

281. 
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6.6 Avslutningsfasen 

På sin näst sista bild har Rosling valt ut Kina och USA och jämför deras respektive inkomst-

fördelning över tid. På x-axeln finns ”income per year” på en skala mellan $100 och $100 000 

och på y-axeln är det antal människor. Den tidsperiod som visas är 1970-1999. Diagrammet 

visar hur Kina över tid närmar sig och överlappar USA allt mer. Detta påminner en del om 

Roslings tidigare jämförelse mellan USA och Vietnam i diagramserien om förväntad livslängd 

och födslotal men parametrarna här överensstämmer istället med de parametrar Rosling 

använde i diagramserien ”World distribution of income”. Rosling har här ställt ett OECD-land 

mot ett så kallat utvecklingsland och diagrammet visar som sagt att utvecklingslandet börjat 

komma ikapp. Här använder Rosling alltså bildspelstekniken för att driva ett argument, och 

detta argument driver han med argumentationsmodellen illustration, genom att han låter Kina 

motbevisa den allmänt hållna tesen att utvecklingsländerna halkar efter i utvecklingen. Detta är 

en illustration då regeln redan etablerats av exemplet med USA och Vietnam tidigare, här låter 

Rosling bara andra parametrar visa samma sak.  

Roslings sista bild i ”The best stats you’ve ever seen”-föreläsningen visar antalet 

internetanvändare per 1000 personer i varje land (y-axeln) och hur det förhåller sig till ländernas 

BNP per capita (x-axeln). Förändringen över tid visas mellan år 1985 och 2003. Bubblorna 

visar hur fler länder med tiden tillkommer i diagrammet samt att ju rikare länderna blir desto 

fler internetanvändare får de. Rosling säger: ”There, the Internet is coming. The number of 

Internet users are going up like this. This is the GDP per capita. And it’s a new technology 

coming in, but then amazingly, how well it fits to the economy of the countries”.82 Här kan 

Rosling sägas beskriva händelseförloppet i det animerade diagrammet mer övergripande, 

samtidigt som han inte uttryckligen säger att ju rikare ett land blir desto fler internetanvändare 

finns det, även om han antyder det genom att säga att ökningen passar ländernas BNP. Han 

kommenterar också senare att det är ”som om världen planas ut”. Här argumenterar Rosling 

men hjälp av Gapminder World ytterligare för att det blir jämnare i världen genom att använda 

argumentationsmodellen exempel när han låter det ökande antalet internetanvändare globalt 

visa hur statistiken planas ut.  

 

                                                 
82 Citatet finns att läsa i sitt sammanhang i bilaga 1. Det motsvarar tidsmässigt 19:09–19:22 i det officiella ”The 

best stats you’ve ever seen”-klippet på ted.com. 
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7. Diskussion 

Genomgången av de olika bilderna och diagrammen i Roslings första TED Talk ”The best stats 

you’ve ever seen” har visat att det finns vissa skillnader i vad diagrammen fyller för funktion 

gentemot vad bilder med framför allt text bidrar med till föreläsningen. Medan de bilder där 

Rosling har text till största del fungerar som ett stöd för Roslings muntliga framförande, 

exempelvis för att säkerställa att huvudpoängerna når fram till alla i publiken och för att avlasta 

genom att låta publiken ta till sig delar av informationen på egen hand, är bilder med diagram 

från Gapminder argumenterande i större utsträckning. När Rosling visar statistik driver han 

argument genom argumentationsmodellerna exempel och illustrationer. När Rosling visar annat 

i sina bildspel kan inte det visuella sägas fylla funktionen av någon form av 

argumentationsmodell. 

 När Roslings bildspelsbilder visar bilder kan de ses som metaforiska. Trädgårds-

bilderna som får representera syftet bakom Gapminder och den effekt de hoppas att stiftelsens 

arbete ska ge. Metaforerna ger konkretion åt annars abstrakta eller svårbegripliga fenomen 

vilket gör att de stärker den argumentation Rosling för muntligt. Den enda andra bild som finns 

i ”The best stats you’ve ever seen”, bilden från Tintin-albumet, kan inte ses som 

argumenterande i det här fallet utan bör endast ses som ett humoristiskt inslag. Detta betyder 

dock inte att så alltid måste vara fallet och det är möjligt att bilder i andra föreläsningar av 

Rosling fyller tydligare argumenterande funktioner. 

 Ett annat sätt på vilket Roslings bildmaterial bidrar till argumentationen är genom 

att visa komplexa siffror på ett lättbegripligt sätt. Det kan tänkas att ett annat sätt att visa samma 

information kunnat vara att ställa upp siffrorna i tabeller och tala utifrån dem. Det hade dock 

gjort skillnader och samband svårare att uppfatta än bubbeldiagrammen. Många av funktionerna 

i Gapminder World, som att kunna lägga spår efter ländernas bubblor för att visa startpunkten 

och vägen till nuläget, gör att publiken tydligt kan se hur utvecklingen ser ut. Detta kan jämföras 

med att talaren skulle säga varje siffra under tidsperioden, och hur många i publiken skulle då 

minnas startpunkten när de nådde nuläget? Bildspelet ger Rosling möjlighet att på ett effektivt 

och tydligt sätt skildra stora förändringar vilket tycks passa hans syfte.  

En viktig poäng är att det, så klart, inte går att säga att den visuella 

argumentationen och den verbala är två separata argumentationsnivåer som är helt oberoende 

av varandra. Vad Rosling säger medan han visar sina animerade diagram påverkar tolkningarna 

eftersom han dels kan styra publikens blick genom att peka ut länder vars förändringar han 

tycker är viktiga och dels kan ge information som krävs för att förstå utvecklingen. Det finns 
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också animerade diagram i den här presentationen där Roslings kommentarer säger precis det 

som sker på skärmen. Ett exempel på detta finns när Rosling jämför Brasilien, Sydkorea och 

Uganda. Rosling säger ”you can see how South Korea is making a very, very fast advancement, 

whereas Brazil is much slower”. Detta, med undantaget att Uganda inte nämns men finns med 

i diagrammet, är precis vad som sker i bilderna publiken ser. Med andra ord, det går inte att dra 

slutsatsen att det är det visuella som på egen hand driver argumentationen framåt utan det sker 

i ett samspel med den muntliga delen av presentationen. 

Däremot är det tydligt att Rosling utan det visuella skulle få svårare att övertyga 

då mycket av den information hans föreläsning förmedlar förmedlas genom bildspelet och 

framför allt diagrammen. Ett tydligt exempel på detta är det första animerade diagrammet i 

föreläsningen, förväntad livslängd på y-axeln och antal barn per kvinna på x-axeln, som på 45 

sekunder visar omkring 7800 individuella datapunkter.83 Självklart hinner publiken inte 

uppfatta varje individuell punkt för samtliga länder men de ser ländernas rörelse över tid vilket 

då motsvarar dataförändringarna. Skulle Rosling ha gett sig på att redovisa statistiken för 

länderna under tidsperioden muntligt hade 45 sekunder inte räckt särskilt långt och TED-scenen 

med formatet 18 minuter långa framträdanden hade inte varit rätt arena.   

Vad säger då detta om synen på visuella hjälpmedel som förmedlas i retorikhand-

böckerna? Janne Lindqvist Grindes beskrivning av de klassiska retorikernas slutsatser kring 

hjälpmedel säger att vi idag så långt som möjligt bör avstå från att förlita oss på hjälpmedel.84 

Intressant här är just formuleringen ”så långt som möjligt” då den ändå öppnar för att det i vissa 

undantagsfall kan vara till nytta att använda sig av någon form av hjälpmedel. Utifrån att denna 

undersökning kommit fram till att Roslings visuella hjälpmedels funktion är till stor del 

argumenterande och att de är av nytta för att förtydliga och förenkla komplexa statistiska 

framställningar anser jag att synen på visuella hjälpmedel som något som endast är tillåtet i 

undantagsfall bör ifrågasättas, åtminstone i relation till presentation av statistik. Att retoriskt 

tillämpa statistik har setts som problematiskt, och kanske går det att hitta en väg framåt genom 

de tidigare ganska förbisedda visuella hjälpmedlen. Min undersökning är på inget sätt 

heltäckande men den visar på ett annat sätt att se på visuell argumentation än vad som tidigare 

funnits. Fler undersökningar skulle behövas för att bevisa slutsatsen att retorikhandböckerna 

har fel, eller för att motbevisa den, men utifrån vad denna undersökning visar är potentialen hos 

visuella hjälpmedel för stor för att de ses som någonting som endast ska nyttjas i undantagsfall 

och nödlägen.  

                                                 
83 En datapunkt per land per år, räknat på 190 länder och 41 år.  
84 Lindqvist Grinde, 2008, s. 337 



27 

 

8. Sammanfattning 

Denna uppsats har som syfte att undersöka hur Hans Rosling i sina TED Talks använder 

bildspel och vilken funktion de fyller i hans presentationer. Genom att analysera Roslings 

bildmaterial i TED-föreläsningen ”The best stats you’ve ever seen” (2006) med utgångspunkt 

i Perelmans och Olbrechts-Tytecas argumentationsmodeller exempel och illustrationer har 

uppsatsens mål varit att svara på tre frågor: (1) på vilket sätt argumenterar Rosling i sina 

föreläsningar? (2) hur bidrar det visuella i föreläsningarna till argumentationen? och (3) finns 

skillnader mellan hur programmet Gapminder World och de ”vanliga” bildspelsbilderna 

fungerar i argumentationen? Syftet är intressant utifrån Roslings framgångar som en talare som 

till hög grad använder sig av visuella hjälpmedel vilket går emot de rekommendationer som ges 

av moderna retorikhandböcker som förespråkar så lite hjälpmedelsanvändning som möjligt.  

 Analysen visar att Rosling i hög grad använder sitt bildmaterial för att driva 

argument med argumentationsmodellen exempel, men också med argumentationsmodellen  

illustrationer. Detta gäller främst när Roslings bildspel visar animerade diagram i Gapminder 

World. Till viss del kan metaforiska visuella framställningar återfinnas vilka också kan ses som 

argumenterande. När bildspelet till största del består av text fyller det visuella inte någon 

argumenterande funktion utan förtydligar och stödjer främst Roslings muntliga framförande.  

Genom denna analys kommer uppsatsen fram till att det visuella bidrar till att 

driva argumentationen framåt på ett lättförståeligt sätt och att det därmed finns grund för att 

ifrågasätta den tveksamma inställning till visuella hjälpmedel som länge funnits inom retoriken, 

åtminstone då det handlar om framställning av statistik. 
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Bilaga 1 

”The best stats you’ve ever seen” – Hans Rosling, TED 2006 

 

Följande text är TED:s officiella transkription av föreläsningen, hämtad 2015-10-26, från 

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen/transcript?l

anguage=en#t-626  

 

00:11 About 10 years ago, I took on the task to teach global development to Swedish 

undergraduate students.That was after having spent about 20 years together with 

African institutions studying hunger in Africa, so I was sort of expected to know 

a little about the world. And I started in our medical university, Karolinska 

Institute, an undergraduate course called Global Health. But when you get that 

opportunity, you get a little nervous. I thought, these students coming to us 

actually have the highest grade you can get in Swedish college systems -- so I 

thought, maybe they know everything I’m going to teach them about. So I did a 

pre-test when they came. And one of the questions from which I learned a lot was 

this one:"Which country has the highest child mortality of these five pairs?" 

00:57 I put them together, so that in each pair of country, one has twice the child 

mortality of the other. And this means that it’s much bigger a difference than the 

uncertainty of the data. I won’t put you at a test here, but it’s Turkey, which is 

highest there, Poland, Russia, Pakistan and South Africa. And these were the 

results of the Swedish students. I did it so I got the confidence interval, which is 

pretty narrow, and I got happy, of course: a 1.8 right answer out of five possible. 

That means that there was a place for a professor of international health and for 

my course. 

01:31 (Laughter) 

01:32 But one late night, when I was compiling the report, I really realized my discovery. 

I have shown that Swedish top students know statistically significantly less about 

the world than the chimpanzees. 

01:47 (Laughter) 

01:49 Because the chimpanzee would score half right if I gave them two bananas with 

Sri Lanka and Turkey.They would be right half of the cases. But the students are 

not there. The problem for me was not ignorance; it was preconceived ideas. 

https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen/transcript?language=en#t-626
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen/transcript?language=en#t-626


32 

 

02:02 I did also an unethical study of the professors of the Karolinska Institute, that 

hands out the Nobel Prize in Medicine, and they are on par with the chimpanzee 

there. 

02:12 (Laughter) 

02:15 This is where I realized that there was really a need to communicate, because the 

data of what’s happening in the world and the child health of every country is very 

well aware. 

02:25 We did this software which displays it like this: every bubble here is a country. 

This country over here is China. This is India. The size of the bubble is the 

population, and on this axis here, I put fertility rate.Because my students, what 

they said when they looked upon the world, and I asked them, "What do you really 

think about the world?" Well, I first discovered that the textbook was Tintin, 

mainly. 

02:53 (Laughter) 

02:54 And they said, "The world is still ’we’ and ‘them.’ And ’we’ is Western world and 

‘them’ is Third World.""And what do you mean with Western world?" I said. 

"Well, that’s long life and small family, and Third World is short life and large 

family." 

03:09 So this is what I could display here. I put fertility rate here: number of children 

per woman: one, two, three, four, up to about eight children per woman. We have 

very good data since 1962 -- 1960 about --on the size of families in all countries. 

The error margin is narrow. Here, I put life expectancy at birth, from 30 years in 

some countries up to about 70 years. And 1962, there was really a group of 

countries herethat was industrialized countries, and they had small families and 

long lives. And these were the developing countries: they had large families and 

they had relatively short lives. Now, what has happened since 1962? We want to 

see the change. Are the students right? Is it still two types of countries? Or have 

these developing countries got smaller families and they live here? Or have they 

got longer lives and live up there? 

03:57 Let’s see. We stopped the world then. This is all U.N. statistics that have been 

available. Here we go. Can you see there? It’s China there, moving against better 

health there, improving there. All the green Latin American countries are moving 

towards smaller families. Your yellow ones here are the Arabic countries,and they 



33 

 

get longer life, but not larger families. The Africans are the green here. They still 

remain here.This is India; Indonesia is moving on pretty fast. 

04:22 (Laughter) 

04:23 In the ‘80s here, you have Bangladesh still among the African countries. But now, 

Bangladesh -- it’s a miracle that happens in the ‘80s: the imams start to promote 

family planning. They move up into that corner. And in the ‘90s, we have the 

terrible HIV epidemic that takes down the life expectancy of the African countries 

and all the rest of them move up into the corner, where we have long lives and 

small family, and we have a completely new world. 

04:48 (Applause) 

04:59 (Applause ends) 

05:01 Let me make a comparison directly between the United States of America and 

Vietnam. 1964. America had small families and long life; Vietnam had large 

families and short lives. And this is what happens: the data during the war indicate 

that even with all the death, there was an improvement of life expectancy. By the 

end of the year, the family planning started in Vietnam; they went for smaller 

families. And the United States up there is getting for longer life, keeping family 

size. And in the ‘80s now, they give up Communist planning and they go for 

market economy, and it moves faster even than social life. And today, we have in 

Vietnam the same life expectancy and the same family size here in Vietnam, 2003, 

as in United States, 1974, by the end of the war. If we don’t look in the data, I 

think we all underestimate the tremendous change in Asia, which was in social 

change before we saw the economical change. 

06:04 Let’s move over to another way here in which we could display the distribution in 

the world of the income. This is the world distribution of income of people. One 

dollar, 10 dollars or 100 dollars per day.There’s no gap between rich and poor any 

longer. This is a myth. There’s a little hump here. But there are people all the way. 

And if we look where the income ends up, this is 100 percent the world’s annual 

income. And the richest 20 percent, they take out of that about 74 percent. And 

the poorest 20 percent, they take about two percent. And this shows that the 

concept of developing countries is extremely doubtful. We think about aid, like 

these people here giving aid to these people here. But in the middle, we have most 

of the world population, and they have now 24 percent of the income. 
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07:05 We heard it in other forms. And who are these? Where are the different countries? 

I can show you Africa.This is Africa. 10% the world population, most in poverty. 

This is OECD. The rich country. The country club of the U.N. And they are over 

here on this side. Quite an overlap between Africa and OECD. And this is Latin 

America. It has everything on this Earth, from the poorest to the richest in Latin 

America. And on top of that, we can put East Europe, we can put East Asia, and 

we put South Asia. 

07:41 And how did it look like if we go back in time, to about 1970? Then there was 

more of a hump. And we have most who lived in absolute poverty were Asians. 

The problem in the world was the poverty in Asia.And if I now let the world move 

forward, you will see that while population increases, there are hundreds of 

millions in Asia getting out of poverty and some others getting into poverty, and 

this is the pattern we have today. And the best projection from the World Bank is 

that this will happen, and we will not have a divided world. We’ll have most 

people in the middle. 

08:17 Of course it’s a logarithmic scale here, but our concept of economy is growth with 

percent. We look upon it as a possibility of percentile increase. If I change this, 

and take GDP per capita instead of family income, and I turn these individual data 

into regional data of gross domestic product, and I take the regions down here, the 

size of the bubble is still the population. And you have the OECD there, and you 

have sub-Saharan Africa there, and we take off the Arab states there, coming both 

from Africa and from Asia, and we put them separately, and we can expand this 

axis, and I can give it a new dimension here,by adding the social values there, 

child survival. Now I have money on that axis, and I have the possibility of 

children to survive there. In some countries, 99.7% of children survive to five 

years of age; others, only 70. And here, it seems, there is a gap between OECD, 

Latin America, East Europe, East Asia, Arab states, South Asia and sub-Saharan 

Africa. The linearity is very strong between child survival and money. 

09:28 But let me split sub-Saharan Africa. Health is there and better health is up there. I 

can go here and I can split sub-Saharan Africa into its countries. And when it burst, 

the size of its country bubble is the size of the population. Sierra Leone down 

there. Mauritius is up there. Mauritius was the first country to get away with trade 

barriers, and they could sell their sugar -- they could sell their textiles -- on equal 

terms as the people in Europe and North America. 
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09:59 There’s a huge difference between Africa. And Ghana is here in the middle. In 

Sierra Leone, humanitarian aid. Here in Uganda, development aid. Here, time to 

invest; there, you can go for a holiday. It’s a tremendous variation within Africa 

which we rarely often make -- that it’s equal everything. I can split South Asia 

here. India’s the big bubble in the middle. But a huge difference between 

Afghanistan and Sri Lanka. I can split Arab states. How are they? Same climate, 

same culture, same religion -- huge difference. Even between neighbors. Yemen, 

civil war. United Arab Emirates, money, which was quite equally and well used. 

Not as the myth is. And that includes all the children of the foreign workers who 

are in the country. 

10:48 Data is often better than you think. Many people say data is bad. There is an 

uncertainty margin, but we can see the difference here: Cambodia, Singapore. The 

differences are much bigger than the weakness of the data. East Europe: Soviet 

economy for a long time, but they come out after 10 years very, very differently. 

And there is Latin America. Today, we don’t have to go to Cuba to find a healthy 

country in Latin America. Chile will have a lower child mortality than Cuba within 

some few years from now. Here, we have high-income countries in the OECD. 

11:21 And we get the whole pattern here of the world, which is more or less like this. 

And if we look at it, how the world looks, in 1960, it starts to move. This is Mao 

Tse-tung. He brought health to China. And then he died. And then Deng Xiaoping 

came and brought money to China, and brought them into the mainstream again. 

And we have seen how countries move in different directions like this, so it’s sort 

of difficult to get an example country which shows the pattern of the world. 

11:56 But I would like to bring you back to about here, at 1960. I would like to compare 

South Korea, which is this one, with Brazil, which is this one. The label went away 

for me here. And I would like to compare Uganda, which is there. And I can run 

it forward, like this. And you can see how South Korea is making a very, very fast 

advancement, whereas Brazil is much slower. 

12:35 And if we move back again, here, and we put on trails on them, like this, you can 

see again that the speed of development is very, very different, and the countries 

are moving more or less in the same rate as money and health, but it seems you 

can move much faster if you are healthy first than if you are wealthy first. And to 

show that, you can put on the way of United Arab Emirates. They came from here, 

a mineral country. They cached all the oil; they got all the money; but health 
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cannot be bought at the supermarket. You have to invest in health. You have to 

get kids into schooling. You have to train health staff. You have to educate the 

population. And Sheikh Zayed did that in a fairly good way. In spite of falling oil 

prices, he brought this country up here. So we’ve got a much more mainstream 

appearance of the world, where all countries tend to use their money better than 

they used in the past. 

13:34 Now, this is, more or less, if you look at the average data of the countries -- they 

are like this. Now that’s dangerous, to use average data, because there is such a 

lot of difference within countries. So if I go and look here, we can see that Uganda 

today is where South Korea was in 1960. If I split Uganda, there’s quite a 

difference within Uganda. These are the quintiles of Uganda. The richest 20 

percent of Ugandans are there. The poorest are down there. If I split South Africa, 

it’s like this. And if I go down and look at Niger, where there was such a terrible 

famine, lastly, it’s like this. The 20 percent poorest of Niger is out here, and the 

20 percent richest of South Africa is there, and yet we tend to discuss on what 

solutions there should be in Africa. Everything in this world exists in Africa. And 

you can’t discuss universal access to HIV [medicine] for that quintile up here with 

the same strategy as down here. The improvement of the world must be highly 

contextualized, and it’s not relevant to have it on regional level. We must be much 

more detailed. We find that students get very excited when they can use this. 

14:53 And even more, policy makers and the corporate sectors would like to see how 

the world is changing.Now, why doesn’t this take place? Why are we not using 

the data we have? We have data in the United Nations, in the national statistical 

agencies and in universities and other non-governmental organizations.Because 

the data is hidden down in the databases. And the public is there, and the Internet 

is there, but we have still not used it effectively. 

15:19 All that information we saw changing in the world does not include publicly-

funded statistics. There are some web pages like this, you know, but they take 

some nourishment down from the databases, but people put prices on them, stupid 

passwords and boring statistics. 

15:37 (Laughter) 

15:38 And this won’t work. 

15:39 (Applause) 
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15:42 So what is needed? We have the databases. It’s not the new database you need. 

We have wonderful design tools, and more and more are added up here. So we 

started a nonprofit venture which, linking data to design, we called Gapminder, 

from the London Underground, where they warn you, "mind the gap." So we 

thought Gapminder was appropriate. And we started to write software which could 

link the data like this. And it wasn’t that difficult. It took some person years, and 

we have produced animations.You can take a data set and put it there. We are 

liberating U.N. data, some few U.N. organization. 

16:19 Some countries accept that their databases can go out on the world, but what we 

really need is, of course, a search function. A search function where we can copy 

the data up to a searchable format and get it out in the world. And what do we hear 

when we go around? I’ve done anthropology on the main statistical units. 

Everyone says, "It’s impossible. This can’t be done. Our information is so peculiar 

in detail, so that cannot be searched as others can be searched. We cannot give the 

data free to the students, free to the entrepreneurs of the world." 

16:52 But this is what we would like to see, isn’t it? The publicly-funded data is down 

here. And we would like flowers to grow out on the Net. And one of the crucial 

points is to make them searchable, and then people can use the different design 

tool to animate it there. And I have pretty good news for you. I have good news 

that the present, new Head of U.N. Statistics, he doesn’t say it’s impossible. He 

only says, "We can’t do it." 

17:18 (Laughter) 

17:22 And that’s a quite clever guy, huh? 

17:24 (Laughter) 

17:26 So we can see a lot happening in data in the coming years. We will be able to look 

at income distributions in completely new ways. This is the income distribution 

of China, 1970. This is the income distribution of the United States, 1970. Almost 

no overlap. And what has happened? What has happened is this: that China is 

growing, it’s not so equal any longer, and it’s appearing here, overlooking the 

United States. Almost like a ghost, isn’t it? 

18:00 (Laughter) 

18:02 It’s pretty scary. 

18:03 (Laughter) 
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18:08 But I think it’s very important to have all this information. We need really to see 

it. And instead of looking at this, I would like to end up by showing the Internet 

users per 1,000. In this software, we access about 500 variables from all the 

countries quite easily. It takes some time to change for this, but on the axises, you 

can quite easily get any variable you would like to have. And the thing would be 

to get up the databases free, to get them searchable, and with a second click, to get 

them into the graphic formats, where you can instantly understand them. Now, 

statisticians don’t like it, because they say that this will not show the reality; we 

have to have statistical, analytical methods. But this is hypothesis-generating. 

19:05 I end now with the world. There, the Internet is coming. The number of Internet 

users are going up like this. This is the GDP per capita. And it’s a new technology 

coming in, but then amazingly, how well it fits to the economy of the countries. 

That’s why the $100 computer will be so important. But it’s a nice tendency. It’s 

as if the world is flattening off, isn’t it? These countries are lifting more than the 

economyand will be very interesting to follow this over the year, as I would like 

you to be able to do with all the publicly funded data. 

19:37 Thank you very much. 

19:39 (Applause) 

 

 

 

 


