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Abstract 
 
Populärvetenskapens syfte är att göra det obegripliga begripligt. Den kan betraktas som en an-
vändarvänlig brygga mellan oss och vetenskapen för att förstå världen. Den är inte endast en 
nödvändighet för forskningens framtid utan agerar även som ett didaktiskt inlärningsredskap. 
Den påverkar vår omvärldsförståelse, våra livsbeslut och bör rimligtvis betraktas som ett viktigt 
fundament i samhällets demokratiska principer. Det har genom historien ansetts vara en av re-
torikens uppgifter att vidareföra de lärdes kunskap till vidare kretsar. Retoriken hjälper popu-
lärvetenskapen att göra kunskapen tydlig, relevant, levande och är en hjälpande hand i att välja 
språk konstruktivt. Populärvetenskapen kan ses som vetenskapens retorik: varför lär vi retoriker 
oss då inte om den? Vad för betydelse skulle ett retorikdidaktiskt perspektiv kunna ha för en 
konstruktiv produktion och konsumtion av populärvetenskap? Min tes i denna uppsats är att 
kommunikation och vetenskap skulle dra nytta av att sammanflätas på ett strukturellt retorisk 
utbildningsplan. Genom att se närmare på populärvetenskapen som genre, dess förutsättningar 
och möjligheter, och dess diskurs ur ett retoriskt perspektiv konstruerades ett undervisnings-
material som genom en interventionsstudie presenterades för grundkursen i retorik. Studenterna 
populariserade därefter på egen hand en vetenskaplig artikel som analyserades för att finna 
värden som hjälpte i att belysa sambandet mellan retorik och populärvetenskap. Slutsatsen löd 
att retoriken har betydande egenskaper för populärvetenskapen och vice versa och att det för-
slagsvis vore lämpligt att införa populärvetenskaplig undervisning inom retoriken. 
 
Nyckelord: populärvetenskap, retorik, didaktik, interventionsstudie, vetenskap, förmedling, 
utbildning. 
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1. Inledning 

För över tjugo år sedan lämnade en kvinna vid namn Vivianne Wester in sin B-uppsats i retorik 

på Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. År 2001 publicerades 

artikeln Bör kvinnor sära på benen? i Retorikmagasinet av samma författare som en populär-

vetenskapligt omskriven version av den flera år tidigare inlämnade B-uppsatsen.  

 

Wester levererade ett helt nytt sätt att se på patriarkala strukturer inom actio och gav många ett 

nytt sätt att tänka kring ett intersektionellt retoriskt kroppsspråk. Denna artikel lästes av mig 

under min första studietermin och varje år troligtvis av många fler studenter som en obligatorisk 

del av våra retorikstudier. Den läses även sannolikt utöver detta av en bred retorik- eller genus-

intresserad allmänhet. Artikeln ger än idag en kunskap ingendera hade fått ta del av om inte det 

var för populärvetenskap.  

Populärvetenskapen konstitueras i mötet mellan folk och vetenskap. Det kan kallas en veten-

skapens spegel som säger oss något ytterligare om vetenskapen, människan och hennes värld. 

(Kärnefelt, 2000, s. 6) Populärvetenskap handlar om att uttrycka svår vetenskap på ett lätt sätt. 

Att välja språk konstruktivt (Sigrell, 2011 B, s. 48). Den gör det obegripliga begripligt. Den är 

en nödvändighet för forskningens framtid och är ett viktigt fundament i samhällets demokra-

tiska principer. Det kan därför anses vara en skyldighet och behov för forskare och studenter 

att föra dialog med både varandra och med samhället om sina expertisämnen. Detta synsätt 

föder också tankar kring hur populärvetenskapen även föder tvärvetenskap, då forskare på mer 

lättillgängligt sätt kan ta del utomstående forskning och därigenom tvärbefrukta vetenskap. 

Men populärvetenskapen kan behöva retoriken. Retoriken i sin form av docens, vilken förser 

med kunskap om språkval, textbygge, argumentbygge och en stor mängd fler kommunikativa 

handlingar. 

Populärvetenskaplig framställning är ett uttryckssätt och en genre vars stildrag fler akademiker 

bör överväga att bemästra. Som Albert Einstein en gång sade: ”Any intelligent fool can make 

things bigger and more complex. It takes a touch of genious – and a lot of courage to move in 

the opposite direction”. Jag vill arbeta med, och se närmare på, populärvetenskapen som genre, 

dess förutsättningar och möjligheter, och dess diskurs, ur ett retoriskt perspektiv inom en aka-

demisk miljö. När jag talar om diskurs menar jag det samlade samhälliga samtalet kring ämnet. 

Jag vill undersöka, via en interventionsstudie, om populärvetenskapligt skrivande är en kunskap 
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som bör behärskas av retoriker, i så fall varför, och således om det bör bli en del av den retoriska 

universitetsundervisningen på tidig nivå. 

Det första idéfröet till mitt examensarbete planterades när jag talade med en vän som är enga-

gerad inom TEDx i Lund. TEDx är ett lokalbaserat, självständigt upplägg av det framgångsrika 

världsfenomenet TED-talks. TED-talks är ett forum för populärvetenskap där sakkunniga inom 

diverse områden föreläser inför en icke ämnesinvigd publik. Min vän förklarade att eftersom 

talarna på TEDx i Lund inte får någon direkt vägledning i hur de skall presentera sin kunskap i 

forumet råder det en märkbar variation på kvalitén. Oftast med en tendens till det sämre. 

Föreläsarna, som ofta är studenter, har svårt att förmedla sin vetenskap på ett begripligt sätt. 

Detta fick mig att fundera över vikten och förhållandet mellan just vetenskap och förmedling. 

Vad är vetenskap och kunskap värd om inte allmänheten kan förstå eller ta del av den? 

Initialt planerade jag att utforma en koncis, förenklad och lättbegriplig checklista. En slags 

topiklista för att göra populärvetenskapligt framförande mer lättillgängligt för studenter i Lund. 

Detta verktyg var ämnat att bli användbart i situationer som presentationer, föredrag, tal, artiklar 

etc. En fingervisning om hur man gör något svårt till något lätt.  

För att kunna identifiera och avgränsa ett problem måste man först ha kunskap. I takt med 

kunskapsinsamlingen växte idéfröet till en annan planta. Jag förstod att denna först tänkta 

checklista skulle vara otillräckligt mitt syfte, då jag upptäckte att populärvetenskap som ämne 

är mer komplext än jag tidigare trott och därför för invecklat för att reducera till korta stolpar. 

Inte bara skulle mitt bidrag bli otillräckligt, utan även rent av överflödigt, då det finns en stor 

mängd längre handböcker om att skriva eller tala populärvetenskapligt och som tjänar mitt ti-

digare syfte mer än väl. 

Jag insåg att den grundläggande kunskapen kring populärvetenskap som genre, stil, diskurs och 

vikt är mer väsentlig och välbehövd än vad jag tidigare kunnat förutse inom universitetsramen 

och utbildningen. Det verkar råda en uppenbar oförståelse och misstolkning av vad populärve-

tenskap är och till vilket syfte den tjänar forskare, individ och samhälle (Kärnefelt, 2000). Jag 

förstod att de parter som bör besitta dessa kunskaper inte får ta del av dem via sin utbildning. 

Jag ändrade därför bana och valde att omdirigera mitt fokus. Populärvetenskapen kan dra nytta 

av retoriken, varför lär vi oss inte om den? 
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2. Bakgrund 

Av många anledningar har populärvetenskap en oumbärlig betydelse för både forskare, individ, 

samhälle och demokrati. I de naturvetenskapliga utbildningarna vid Lunds universitet ingår det 

som obligatoriskt moment att skriva en populärvetenskaplig text om sitt examensarbete (Pelger 

& Santesson, 2012, s. 17). I flera enkätundersökningar gällande detta koncept har studenterna 

visat en positiv inställning och hävdat att momentet hjälpt både vidga perspektiv och ökat äm-

nesförståelse (Pelger & Santesson, 2012, s. 12). 

 

Det finns en kunskapstörst och stort intresse för vetenskap i Sverige (Gunnartz, 2010). Vi får 

vetenskaplig information varje dag via en mängd olika medier. I stort sätt all forskning och 

vetenskap som vi tar del av och som vi inte läst i en akademisk text är populärvetenskap. Dess-

utom påverkar denna rapportering om forskning människors vardagsbeslut och liv i allra högsta 

grad. Detta kan exempelvis vara allt från kostråd i form av att undvika fet mat eller att inte äta 

för mycket ingefära som gravid, till miljöanalyser som påverkar val av färdmedel eller hur vi 

hanterar vårt avfall. Chris Anderson, grundaren till det populärvetenskapliga forumet TED-

talks, skriver: ”Varje meningsfullt mänskligt framsteg har kommit till stånd för att människor 

har spritt idéer mellan sig och sedan samarbetat för att förverkliga dem” (Anderson, 2016, s. 

13). Detta ger populärvetenskapen en oerhörd makt. 

 

Att förmedla kunskap, forskning och vetenskap till allmänheten kallas för den tredje uppgiften, 

och är i princip synonymt med populärvetenskap. Vid sidan av de två primära uppgifterna, 

forskning och undervisning, är detta lagstadgat för universitet och högskola i Sverige sedan 

högskolereformen 1977. Den 1 juli 2009 trädde en ändringsförordning för Högskolelagen i laga 

kraft, som innefattar populärvetenskap och den tredje uppgiften. I §2 kan man läsa: ”I högsko-

lornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin 

verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta” 

(Högskolelag, 2010). En aktivitet som över tid dessvärre kommit att bli marginaliserad och 

stundtals helt översedd.  

 

Förhållandet mellan akademiker och populärvetenskap är ett komplext sådant och anklagas av 

vissa för att vara ytlig och ”populistiskt fjäsk” (Kärnefelt, 2000). Det anses av somliga forskare 

inte vara seriöst nog att synas i den breda samhällsdebatten och i olika allmänpublika samman-

hang. Det finns de som hävdar att populärvetenskapligt skrivande inte ger några akademiska 

fördelar eller meriter och att tid borde läggas på att bedriva forskning (Högskolan Kristianstad, 
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2016). Det råder även en frustration kring bristen på finansiering av information till allmän-

heten, till skillnad från de två andra uppgifterna forskning och utbildning som finansieras av 

forskningsanslag och exempelvis lärarlön och studentpeng (Samuelsson, 2012). Detta har kom-

mit att bli en oro för professorer, då undersökningar har visat att universitet inte tar hänsyn till 

samverkansuppgiften vid professorsutnämningar och därmed inte efterföljer den lagstadgade 

uppgiften (Eliasson, 2005).  

Populärvetenskapen har genom historien präglats av de intressen som drivit den fram. Detta 

kan betraktas som den stora slutsatsen i Johan Kärnefelts doktorsavhandling Mellan nytta och 

nöje – Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige. Det må låta trivialt, men det gör 

det inte mindre relevant. Vetenskapen populariseras inte av sig själv (Kärnefelt, 2000, s. 279). 

När intressena falnar är det bara logiskt att konsten och kompetensen gör detsamma. Det får 

mig att undra över vad som motiverar oss idag att föra kunskap och vetenskap i allmänhetens 

ljus om förutsättningarna och genrens vanrykte talar den emot. 

Det finns däremot många skäl som borde motivera en dialog mellan forskare och samhälle. 

Faktum är att populärvetenskapligt skrivande visat sig vara gynnsamt även för förmedlaren som 

ett kognitivt skrivverktyg inom respektive forskningsram. Att förmedla vetenskap till en mer 

varierad doxa än den invigda gruppen akademiker har bevisats vara ett didaktiskt redskap för 

att finna nya infallsvinklar och perspektiv. Susanne Pelger, utvecklingspedagog och forskare, 

beskriver i studien Popular science writing bringing new perspectives into science students' 

theses att:  

 

[..] Using popular science writing as a cognitive tool in science education: to promote the 

ability of perspective change, development of scientific literacy and achievement of sci-

entific writing skills, and hence, to prepare science students for acting as experts and 

informed citizens, actively contributing to discussions both in science society and society 

at large (Pelger, 2017, s.12). 

Att de tre komponenterna språk, lärande och kunskap är starkt sammanfogade kan betraktas bli  

huvudtesen i denna uppsats. Men hur ser vi på detta i kunskapscentrat Lund? Kunskap, bildning 

och ansvar var ledorden för den nordiska konferensen för retorikforskning Retorik och lärande, 

som organiserades vid Lunds universitet hösten 2014. Tre ord som kan anses vara kärnvärde-

ringar i populärvetenskap. Intresset för språk, lärande och kunskap är ett brett sådant och kon-

ferensen är ett bevis på hur relevansen och bejakningen av sambandet mellan dessa aspekter 
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inte bara är aktuellt i en bred omvärldsbemärkelse, utan även i högsta grad är relevant vid Lunds 

universitet.  

År 2017 gjordes pilotundersökningen Hur skriver våra studenter? vid Humanistiska och teolo-

giska fakulteterna på Lunds universitet. Detta med syfte att utvärdera skrivförmågan hos nyan-

tagna studenter. Anledningen var en överhängande diskussion, både i media och på landets 

universitet själva, om den bristande kompetensen i skrivteknik hos studenter på universitets-

nivå. Det blev en undersökning som bekräftade de tidigare antagandena, och det konstaterades 

en stor variation i skrivkompetens mellan studenterna, med en överhängande tendens till det 

sämre. Detta är en problematik då bristande skrivförmåga kan göra det svårt eller rent av 

omöjligt för studenter att klara av sina studier (Josefsson & Santesson, 2017, s. 3). Resultaten i 

studien skulle fungera som en preliminär problemanalys och slutsatserna pekade på rekommen-

dationer om mer resurser till lärare, skrivhjälpsverksamhet för studenterna och skrivworkshops 

(Josefsson & Santesson, 2017, s. 20). Studien och dess resultat är en tydlig indikation på att 

HT-fakulteterna vid Lunds universitet har en ambition att förbättra de studerandes sätt att 

skriva. En ambition som går hand i hand med det populärvetenskapliga skrivandens positiva 

effekter. Åtgärderna som rekommenderades i studien skulle med all rimlighet kunna kombine-

ras med undervisning i populärvetenskapligt skrivande för högre effekt. 

Språket är ett av de främsta hindren för att lära sig vetenskap. Skrivandet som didaktiskt medel 

kan användas för att undanröja dessa hinder (Pelger & Santesson, Kommunikation i 

naturvetenskaplig utbildning, 2015, s. 37). Populärvetenskaplig förmedling är som tidigare 

nämnts inte bara en produkt, utan även en process och ett kognitivt verktyg som stödjer lärande 

(Pelger, Popular science writing bringing new perspectives into science students' theses, 2017, 

s. 1).  Det är inte bara en färdighet i sig, utan en väg till ökad förståelse (Pelger & Santesson, 

2012). Det finns många exempel på hur skrivande, och även muntlig presentation, har lett till 

både färdighetsutveckling som ämnesförståelse. Särskilt god effekt på förståelsen har kommu-

nikationsträningen haft då den tänkta målgruppen inte har varit specialister i ämnet (Pelger & 

Santesson, Kommunikation i naturvetenskaplig utbildning, 2015). Retoriken i populärveten-

skapligt skrivande bidrar till en ökad ämnesförståelse, men ökar även kommunikationsfärdig-

heten och skrivtekniken hos skribenten. Susanne Pelger uttryckte det:  ”Writing helps making 

our thoughts visible, and by writing them down we may trace back to them, and also have them 

developed and rephrased. Through the process of writing, associations could therefore be de-

tected that were not recognised before, and which may lead to increased understanding” (Pelger, 



 7 

2017, s. 2). Förståelse är en väg till att upptäcka nya mönster. Att formulera ett budskap till en 

bredare publik är ett didaktiskt redskap för att finna ett bredare perspektiv med nya infallsvin-

klar. Det är ett redskap för att förbättra skrivteknik och bredda formuleringsartelleriet och ord-

batteriet. Det är ett sätt att öppna nya tankedörrar till rum i hjärnan man inte besökt tidigare. 

Retorik är en gammal konst och så är konsten att undervisa i retorik (Sigrell, 2011 A, s. 29). I 

den omfattande förändringen år 2011 av läroplanen för Sveriges gymnasieutbildning (GY11) 

återfördes retorik som en del av utbildningen i svenska (Skolverket, 2019). Retoriken har fått 

ett uppsving, men så vitt jag kan konstatera är populärvetenskap sällan ett inslag i retorisk 

undervisning. Jag anser att populärvetenskap borde ses som en viktig del inom retorikutbild-

ning, likväl som retoriken borde ses som en viktig del av det populärvetenskapliga framställan-

det. 

3. Syfte 

Min tes är att kommunikation och vetenskap skulle dra nytta av att sammanflätas på ett struk-

turellt retoriskt utbildningsplan. Jag vill undersöka om ett lukrativt sätt att göra detta på är att 

införa populärvetenskap till retorikutbildningen i ett tidigare skede än i dagens aktuella läro-

plan, där den introduceras först på masternivå. Inte endast för att bredda kompetensen att för-

medla generell forskning och vetenskap till allmänheten, utan även för att kunna förmedla just 

retoriken som vetenskap till de icke ämnesinvigda. Populärvetenskapen har tre vinnare. Det är 

mottagaren på individplan som förses med kunskap och möjligheter till att förbättra sin om-

världsförståelse och livskvalitet. Det är samhället i stort och våra demokratiska principer, som 

byggs på vetenskapens premisser. Men det är även förmedlaren, som drar nytta av populärve-

tenskapens kognitiva och skrivtekniska verktyg och förtjänster. Qui docet discit – den som un-

dervisar, lär.  

 

För att uppnå detta syfte ämnar jag försöka besvara följande forskningsfrågor: 

- Vad är populärvetenskap och varför är det viktigt? 

- Vilken betydelse kan ett retorikdikaktiskt perspektiv ha för en konstruktiv produktion 

och konsumtion av populärvetenskap? 

- Bör populärvetenskap integreras i retorisk undervisning och hur bör denna undervisning 

i så fall se ut? 



 8 

4. Tidigare forskning 

Populärvetenskap är ett vedertaget forskningsobjekt och ämne som diskuteras i många forum, 

i såväl akademiska som vardagsrelaterade kontexter. Populärvetenskapen kan ses som veten-

skapens retorik (Lindberg, 1989, s. 17). Vid Lunds universitets ges masterkursen Rhetoric and 

(popular) science, vars ändamål och syften tjänar samma som mina intentioner med denna upp-

sats. Ambitionen med kursen, likt min studie, är att belysa sambandet mellan retorik och popu-

lärvetenskap och den betydande roll de båda har för varandra, att kunna applicera och värdera 

olika retorikteoretiska förhållningssätt till populärvetenskap (Humanistiska och teologiska 

fakulteterna Lunds universitet, 2014). 

 

Vetenskapen är en mäktig kraft, ständigt förändrande och påverkar i allra högsta grad vår syn 

på miljö, samhälle och levnadssätt. Den påverkar livsåskådning och politiska ställningstagan-

den. Som oerhört fragmenterad och specialiserad behöver den hjälpmedel och verktyg 

(Ellergård, 1989, s. 7). Retoriken hjälper populärvetenskapen att föra vetenskapen närmare 

människorna och förmänskligar den (Lindberg, 1989, s. 26). Syftet med min interventionsstudie 

(se vidare i metodkapitlet) bör därför inte ses som varken banbrytande eller nyskapande. Den 

kan snarare ses som en bekräftande studie av hur populärvetenskaplig kompetens kan anses 

som inte introducerad tillräckligt tidigt i utbildningen i förhållande till dess betydelse och rele-

vans. Ett enkelt argument för att populärvetenskapen bör initieras tidigare i utbildningen. 

5. Teori 

I detta avsnitt kommer jag redogöra min syn på populärvetenskap. Jag kommer även att reso-

nera kring hur retorik och didaktik samspelar, samt vad dessa betyder för populärvetenskapen. 

 

Ordet ”populär” kommer från av latinets ”populus”, som betyder folk. Den adjektiva formen 

”popularis”, betecknar det ”som rör folket”, alternativt det ”från folket stammande” (Kärnefelt, 

2000, s. 15). En lekmans tolkning av populärvetenskapens betydelse blir således något i form 

av folklig vetenskap. Populärvetenskap, i sin vidaste mening, är all vetenskaplig information 

som inte riktar sig till fackmän inom det behandlade området (Nationalencyklopedin, 2019). 

Det är kommunikation som bygger på ett vetenskapligt underlag, men är gjord för en bredare 

målgrupp än experterna inom området. Ofta färgad av karaktärsdrag som lättförståddhet, un-

derhållning, entusiasm och berättarglädje. Nationalencyklopedin beskriver:  
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Popularisering av vetenskap innebär nästan alltid att man strävar att inlemma det veten-

skapliga innehållet i ett vidare kulturellt sammanhang, så att det behandlade ämnets be-

tydelse för världsbild, livsåskådning, vardagsliv, industriella tillämpningar e.d. framhålls. 

Gränsen mellan populärvetenskap och fackvetenskaplig framställning kan vara kniv-

skarp, som inom nutida fysik och matematik, eller svårbestämd, som inom historiska och 

estetiska ämnen (2019).  

 

Vetenskaplig information presenteras i huvudsak av två yrkesgrupper: forskare och journalister. 

Då det är forskarna som framför informationen brukar det kallas populärvetenskap och då det 

är journalisterna går det vanligtvis under beteckningen vetenskapsjournalistik (Thurén 2000, 

s.13). Jag använder begreppet populärvetenskap i bägge dessa betydelser. Man kan dra en tunn 

linje där facklig vetenskap slutar och populärvetenskaplig framställning börjar. Även om den 

vetenskapliga texten generellt vänder sig till en initierad grupp av experter, medan den popu-

lärvetenskapliga ska kunna läsas och förstås av personer som inte alls är sakkunniga inom äm-

net, så behöver populärvetenskapen inte reduceras till den förutfattade meningen att den måste 

vara lättare än annan typ av text. Den måste bara kunna förstås av alla. Vetenskap i sin stora 

helhet är ofta abstrakt och kall, ofta långt bort från den sinnliga värld vi upplever till vardags. 

Därför kan retoriken vara behjälplig. Som tidigare nämnt kan populärvetenskapen betraktas 

som vetenskapens retorik (Lindberg, 1989).  

 

Retorik kan sägas handla om att fånga sin mottagare, att göra ett gott intryck och att väcka dess 

känslor. Den ger fingervisningar om vilka aspekter och vinklar som kan tas i åtanke. Den anger 

hur man disponerar en text och hur man med olika stilgrepp och topiker kan möjliggöra detta. 

Den hjälper i val av stilnivå och ord. Trots ett hav av regler förlitar sig retoriken ändå på det 

goda omdömet hos retorn och retorns förmåga att kunna anpassa sig till aptum, kairos och doxa. 

Alla dessa aspekter är av yttersta relevans i populärvetenskaplig framställning och förmedling 

av vetande i sin helhet. Sedan långt tillbaka i historien anses det vara en av retorikens uppgifter 

att vidareföra de lärdes kunskap till vidare kretsar. Den så kallade nakna sanningen ansågs för 

tråkig. Retoriken hjälper populärvetenskapen att göra kunskapen tydlig, relevant och levande 

(Lindberg, 1989, s. 23). 

 

”Retorik är en gammal konst, så är också konsten att undervisa i retorik. Ur en infallsvinkel 

uppstod retorik som ämne ur en önskan att lära sig kommunicera konstruktivt – eller i alla fall 

effektivt”, skriver retorikprofessor Anders Sigrell i inledningen till artikeln Att föreläsa är att 
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lyssna (2011, s. 29). Retoriken och didaktiken hjälper oss att välja språk, och våra språkval 

påverkar vår världsuppfattning. I den akademiska världen är det som betraktas som sanning ett 

resultat av framgångsrik kommunikation. Det redskap vi använder för att lyckas är vårt språk. 

Det vetenskapliga studiet och kunskapsinsamling, vare sig vi kallar det pragmatik, pedagogik 

eller didaktik, har sin grund i retorik som vetenskap (Sigrell, Studiehandledning retorik och 

lärande, 2018, s. 2). Retorik är teori och praktik skapad för att underlätta kommunikation. En 

konst skapad för att föra en tanke från ett huvud till ett annat, med minsta möjliga förlustmar-

ginal. Retoriken är nyckeln till att förvandla vetenskapens fragmentering, specialisering och 

möjliga kyla till folkets språkdräkt. Den gör vetenskap till populärvetenskap. Ur en infallsvinkel 

finns retorik för att hjälpa folk att välja språk konstruktivt, en kodifierad praxis om så vill. Jag 

kommer genom min uppsats att betrakta populärvetenskapen ur ett retorikdidaktiskt perspektiv, 

vilket innebär att jag tar hjälp av retoriken som ett metareflexivt vokabulär för att reflektera 

över de villkor och utfall som uppstår i den givna kommunikativa situationen.  

 

För att underlätta läsningen och för att undvika repetition kommer utmärkande stildrag och 

genrekännetecken för populärvetenskap att presenteras löpande i samband med analysen av 

empirimaterialet.  

6. Metod  

Min uppsats är en interventionsstudie i mindre skala, för att undersöka rimligheten i min tes 

kring utbildning, retorik och populärvetenskap. En intervention innebär att man avsiktligt inför 

någon form av påverkan på en grupp eller en situation, för att sedan se om denna leder till någon 

förändring. Interventionsstudie är en inte helt ovanlig studiemetod inom humaniora, ofta an-

vänd av de med didaktiska inslag, se exempel i uppsatsen Strukturerade textsamtal - en lässtra-

tegi för elever med utländsk bakgrund? En interventionsstudie på högstadiet (Bengtsson, 2015) 

eller uppsatsen Subtraktion blir addition? – En kvalitativ interventionsstudie med fokus på ele-

vers upplevelser av subtraktionsberäkningar (Karlsson & Nilsson, 2019). Två axplock tagna 

från ett stort urval av liknande uppsatser, båda skrivna på avancerande nivå och med didaktisk 

inriktning. 

 

Min inventionsprocess innebär att först komprimera de generella och essentiella dragen som 

jag anser utmärkande för populärvetenskapen som genre, dess stil, diskurs, förutsättningar och 

motgångar, och syfte. Detta för att besvara min första frågeställning. Sedan presenteras dessa i 

en undervisningskontext för studenter i grundkursen på retorikutbildningen vid Lunds 
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universitet. Detta med syftet att studenterna skall förstå populärvetenskapens stil och genredrag, 

samt dess vikt för såväl enskild individ som samhälle. De skall med hjälp av denna kunskap på 

egen hand popularisera en utsedd artikel från sin kurslitteratur, som sedan examineras på detta 

alster. Studenternas populariserade artiklar analyseras sedan av mig för att undersöka om de 

har förstått de populärvetenskapliga aspekter som presenterats och framgångsrikt kunnat appli-

cera och använda sig av den kunskapen självständigt. Undervisningsmomentet och analysen 

har syftet att resultera i kunskap som kan besvara min andra och tredje frågeställning. 

 

Denna process har som mål att undersöka och utvärdera om populärvetenskap är ett segment 

som bör adderas i tidig retorisk universitetsutbildning. Med hjälp av interventionsstudien ämnar 

jag att samla in värden som bör kunna styrka eller dementera min tes kring att en retorisk under-

visning om populärvetenskap bör ses som ett gynnsamt inslag i kursplanen för retorisk under-

visning på universitetsnivå.  

 

6.1 Etiska överväganden 

För att förstå om populärvetenskap bör vara ett grundundervisningsmoment i retorik ansåg jag 

givetvis att de mest lämpade deltagarna är retorikstudenter vid Lunds universitet. I enlighet med 

Vetenskapsrådets bestämmelser kring de fyra huvudprinciperna inom etisk forskning, inform-

ationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, informerades stu-

denterna om undersökningens premisser innan påbörjad studie (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

Med professor Anders Sigrell, lärare och handledare, som närvarande vittne höll jag en muntlig 

genomgång om studiens process och intentioner. Studenterna informerades om syftet för, lik-

som sina roller och villkor i deltagandet (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 46). För att 

studenterna skulle kunna ge ett informerat samtycke till att deras populariserade artiklar god-

kändes att användas i forskningssyfte, delades det ut en samtyckeslapp som signerades av varje 

enskild deltagande individ (se bilaga 1).  

 

6.2 Undervisningstillfället 

Under en cirka timslång presentation introducerades studenterna för populärvetenskapen. Fö-

reläsningens innehåll var framtaget ur den populärvetenskapliga faktainsamling jag bedrivit 

sedan kandidatkursens start. Jag har sökt en litterär kunskapsmiljö där en konstruktiv dialog 

mellan olika perspektiv på populärvetenskap har kunnat förse mig med en så bred och heltäck-

ande bild av genren som möjligt. Mitt informativa urval innehöll allt från litteratur om 
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populärvetenskaplig retorik och faktiskt populärvetenskap till kombinationer av dessa i form 

av populärvetenskap skriven om retorik. Jag inkluderade även renododlade inslag av retorisk 

pedagogik och didaktik, exempelvis läroböcker i retorik som Retorik för lärare av Anders Si-

grell eller Retorik 100p av Henrik Gustavsson. Jag gjorde ett urval av de populärvetenskapliga 

markörer jag ansåg relevanta, de detaljer som skiljer populärvetenskapligt från vetenskapligt 

framställande och sammanfattade huvuddragen av den populärvetenskapliga diskursen (power-

point finns bifogad som bilaga 2).  

 

Föredraget inleddes med populärvetenskapen som genrebeskrivning och dess diskurs. Vi be-

rörde ämnen som populärvetenskapens definition, dess samband till retoriken, dess historia och 

dess problematik inom akademien. Jag talade om hur vi idag betraktar kunskap och vetenskap 

i förhållande till vårt vardagsliv, och hur retorik och språk är nyckeln som kan sammanlänka 

dessa särskilda element i form av populärvetenskap.  

 

Efter vi diskuterat populärvetenskapens förtjänster och tillkortakommanden övergick vi till dess 

karaktäristiska drag och definitioner av de likheter och skillnader som råder mellan en populär-

vetenskaplig text och en vetenskaplig sådan. Vi granskade de genomgående stildragen, för att 

sedan djupdyka närmare i några praktiska skrivverktyg som underlättar skrivandet inom genren. 

Denna andra del var tänkt att utövats i form av en workshop, men i brist på läsförberedelser hos 

studenterna fick detta istället bli en fortsatt (fast aningen mer praktisk) föreläsning, öppen för 

avbrott och diskussion. Något jag återkommer till senare i kapitlet om möjliga tillkortakom-

manden och metodproblem. Studenterna ombads efter avslutad föreläsning att skriva en popu-

lärvetenskaplig text baserad på den vetenskapliga artikel de läst. Denna artikel var Mika Hieta-

nens Fallasianalys för retoriker, från antologin Retorisk kritik (2014). 

 

Enskilt eller i grupper om två eller tre fick de som uppgift att producera en text på cirka fem-

hundra ord, där de på ett lättförståeligt, intresseväckande och informerande sätt skulle presen-

tera den vetenskapliga informationen. De fick som instruktion att utgå från att artikeln skulle 

publiceras i studenttidningen Lundagård, och utefter det ta hänsyn till genre, kontext, målgrupp 

och övriga typiska stildrag de fått presenterade under föredraget.  

 

Resultatet, i form av nitton inlämningar, analyserades därefter med syfte att se om det populär-

vetenskapliga skrivandet kan ses som en nyttig beståndsdel i retorikens grundkurs. Nedan följer 

en analys av dessa inlämningar där jag resonerar kring lyckade och misslyckade anpassningar 
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till genren, samtidigt som jag löpande beskriver de populärvetenskapliga stildrag som lyftes 

fram under föreläsningen och som jag anser bör vara kunskap som presenteras i den retoriska 

undervisningen. 

7. Analys 

I detta kapitlet kommer jag att analysera studenternas egna populariseringar. Artiklarna finns 

anonymiserade bifogade i bilagor. Jag har valt att inte hänvisa till vilken särskild artikel som 

citaten i analysen är hämtade ur, då jag vill att de ska betraktas oberoende av varandra. I sam-

band med analysen presenteras även de utvalda kriterier och stildrag som utmärker god popu-

lärvetenskaplig framställning. 

 

Rubriken, dispositionen och språket är en bra plats att börja för att utskilja skiljelinjerna mellan 

den vetenskapliga och den populärvetenskapliga texten (Klepke & Rydell, 2013, s. 17). Den 

vetenskapliga tenderar att bemärkas av en strikt disposition, formellt språk och en saklig rubrik 

medan den populärvetenskapliga är friare inom dessa aspekter, då syftet i högre utsträckning är 

att väcka intresse. Att fånga intresse är ett av nyckelbegreppen inom populärvetenskap och bör 

genomsyra ordval och vinklar. I synnerhet rubriken, då den agerar lockbete för att fånga in 

läsaren i texten. Utöver att väcka intresse bör rubriken representera texten, ge en helhet och en 

tolkningsram som förbereder läsaren på vad texten kommer att handla om. Idealet av en popu-

lärvetenskaplig text är en informativ, intresseväckande, välformulerad och lagom lång rubrik 

(Pelger & Santesson, 2012, s. 20). Nedan lyder några studentexempel som lyckade särskilt bra 

med att vara intresseväckande: 

 

När du anar ugglor i mossen 

 

Vad fan säger du? Eller: en retorikers sätt att felsäkert finna fallasier 

 

eller informativ: 
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Blir du ofta överkörd i diskussioner? Här är knepen du bör känna till 

 

eller välformulerad: 

 

Falla hit och falla dit: Fallasier och fel i vardagsargumentation 

Är argumentet fakta eller fantasi? Ta reda på om det är en fallasi! 

 

Det är inte alltid lätt att lyckas med alla dessa kriterier och risken är att med mycket information 

dra sig till av någon av ytterligheterna, det vill säga att bli för lång eller detaljerad: 

 

Argumentationens akilleshäl – fallasierna. Problematiken med dolda ogiltiga argument i 

diskussioner på privat och offentligt plan 

 

Att täcka dålig hy med foundation är som att vinna en debatt med ogiltiga argument 

- det håller inte i längden 

 

Eller tvärtom, i sitt försök att popularisera, bli en smula för burdus: 

 

Bli resistent mot professorernas bullshit, lär dig om fallasier 

 

Eller rentav aningen svårtolkad: 

 

Knäck i debatt - fallasianalys, en fjäder i din hatt 
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Knark på Coop... och andra fallasier 

 

Några som ovan benämns som mindre bra kan vid första anblick av en retoriker verka tvärtom 

mycket välformulerade. Men det är just detta som är problematiken, då det inte tillhör allmän 

kännedom vad fallasier innebär och det bör därför inte heller användas i en kontext där det 

verkar som ett självförklarande begrepp. Man vill inte redan från första början få sin läsare att 

känna sig dum.  

 

Som tidigare nämnt är det framförallt målgruppen som skiljer en vetenskaplig text från en po-

pulärvetenskaplig. Den förstnämnda vänder sig till en initierad grupp av experter och den po-

pulärvetenskapliga ska kunna läsas och förstås av personer som inte alls är sakkunniga inom 

ämnet. Den populärvetenskapliga texten ska ge en ny inblick, medan den vetenskapliga förut-

sätter en förkunskap. Därför är språkvalet viktigt. OECD, den internationella samarbets- och 

utvecklingsorganisationen, utförde en studie på hur våra hjärnor fungerar när vi skall ta in ny 

information. Forskningen visade på att en av de vanligaste anledningarna varför människor har 

svårt att ta in nya fakta är för att de inte tror sig klara av eller förstå dem (OECD, 2002). Om 

man anpassar språk- och stilnivå efter mottagare och undviker onödig terminologi har man 

större chans att lyckas få fram sitt budskap. Terminologi, vetenskapliga förkortningar och akro-

nymer kan även fungera avskräckande rent visuellt vid första anblicken av en text (Pelger & 

Santesson, 2012). Den bästa stilen är den som inte märks (Sigrell, 2011 B). Detta då man inte 

behöver stanna upp i läsandet eller lägga tankekraft på annat än innehållet. I majoriteten av 

artiklarna höll studenterna språknivån på en nivå som passade sin målgrupp. Här är några bra 

studentexempel på hur termen fallasi beskrivs:  

 

Kort och gott är fallasier argument utan ordentliga belägg. För att ett argument skall falla 

utanför ramarna för en fallasi ska det, enligt Hietanen vara, relevant, acceptabelt och 

tillräckligt. 
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För att förklara en fallasi på ett enkelt sätt så är det ett argument som inte egentligen 

stödjer ståndpunkten, men som kan användas som ett retoriskt knep för att lura motparten. 

Med lite träning är det även möjligt att lära sig att direkt kunna identifiera när motparten 

bluffar. 

 

För att väcka uppmärksamhet och behålla sin läsare är de expanderande cirklarnas princip ett 

hjälpsamt redskap (Gunnartz, 2010, s. 43). Principen är egentligen enkel och går ut på att säga 

samma sak tre gånger om, fast med andra ord, mer djupgående och med olika syften. Innercir-

kelns syfte är att fånga intresset, utan detaljer eller nyanser. Här vill man fånga läsaren som 

ställer sig frågan om det värt att lägga en minut till. Om man lyckas övertyga har man chansen 

att börja om igen, med en vidare cirkel i form av tre, fyra meningar som sammanfattar det man 

vill berätta. Andra cirkeln har fokus på poängen med budskapet och man har råd att ge fler 

detaljer. Om man fortfarande har mottagarens intresse är det fördelaktiga med den tredje cirkeln 

att det finns en tolerans för fler nyanser och detaljer som förmodligen hade fått omvärlden att 

sluta lyssna om det presenterades i början. Precis som rubrik, ingress och brödtext, vill de ex-

panderande cirklarnas princip fånga intresse; presentera det viktigaste först och rätt ordning; 

repetera och addera information. Om man inleder med det mest lättbegripliga för att långsamt 

fördjupa kan man få mottagaren att intressera sig för kunskap och detaljer som annars passerat 

förbi obemärkt. Majoriteten av studenterna anammade detta stilgrepp. Exempelvis väntade 

somliga med att föra in begreppet fallasi tills de senare cirklarna. Andra valde att helt strunta i 

de vetenskapliga termerna för fallasierna och istället förklara via exempel, metaforer eller be-

rättelser (något jag återkommer till senare). Däremot fanns det artiklar där dispositionen var 

strikt, ordvalen akademiska och innehållande förhållandevis onödig terminologi. Det var vissa 

artiklar som liknade referat mer än populärvetenskap. Ett studentexempel: 

 

Retoriker strävar efter utveckling i sin argumentation. Det kan tolkas som deras primära 

meningen med livet. Det är just därför de har ställt upp argumentationsdekalogen som 

inkluderar tio regler för god argumentation. Dessa regler är väldigt lång-detaljerade och 

kräver därför en mer noggrann läsning av artikeln “Fallasianalys för retoriker” där Argu-

mentationsdekalogen förekommer på sida 59. 
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Ett fenomen som i folkmun kallas kunskapens förbannelse kan uppstå då man tvingas förklara 

ett ämne man själv är införstådd i för någon som inte har samma kompetens eller erfarenheter. 

Det är då ofta svårt att minnas hur det känns att inte känna till det som man i nuläget känner till 

väldigt väl. Som retorikstudenter är de vana vid den typen av artiklar som lästes, och således är 

ofta språk eller innehåll ingen större utmaning. Det kan då bli svårt att särskilja de viktigaste 

dragen från de mindre viktiga detaljerna. Men för att göra komplex vetenskap begripligt är det 

pusselbitarna av siluetten som måste läggas och de andra mindre definierade bitarna som bör 

utelämnas. Gallringsverktyg som kan vara behjälpliga i sådana situationer kan vara att sam-

manfatta kontentan i några kärnfulla och lättförstådda meningar och sedan byggare vidare på 

dem eller att skriva ner några frågor som man anser vara viktiga att svara på, för att i efterhand 

addera fler detaljer. En kärnmening att ha i åtanke under populärvetenskapligt textbygge är att 

inte tänka på vilken information som ska bort, utan istället vilken som ska med (Gunnartz, 

2010).  

 

När man vill locka icke-specialister är det viktigt att välja en bra vinkel och ett lämpligt per-

spektiv. Om det ska finnas en chans för omgivningen att förstå måste man utelämna en stor del 

av informationen. Många gånger sådant man själv anser vara viktigt. Därför är innehåll, (vad 

man har med) och disposition (hur man presenterar det) viktigt. Man bör starta på läsarens 

kunskapsnivå och sedan presentera ett problem. Majoriteten av studenterna valde att fokusera 

på själva fallasierna och därmed utelämna Mika Hietanens egen fallasianalys. Drygt hälften 

valde att inkludera Hietanens förklaring av RAT-triangeln (de tre kriterierna för ett gott argu-

ment: relevant, acceptabelt och tillräckligt = RAT) (Hietanen, 2014, s. 58) och ännu färre in-

kluderade den kritiska diskussionsmodellen som presenterades. Nedan lyder först några bra 

exempel på en lättsam inkludering av de aningen mer torra terminologierna:  

 

Argument kan spricka av flera anledningar. Ett sätt för att undvika detta är att ställa sig 

frågorna: är detta argument relevant, är det acceptabelt och är det tillräckligt? 

 

Vill du bli bättre på att undersöka om ett argument är gott och inte en fallasi kan du vända 

dig till RAT-triangeln. Metoden som får dig att tänka på en råtta utgår ifrån 3 kriterier: 

du ska kort och gott undersöka om argumentet i fråga är relevant, acceptabelt och 
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tillräckligt. För att argumentet ska anses vara gott måste svaret på alla tre frågorna vara 

JA! 

 

Det fanns även mindre lyckade studentexempel där beskrivningarna kan anses för detaljerade, 

sakliga eller svårtolkade: 

 

För en djupare analys behövs det däremot en specifik modell som bland annat den kritiska 

dispositionsmodellen erbjuder. Det finns fyra faser i den kritiska diskussionen som är då 

konfrontation - framträder meningsskiljaktighet; öppning - vem är antagonisten respek-

tive protagonisten i argumentationen; argumentation - protagonisten försvarar sin argu-

mentation när antagonisten anfaller med motargument; avslutning - har man nått lösning? 

Vilken part har vunnit? 

 

Hietanen menar att dock att de traditionella fallasierna är för specifika och de tre kriteri-

erna (RAT) är för generella. För en mer djupgående analys menar han att den pragmadi-

alektisika argumentationsteorin är användbar då den förklarar argument som är problem 

i en specifik situation mellan två diskussionsparter. Det handlar om huruvida den fram-

lagda ståndpunkten bör accepteras eller inte och målet blir att nå en lösning 

 

Att avsevärt förenkla och generalisera ovan nämnda teorier, eller rentav exkludera dem, är en-

ligt mig lämpliga val. Huvudsyftet med artikeln var att presentera fallasier och således bör det 

även vara det som får utrymme i den populärvetenskapliga omskrivningen. Hietanen presente-

rar arton traditionella Ad-fallasier, som alla inlämningar valde att sålla i och plocka fram ett 

antal som beskrevs mer djupgående. Ett bra studentexempel på en lättförståelig sådan förenk-

ling:  

 

”Om du inte delar vår åsikt är du inte välkommen hit längre!”, ”Klart att det är så, det vet 

ju alla!”, ”Har hon sagt det, så stämmer det!” – känner du igen argumenten? I så fall har 

du råkat ut för ett hotelseargument, ett argument som hänvisar till folket och ett falskt 
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auktoritetsargument – tre av många andra fallasier som inom retoriken är termen för ogil-

tiga argument. 

 

Det är viktigt att fokusera på det som intresserar. Den populärvetenskapliga skribenten och 

professorn i organisk kemi Ulf Ellervik sa i en intervju kring populärvetenskap att ”anledningen 

till att deckare säljer så bra är inte för att läsare intresserar sig för polisiärt rutinarbete” (Klepke 

& Rydell, 2013, s. 19). Man måste alltså i kunskap och fakta hitta det som väcker intresse. Det 

finns troligtvis en mängd anledningar till varför det man vill berätta är viktigt, men man måste 

hitta ett sätt som gör det viktigt även för de som lyssnar. Detta gärna via ett annat känt karak-

tärsdrag och knep i populärvetenskaplig framställning som går ut på att placera informationen 

i läsarens vardag. Den vetenskapliga texten kretsar vanligtvis kring en liten detalj, men den 

populärvetenskapliga måste sätta in informationen i ett större sammanhang. Några bra student-

exempel på detta är: 

 

Har du någonsin debatterat mot en person och insett dennes argument bara vill få dig att 

skrika? Har du insett att personen du talar med har helt felt men inte riktigt kan sätta ett 

finger på felet? Då har även du upplevt en fallasi. 

 

Alla har vi en bekant som fötts med talets gåva och alla vet vi att denna person är nästintill 

omöjlig att slå i debatt. Med till synes tomma men välformulerade meningar slingrar hen 

sig likt en ål in i och ut ur situation efter situation, men slutar ändå alltid med segerpokalen 

i handen. Vad är det egentligen denna personen säger? Lär dig knepen för att genomskåda 

luftskeppet - lastat med dåliga argument - lagom till julens alla tillställningar! 

 

Det sistnämnda studentexemplet använde ingressen för att väcka intresse, föra in i läsarens var-

dag och den var dessutom fullspäckad med metaforer. Ett användbart stilgrepp jag kommer 

beröra längre fram. Att sätta in det i en vardaglig situation eller att göra informationen använd-

bar i vardagssituation är vanligt inom populärvetenskapligt skrivande (Gunnartz, 2010, s. 39). 

Detta sist citerade studentexemplet konstruerade humorisktiska och igenkännbara situationer, 
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med ”behändiga fallasianalytiska tips inför julfiranden” som består av vad de uttryckte som 

”garanterade familjefejder” och avslutade med:   

 

Så passa på att öva på dina kanske patriarkatsförnekande, veganhatande och miljöbestri-

dande släkingar i jul, så är du mer än redo - att med fjäder i din hatt - knäcka kursarna i 

kommande debatt. 

 

Att föra budskapet in i mottagarens vardag behöver nödvändigtvis inte bara beröra vardagssi-

tuationer. Efter föreläsningens starka betoning på populärvetenskapens samhällsnytta och folk-

bildning, var det många studenter som kopplade fallasierna till samhällsnytta, politik och de-

mokrati. Något som berör och påverkar de flesta mottagare i allra högsta grad. Några exempel: 

 

Argumentation och diskussion utgör grunden för dagens samhälle, för demokratin vi le-

ver i. Fallasibegreppet blir därmed högst relevant för oss. Eftersom att användning av 

fallasier kan påverka utkomsten av argumentationen blir det ur en demokratisk synvinkel 

otroligt viktigt att kunna snappa upp dem innan det är för sent. 

 

Är vi inte medvetna om vad som skulle kunna vara fallasier i viktiga diskussioner finns 

risken att beslut som fattas vilar på en ostadig grund av felaktiga argument som vilken 

sekund som helst skulle kunna rasa samman. 

 

Avslutningsvis bör du tänka på den större aspekten. Upptäckandet av en fallasi i en debatt 

kan lika gärna gynna dig som individ som samhället i stort. Normen om vem som bör föra 

mest rationella resonemang har möjlighet att brytas ner. Grupper som utsätts för 

samhällsförtryck ges nu tillfälle delta i diskussioner vilket gynnar demokratin. 

 

Det är även viktigt att vara koherent och att hålla den röda tråden. Desto mindre en läsare kan 

om ett sammanhang, desto mer behöver denne hjälp att se sambanden (Pelger & Santesson, 
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Retorik för naturvetare, 2012, s. 30). Det är därför viktigt att inte sväva iväg eller bli långsökt. 

Men under rätt förutsättningar, till skillnad från den vetenskapliga texten, tillåter den populär-

vetenskapliga textspekulation. Många av artiklarna innehöll fiktiva scenarion med möjliga ut-

komster i situationer där fallasierna kan tänkas ta överhand. Att stundtals spekulera är inte sy-

nonymt med att tro offentligt och således undergräva samhällets förtroende för vetenskap. Att 

spekulera avser snarare att våga dra rimliga slutsatser utifrån den kunskapen som presenteras. 

Det kan beröra framtid, dåtid, möjlig samhällspåverkan eller som ovan nämnts hur fakta kan 

påverka individ och vardagsliv. Återigen något studenterna som skrev om julfirandet lyckades 

med, där de målade upp ett humoristiskt, fiktivt scenario som inte går att finna i den vetenskap-

liga artikeln, men som är möjliga utkomster av fallasibruk: 

 

Lägg bara fram påståenden som du kan försvara - om du är säker på din sak och har 

argumenten som backar upp det så blir det svårt för #metoo-förnekande farbror Bengt att 

fortsätta avfärda patriarkatet existens. 

 

Källkritik, källkritik, källkritik! Hänvisar moster Asta till sin yoga-instruktör (när ämnet 

som diskuteras inte är just yoga) eller till sin grannes mormors syster? Be henne backa 

upp med relevanta och trovärdiga källor - då vinner du garanterat den fighten. 

 

I tillägg är det viktigt att ha goda grunder. Det är noga med att man måste ställa sig frågan, men 

även kunna svara på, varför ens ämne är relevant och varför det behövs sägas. Ett exempel 

uttryckte det på detta sätt: 

 

Fallasianalysen blir därmed viktig då den har potentialen att hjälpa dig i ditt personliga 

liv, i diskussioner med andra och i inre konflikter med dig själv, men också till att 

förbättra samhället i stort. 
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Att förmedla vetenskap och evidensbaserade resultat till en bred målgrupp och doxa är en kom-

plex uppgift, då det ofta råder en variation även inom mottagargruppen. För att kunna kalibrera 

vetenskapen utifrån ovan nämnda anvisningar bör man först ha svarat på vem budskapet riktar 

sig till. Detta kommer att påverka stil, det vill säga framställning av språk och disposition, hur 

och i vilken ordning det berättas, men även hela dess budskap. Vad behöver mottagaren ha svar 

på? (Gunnartz, 2010, s. 33). Studenterna fick i uppgift att rikta sig till studenter i Lund via 

tidningen Lundagård. Detta gjordes tydligt i många artiklar via både språk och tema. Det gick 

att urskilja ett tydligt överhängande studenttema, då ämnen som professorer, studier, vänner 

och familjeargumentation var genomgående.   

Några användbara sätt att bygga broar mellan tankar och hjärnor är med hjälp av förenklade 

retoriska stilfigurer. De överlägset mest representerade sådana inom populärvetenskap är ex-

emplifiering, metaforer och narrativ. 

Exemplifiering var ett stilgrepp som i stort sätt alla studenternas artiklar innehöll. Det är ett 

användbart pedagogiskt verktyg för att illustrera abstrakta begrepp genom allmänna företeelser 

(Pelger & Santesson, Retorik för naturvetare, 2012, s. 46). Dessa används för att åskådliggöra 

och konkretisera. De användes oftast av studenterna för att förtydliga de olika fallasier som 

presenterades i Hietanens artikel. Ett bra studentexempel på detta som beskriver den falska 

dikotomifallasin: 

 

Har du slutat slå din fru? Ja, nej, vänta här - jag har ju aldrig slagit min fru till att börja 

med. 

 

Eller dessa studenter som målade upp ett exempelscenario av fallasin halmgubben: 

 

Ett exempel kan vara när Lisa under arbetsplatsträffen undrar ifall företaget kanske kan 

göra något annat någon fredag än att gå till puben för afterwork. Då kan Pelle bygga en 

halmgubbe med att säga “Lisa kommer inte vara nöjd innan hon har gjort oss alla till 

nykterister!” 
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Det fanns fall där exemplifieringen var aningen långsökt istället för hjälpsam och då snarare 

blev förvirrande. Nedanstående studenter använde ett exempel där förklaringsvärdet inte var 

särskilt högt och redskapet fick en motsatt effekt. 

 

Tänk dig en situation där du tittar på TV programmet Agenda. Ämnet som diskuteras är 

vare sig långkalsonger värmer på vintern eller inte. Om den ena parten som blivit beseg-

rad i debatten fortsätter att argumentera för sin ståndpunkt kallar vi det en dålig argumen-

tationsteknik, eller som det heter inom retoriken, fallasi. Man måste kunna ge upp sin 

åsikt om det visar sig att den inte håller. 

 

Populärvetenskap handlar om att förklara fakta som ofta är främmande för de man skriver till 

och då är det hjälpsamt att kunna koppla det samman med något förtroligt och bekant (Thurén, 

2000, s. 42). Andra sätt att förenkla och förtydliga kan vara vid direkta jämförelser, som dessa 

studenter som med en anspelan på doxa gör en intresseväckande kontrasterande jämförelse: 

 

Jag kan inte vara ensam om att drömma om en renare samhällsdiskussion. Det sägs att 

skitsnack är lätt att generera, men svårt att bryta ner. 

 

eller med liknelser: 

 

Om du nu upplever att du får höra några av dessa diskussionsdrag i din vardag varje dag 

– så är det okej. Fallasier har funnits åtminstone lika länge som det äldsta professorerna 

med grått skägg. 
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Du tar kontroll över situationen och rättfärdigar vad som är på tapeten. Likt att ta tyglarna 

på hästryggen – du visar vart ni ska med debatten. 

 

Men metaforen är troligtvis den trop som används mest frekvent inom populärvetenskap, främst 

för dess egenskaper att kunna förenkla det abstrakta och ogripbara till något greppbart. Meta-

foren gör en meningsöverföring där en bokstavlig mening förbinds med en icke bokstavlig och 

således förser med ett högre förklaringsvärde. Studenternas artiklar var överfulla med metaforer 

och det var tydligt för läsaren att de lagt både tid och kreativ energi för att finna dem eller skapa 

dem själva. Här är några elevexempel på lyckade metaforanvändningar: 

 

Som vi ser är det inte alltid lätt att hålla tungan rätt i mun. Fallasierna och fallgroparna är 

många men med tio enkla budord kan vi bena ut snåriga argument och se om vår 

motståndares argument håller tätt. 

 

Det viktiga är att vara medveten om att fallasier finns i varje tv-ruta och att inte låta sig 

luras av dem. Giftet i maten märks inte alltid, men du hade inte ätit den om du visste om 

det. 

 

Till sist finns de regler som klär debatten i anständiga kläder. 

 

Det kan även användas som spionglasögon för att tolka politiska budskap och ge-

nomskåda politiska knep för att se vad partier verkligen står för. 

 

Enligt Björn Lindén i sin kandidatuppsats Själviska gener och svarta hål: Metaforer, liknelser 

och jämförelser i Dagens Nyheters vetenskapsjournalistik (2006) är vetenskapsjournalisten en 

länk mellan forskare och allmänhet. Man kan beskriva deras arbete som översättare. De 
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översätter vetenskapliga publikationer till allmänbegripliga texter. En stor del av det arbetet 

innebär att förenkla. Metaforer, liknelser och jämförelser är journalistens främsta verktyg i detta 

arbete. Metaforer är vanligtvis så inarbetade i vårt språkbruk att vi sällan lägger märke till dem 

och har varit en central del av retoriken sedan dess uppkomst. Aristoteles skrev att: ”Metaforen 

är det enda som inte kan läras av någon annan; den är tecknet på sann begåvning, ty att skapa 

goda metaforer är att urskilja likheter”. 

Ett annat välanvänt verktyg inom populärvetenskapen är berättelsen. Forskning visar på att 

människan tycks vara betydligt mer benägen att ta in information om den vävs in i en berättelse 

(Gärdenfors, 2010). Berättelser tenderar att innehålla personer och igenkännbara situationer 

vilket väcker känslor. Närvaron av en känsla genererar en starkare signal till hjärnan av att 

informationen som presenteras är viktig och blir således både mer intressant och har högre odds 

att bli ihågkommen. I detta stycke nedan har studenterna valt att använda sig av en berättelse i 

form av en hätsk debatt på en pub i Lund. Genom att föra de komplicerade begreppen till en 

berättelse som utspelar sig i lundastudentens vardag höjs förklaringsvärdet och väcker intresset. 

 

Föreställ er följande scenario. Du tillsammans med två av dina kursare sitter på Café Ari-

man med en eller två för många öl i kroppen. Din vän J är konfrontativ till sin natur och 

börjar förespråka en legalisering av cannabis. Snabbt ansluter sig K till diskussionen och 

en livlig debatt tar form. 

K: vilket samhälle vill vi ha egentligen, ett där staten förbjuder farliga substanser eller ett 

där cannabis säljs på den fria marknaden? 

Falsk dikotomi: man lägger fram ett begränsat antal alternativ varvid man måste välja ett 

av dessa. I fallet i fråga kan ett tredje alternativ vara en reglerad cannabisförsäljning. 

J: Om staten ska ha befogenhet att förbjuda substanser som cannabis på grund av hälso-

skäl var går då gränsen egentligen? Ska staten börja förbjuda fet mat också? Vi kommer 

att sluta i en kommuniststat! 

Sluttande Planet: man angriper ett argument på basis av spekulativa följande konsekven-

ser. 
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Halmdocka: man förvränger motpartens argument för att åstadkomma en formulering 

som är lättare att angripa. 

K: Alla dina resonemang är skit, det måste vara all cannabis du röker som gör dig så trög 

i huvudet! 

Ad hominem: ett angrepp på person istället för dennes argument. 

J: Amen lägg av. Till och med Bill Gates är en förespråkare av en legalisering. Och om 

någon är smart så är det han. 

Falsk auktoritet: man förlitar sig på någon som saknar relevant kompetens på området. 

 

Metaforer och narrativ kan anses både värdefulla och problematiska när man skall förklara 

något. Värdefulla på grund av sina lättförstådda och förklarande egenskaper och problematiska 

på grund av risken för misstolkningar och olika konnotationer (Thurén, 2000, s. 43). Vi har alla 

olika konnotationer till ord och det finns en risk att avsändare och mottagare tappar varandra i 

omvägar i form av allegorier och symboler. Några exempel på svårförstådda, misslyckade me-

taforanvändningar i studenternas artiklar: 

 

Som tur är behöver du inte lägga ner mycket tid och tanke på att dammsuga upp dessa 

komplicerade begrepp och deras innehåll. 

 

Dels finns det argument som stigit på helt fel buss men ändå vägrar hoppa av. 

 

Så när din lärare säger att du ska klara av en mängd uppgifter för att andra tidigare har 

gjort det, som på räls, så bryter han mot argumentationsdekalogen. Om det gemensamma 

målet är att ni ska nå ett bra studieresultat, vilket vi förutsätter att det är, så tvärnitar han 

tåget. 
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Inte bara lyckades studenterna väl med uppgiften att popularisera en vetenskaplig artikel, men 

det var även tydligt att uppgiften var ett moment i vilket de fick chans att öva på och utvecklas 

inom andra aspekter av ämnet retorik. Mottagaranalys, stilanpassning, bruk av retoriska figurer 

och mer därtill var retoriska element som medföljde populariseringsuppgiften gratis. Och i 

slutändan lärde de troligtvis sig en del om fallasier dessutom. Jag kan urskilja ett stort engage-

mang en berättarglädje. Om man i sin popularisering bearbetat de fyra övergripande teman av 

uppbyggnad, tilltal, läsaranpassning och språkdräkt (Pelger & Santesson, Retorik för 

naturvetare, 2012, s. 17) och gjort detta med lättbegriplighet, verklighetsförankring och berät-

targlädje (Gunnartz, 2010, s. 62) är chanserna goda att man lyckats väl med att göra obegriplig 

vetenskap begriplig. En bedrift jag anser majoriteten av artiklarna lyckades väl med. 

8. Möjliga tillkortakommanden och metodproblem 

Min förhoppning var både att väcka intresse för genren och betona dess betydelse, samt att visa 

på de karaktäristiska stilistiska dragen som kännetecknar genren. Med endast ett lektionstillfälle 

finns det givetvis en begränsning av mängden information som kan delges. Därför anser jag att 

slutsatserna baserade på studenternas inlämningar är begränsade, men ger en fingervisning och 

en förståelse. Dessutom är de exemplifierande urval jag använt, samt de slutsatser jag tagit 

baserat på studenternas populariserade artiklar till en viss grad subjektiva. De är grundade i den 

kunskapsinsamling jag bedrivit, de populärvetenskapliga färdigheter jag samlat under detta 

uppsatsskrivande och mina personliga tolkningar av studenternas skrifter. Jag är självsäker i de 

val jag gjort och de slutsatser jag dragit, men är ödmjuk inför faktumet att resultatet kunnat sett 

annorlunda ut om utfört av någon annan.  

 

Studien får agera pars pro toto, det vill säga där delen får representera helheten. Jag är inför-

stådd i att mina resultat må vara ett fragment i ett stort sammanhang, men utifrån de aktuella 

förutsättningar som råder utgår jag från att det får vara den del som representerar helheten. Jag 

är medveten om att resultatet möjligtvis skulle kunnat variera under andra omständigheter.  

Ett annat rent praktiskt problem med utförandet, som jag var delvis förberedd på, var bristen på 

studenternas förberedelser. Då de blivit tillsagda att innan lektionstillfället ha läst utsedd artikel, 

men då stora majoriteten inte gjort detta, blev workshopen svår att utföra gemensamt. Då jag 

innan föreläsningstillfället hade misstankar om att sådant skulle kunna vara fallet, var jag 
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förberedd på detta och omdirigerade workshopen till en metaföreläsning. En metaföreläsning i 

form av att istället för att tillsammans med studenterna direkt applicera stildragen och verktygen 

på artikeln, blev de förklarade och applicerade på andra texter eller vardagliga situationer i 

monologform. Vid möjligt framtida undervisningstillfällen är detta något jag hade gjort an-

norlunda.  

9. Diskussion  

Om man kör en motorcykel bör man också förstå hur en motorcykel fungerar, menar författaren 

Robert M. Pirsig i den kultstämplade boken Zen och konsten att sköta en motorcykel (1974). 

Dels för att det självklart är passande om man har ett intresse för dessa tvåhjulade fordon och 

självständigt vill kunna färdas med dem. Men det är även en lämplig kunskap eftersom man i 

meckandet med en motorcykel kan finna lärdom om världen och vårt förhållande till livet i sig 

självt. Om vi lever i en värld som vi inte begriper oss på, som vi inte förstår hur och varför den 

fungerar som den gör, kan vi till fullo hävda att vi är närvarande?  

 

I dagens samhälle kan det påstås att vi inte lever riktigt efter samma premisser. Vår grundin-

stinkt kan istället tyckas vara att gå ur vår väg för att slippa lära oss hur vetenskap och värld 

hänger ihop (Svensson, 2006). System och föremål är konstruerade för att vi skall slippa lära 

oss om dem, utan bara rentav använda. Ett bra exempel är våra smarta telefoner, som är desig-

nade primärt efter brukbarhet, istället för efter maximal kapacitet. Detta kontemporära, lättma-

növrerade, praktiska och rentav användarvänliga synsätt går att applicera på hela vårt världssy-

stem och har blivit en bekvämlig tendens i vårt vardagliga liv. Men det är också en konsekvens 

av en ren nödvändighet. Ingen enskild människa kan behärska all kunskapsmängd som den 

samlade nutiden rymmer (Ellergård, 1989, s. 7). Praktiskt sätt finns det inte en chans att vi 

människor skall kunna lära oss allt från grunden i det moderna och överstimulerande samhälle 

vi lever i idag. Men hur ska vi kunna vara närvarande då? Det är här populärvetenskapen blir 

betydande. Jag tror på populärvetenskapen som en användarvänlig brygga mellan oss och ve-

tenskapen för att förstå världen.  

Henrik Gustavsson säger i läroboken Retorik 100p att ”Ett demokratiskt samhälle bygger på 

att alla har rätt att säga sin åsikt och samtidigt blir utrustade så att man kan, vill och vågar” 

(Gustavsson, 2014, s. 177). Retoriken har ett viktigt ansvar i detta sammanhang. Han riktar 

möjligtvis denna insikt till de obevandrade inom talet och skriftens konst, men i mina ögon 

gäller det även de som sitter på kunskap men är rädda för att förenkla och göra denna tillgänglig 
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för andra. I inledningen av boken Skriv Populärvetenskapligt står det att populärvetenskap ”inte 

endast är en nödvändighet för forskningens framtid, utan en demokratisk skyldighet” (Klepke 

& Rydell, 2013, s. 7). Hela boken Communicating Popular Science utgår från premissen att 

populärvetenskap inte bara är ett förmedlingssätt för kunskap, utan ”a democratic discussion 

about science-related issues” (Perrault, 2013, s. 11). Studenter och forskare har ett moraliskt 

ansvar att använda populärvetenskap både för eget avancerande och för att föra en dialog med 

samhälle och andra akademiker.  

Den politiska diskussionen bör baseras på ett rikt utbud av vetenskap. Miljöfrågor bör exem-

pelvis underlättas av en mängd populärvetenskap om kemi, biologi och så vidare (Lindberg, 

1989, s. 24). I miljöexemplet måste människor få chansen att se de konkreta och stundande 

ödesdigra konsekvenser vår klimatförändring genererar och att det behövs vetenskapligt base-

rade lösningar. För en kvick nutida referens är ett dagsaktuellt exempel på effektfull populär-

vetenskap, klätt i aktivism, den välkända klimataktivisten Greta Tunberg. Om politiker i sitt 

beslutsfattande inte förstår vilka slutsatser som går att dra från vetenskapen eller om 

allmänheten utelämnas av nödvändig information riskerar vårt samhälle att byggas på felaktiga 

premisser. Frågan om vilken bild av forskarvärldens slutsatser som förmedlas till omvärlden är 

inte bara en angelägenhet för ett fåtal intresserade, det är en kommunikationsfråga som är med 

och styr vår civilisations allra starkaste krafter (Gunnartz, 2010, s. 11). Därför är forskningens 

och således även populärvetenskapens och retorikens roll avgörande för vår demokrati.  

Men betraktat denna oumbärliga betydelse för vårt samhälle som populärvetenskapen har, var-

för har den detta vanrykte som generaliserande, trivial och kategorisk, inom akademien? Sedan 

relativitetsteorins och kvantfysikens genombrott, har en stor populärvetenskaplig litteratur äg-

nats dessa svårtillgängliga vetenskaper. Det är av många betraktat som en omöjlig uppgift att 

göra dessa vetenskaper folkliga utan att generalisera. Detta kan ha bidragit till att kritiker ifrå-

gasatt populärvetenskapens möjligheter att ge korrekt information (Nationalencyklopedin, 

2019).  

Inom vetenskapen finns det ofta någon typ av sanning. Den må va nyanserad, men den är ofta 

komplex, detaljerad och exakt. Inom akademin råder det en sed att alltid uttala sig så sakligt 

som möjligt, vilket kolliderar med populärvetenskapen som i sin essens vill göra om något svårt 

till något begripligt. Det kan därför för oss akademiker skava då populärvetenskaplig inform-

ation inte alltid behöver vara absolut korrekt, utan i främsta hand användbar. Detta tankesätt 

kan liknas vid en tunnelbanesystemskarta. Kunskapen ses som en överblick, där strukturen 
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ligger ganska långt från verkligheten, men ger resenärerna den information de behöver för till-

fället, på det enklaste möjliga sättet. På samma sätt gör populärvetenskap vetenskapen till något 

som passar allmänheten och förser med tillräckligt brukbar kunskap som kan förbättra vardag 

och livsbeslut. 

Som akademiker, i en sits där man ställs inför populärvetenskapligt skrivande, hamnar man ofta 

i något som kallas akademikerns dilemma. Ett dilemma där man tvingas välja mellan att ut-

trycka sig kortfattat, koncist och väcka intresse, eller nyanserat och detaljrikt och verka kunnig. 

Kemiprofessorn och den populärvetenskapliga skribenten Ulf Ellervik sade i en intervju att 

”Studenterna på Kemicentrum i Lund tillhör den promille av befolkningen som kan mest om 

kemi. Problemet är att de befinner sig på en plats där nästan alla kan mer” (Klepke & Rydell, 

2013, s. 20). Inom akademin är vi fostrade till att tänka kritiskt. Därför kan det anses skräckin-

jagande att utrycka sig lättförståeligt, dels i rädsla för att verka trivial och mindre intelligent, 

och dels för att man är rädd för att begå ”akademiskt självmord” och accelerera en slags expert-

panel i form av andra studenter. Matematikern och filosofen Bertand Russel sade en gång att: 

”The problem with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent so full of doubt”. 

I brist på rätt kunskap om hur eller då det inte finns ett tillräckligt heltäckande, men samtidigt 

begripligt sätt att uttrycka sig på, låter många hellre bli. Resultatet blir utebliven populärveten-

skaplig framställning. 

9.1 Slutsats 

Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka förhållandet mellan retorik, po-

pulärvetenskap och didaktik. Jag ämnade att förstå om retorik kan betraktas som en nyckel i att 

göra vetenskap till populärvetenskap. Jag ville undersöka populärvetenskapen ur en mängd 

vinklar, och genom att se närmare på den som genre, dess förutsättningar och möjligheter, och 

dess diskurs ur ett retoriskdidaktiskt perspektiv inom en akademisk miljö, ville jag förstå om 

den bör introduceras i retorikutbildningen i ett tidigare skede än först på masternivå. 

 

I uppsatsen har jag betraktat populärvetenskapens tre vinnare. Den individuella mottagaren: 

samhället och demokratin i sin helhet, som byggs på vetenskapens premisser: och förmedlaren, 

som drar nytta av populärvetenskapens didaktiska, kognitiva skrivverktyg. Jag ville förstå sam-

bandet mellan dessa diskurser och förtjänster och hur dessa skulle kunna dra nytta av populär-

vetenskaplig utbildning inom retoriken. För att uppnå detta syfte ställdes forskningsfrågorna: 

- Vad är populärvetenskap och varför är det viktigt? 
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- Vilken betydelse kan ett retorikdikaktiskt perspektiv ha för en konstruktiv produktion 

och konsumtion av populärvetenskap? 

- Bör populärvetenskap integreras i retorisk undervisning och hur bör denna undervisning 

i så fall se ut? 

 

Jag inledde detta uppsatsskrivande med en klar bild av att jag ville skriva om populärvetenskap 

som helhet, med fokus på retoriken och dess didaktik. Utefter detta utformade jag forsknings-

frågor, varav en som beskrivande, en som analyserande och en som värderande. Då jag, betrak-

tat min inledande tes, redan hade en så tydlig bild av varför populärvetenskap var av generell 

betydelse både för vår omvärld och inom retorikstudier, kan det anses som att forskningsfråga 

ett besvaras redan i inledning och bakgrund, och att dessa svar kontinuerligt utvecklas, proble-

matiseras och diskuteras längs uppsatsens gång. Kort sammanfattat behövs populärvetenskapen 

för att det är ett kognitivt skrivverktyg och didaktiskt redskap för förmedlaren: den utvecklar 

redan existerande- och skapar ny kunskap: den bildar den mottagande individen, vidgar dess 

omvärldsförståelse och underlättar vardagsbeslut: och den är en fundamental byggsten i sam-

hällets demokratiska principer. Forskningsfråga två besvaras även den kontinuerligt, där i dia-

logen i uppsatsen kring de gynnsamma aspekterna och de vinnande parterna av populärveten-

skaplig framställning agerar som ett löpande svar. Denna forskningsfråga får även svar i kon-

kret exemplifiering i analysen av studenternas egna populariseringar, där det presenteras svart 

på vitt hur ett utfall av populärvetenskaplig undervisning hade blivit. Slutsatsen generaliserat 

blir att populärvetenskapen kan betraktas som vetenskapens retorik och att det retorikdidaktiska 

perspektivet kan betraktas som en essentiell komponent av populärvetenskaplig framställning. 

 

Med god respons från studenterna på det populärvetenskapliga momentet, både muntligt och 

under dokumenterade möten med studierepresentanter, kan jag konstatera ett tydligt intresse 

och engagemang från de studerande gentemot populärvetenskap (muntlig konversation Anders 

Sigrell 04-10-12). Att döma av inlämningarna finns det givetvis utvecklingspotential, men 

överlag vill jag hävda att utkomsten varit god. Resultaten visar på att studenterna tagit till sig 

av den fakta som presenterats, för att sedan använda sig av den och applicera via eget skapande. 

Jag anser därför svaret på min tredje och sista forskningsfråga som: ja.  Jag rekommenderar att 

populärvetenskaplig framställning bör inkluderas på en tidigare nivå i retorikutbildningen. Jag 

anser att detta bör utföras, likt upplägget i denna studien, i form av föreläsning, workshop och 

enskilt arbete i form av skrivuppgift. Detta bör kompletteras med lämplig kurslitteratur, för-

slagsvis en enklare handbok och intresseväckande populärvetenskaplig litteratur. Jag anser 
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även att en lämplig förbättring att ha i åtanke inför nästa möjliga tillfälle är att starkt betona och 

understryka vikten av att studenterna ska ha läst utsedd läsning inför undervisningstillfället, då 

workshopen blir omöjlig att genomföra om inte detta gjorts.  

En av retorikdidaktikens och skrivkunskapens fundamentala drag är att man lär sig skriva och 

tala genom att efterbilda bra exempel. Det är inte alltid nödvändigtvis mest lukrativt att få åter-

koppling från en lärare (Pelger & Sigrell, 2015). Kamratrespons är i dagens läge en viktig del i 

grundutbildningen i retorik vid Lunds universitet och jag föreslår att detta även efterlevs i den 

populärvetenskapliga undervisningen. Jag tror att de studerande, genom att läsa och ge respons 

på varandras artiklar, skulle kunna se vad som är fungerande och icke fungerande stilapplice-

ringar, exempelvis metaforer, och på så vis via copia lära själva. Då populärvetenskapen hand-

lar om att göra något svårt till något lätt är detta en ultimat responsmodell för sitt syfte. Förstår 

studenterna varandra, kan doxan ta del av informationen? 

Jag ställer mig, som tidigare nämnts, ödmjuk inför mina antaganden, analyser och förslag. Valet 

av exempel från studenternas egna populariseringar är givetvis subjektivt plockade och hade 

med säkerhet sett delvis annorlunda ut om utfört av någon annan. Jag gjorde urvalen baserade 

på den kunskap jag besitter och mina tolkningar av deras texter. Studien har bedrivits på en 

liten skala och det som talar för att införandet av populärvetenskaplig undervisning i retorik-

studier i detta fall, behöver inte överensstämma med helheten. Men jag vill tro att likt de natur-

vetenskapliga utbildningarna vid Lunds universitet där det ingår att skriva populärvetenskapligt 

om sitt examensarbete, bör det betraktas som ett gynnsamt tillägg att införa ett populärveten-

skapligt moment i grundretorikutbildningen. Potentiellt även resulterande ett moment i framti-

den där studenterna själva populariserar sitt kandidatarbete alternativt sin B-uppsats. Detta tjä-

nar inte endast de syfte och fördelar ovan presenterade för elevens egen skrivtekniska och äm-

nesorienterade utveckling, utan även för allmänheten och folkbildningens skull. Detta bör ge-

nomföras inte endast för att popularisera utomstående vetenskap, utan även för att ha verktygen 

att popularisera retoriken. Populärvetenskap kan ses som en vetenskaplig nödvändighet och en 

demokratisk skyldighet även för studenter. Retoriken kan bidra med de verktyg som krävs för 

att klä vetenskapen i en språkdräkt som allmänheten kan ta del av. Med detta betraktar jag alla 

mina forskningsfrågor som besvarade. 

 

För över tjugo år sedan lämnade en kvinna vid namn Vivianne Wester in sin B-uppsats i retorik 

på Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet. År 2001 publicerades 
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artikeln Bör kvinnor sära på benen? av samma författare. Ett revolutionerande sätt att se på 

patriarkala strukturer inom retorik och kvinnlig actio fördes till allmänhetens blickfång. Detta 

är ett av en uppsjö av exempel på kunskap som många av oss inte fått ta del av om det inte var 

för populärvetenskapen. Att föra in populärvetenskapligt skrivande i grundretorikutbildningen 

kan bidra till att skapa ännu fler. 
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Bilagor 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1. 
Studenternas samlade samtycken till deltagande i studien. 





Bilaga 2. 
Powerpointpresentationen vid undervisningstillfället. 



POPULÄRVETENSKAP



Vad är populärvetenskap?

■ Att göra det obegripliga begripligt

■ ”Kommunikation som bygger på ett vetenskapligt underlag, men som är gjord för 
en bredare målgrupp än experterna inom området”

■ Inte amatörvetenskap, ful vetenskap eller dålig vetenskap

■ Populärvetenskap / vetenskapsjournalistik

”Any intelligent fool can make things
bigger and more complex... It takes a 
touch of genious – and a lot of courage to 
move in the opposite direction”

Albert Einstein



Varför är populärvetenskap viktigt?
■ Populärvetenskapens makt

■ Den tredje uppgiften

■ Forskaren, den enskilda individen och det demokratiska samhället

■ Populärvetenskapligt skrivande som kognitivt redskap

■ ”Frågan om vilken bild av forskarvärldens slutsatser som förmedlas till omvärlden är 
inte bara en angelägenhet för ett fåtal intresserade. Det är en 
kommunikationsfråga som är med och styr vår civilisations allra starkaste krafter 
[...] ”

”If you can’t explain it 
simply, you don’t
understand it well enough”  

Albert Einstein



Populärvetenskap och demokrati

■ Vad händer om politiker och allmänhet utelämnas viktig 
information?

■ Lägger pusselbitar som blir avgörande för världsomvälvande 
beslut

■ Vad gör vi om forskningen inte når oss i dessa fall?

■ Kultur, samhälle, men även framtiden för hela vår existens

■ Inte endast en nödvändighet studenter, journalister och 
forskare, utan en demokratisk skyldighet



Varför kan populärvetenskapen 
skava inom akademin?

§ ”Studenterna på kemicentrum i Lund tillhör den promille av befolkningen som kan 
mest om kemi. Problemet är att de befinner sig på en plats där nästan alla kan mer”

§ Akademikerns dilemma: 

- Kortfattat och koncist = väcka intresse

- Nyanserat och detaljrikt = verka kunnig

§ Inom akademien är vi fostrade att alltid ge ett korrekt svar, när det inte finns låter vi 
hellre bli (Akademiskt självmord och experttroll)

§ Tvingas välja, håller tyst (Bättre att ge en nästan korrekt svar än att lämna fältet fritt)

§ Ger rum till pseudovetenskap



Varför kan 
populärvetenskapen 

skava inom 
akademin?§ Dr. Mikael, Elaine Eksvärd, Anders

Hansen

§ Forskarvärlden detaljerad och exakt. 
Finns en sanning, men nyanserad och 
svår.  Kommunikationen blir ofta abstrakt 
och ingen orkar lyssna 

§ Inte nödvändigtvis helt korrekt



Varför behöver vi 
retoriker kunna 

detta?§ Bör kvinnor sära på benen?

§ Popularisera retoriken

§ Lära andra att popularisera 
vetenskapen

§ Retoriken kan bidra med de verktyg som 
krävs för att klä vetenskapen i en 
språkdräkt som allmänheten kan ta del 
av

Qui docet discit



Popularisera Fallasinanalys för retoriker
av Mika Hietanen

■ Populärvetenskaplig artikel i Lundagård

■ 500 ord 

■ Deadline fredag

■ Tips: Skriv Populärvetenskapligt, Birgita Klepke & Susanne Rydell



Vad skiljer en populärvetenskaplig text
från en vetenskaplig?

■ Rubrik, disposition och språk

- Vetenskaplig text som strikt rubrik, formellt språk och saklig disposition

- Populärvetenskaplig som mer fri och vill fånga läsarens intresse

■ Tillåter spekulation och gör att skrivsättet blir mer fritt

■ Målgrupp som största skiljemärke
- Den vetenskapliga texten vänder sig till en initierad grupp experter
- Den populärvetenskapliga till de som inte alls är sakkunniga

”Think like a wise
man but

communicate in the 
language of the 

people” 

William Butler 
Yeats 



Hur gör man?

■ Vem talar du till?

- Påverkar stil, ordning, budskap

- Ge ny inblick (vetenskapen förutsätter förkunskap)

Vilka termer måste vara med? Vilka behöver förklaras?

- Inte nödvändigtvis vara ”lättare”, men alla måste förstå

“You persuade a man only
insofar as you can talk his
language by speech, 
gesture, tonality, order, 
image, attitude, idea, 
identifying your ways with
his.”

Kenneth Burke



■ Vad är viktigt?
- Vad blir din vinkel?
- Sålla
- Kunskapens förbannelse 
- Lägg pusselbitarna av siluetten
- Vad som ska med, inte vad som ska bort
- Gallringsverktyg:

- Sammanfatta kontentan
- Använd frågor eller nyckelbegrepp 

Bakgrund
Vägskäl

Motgång
Utmaning

Framgångsfaktor
Karaktärsdrag

Svaghet
Konflikt

Dörröppnare
Motståndare

Fokusera på det som intresserar:
- Varför är det viktigt för den som lyssnar?
- Gör det till vardag / Human touch



§ Skrivverktyg för populärvetenskap:

§ Metaforen
- Gör abstrakta ting levande
- Agerar länk mellan forskare och allmänhet
- Kompostera metaforer

§ Berättelsen
- Forskning bevisar att människor lättare tar in kunskap invävda i berättelser
- Sår frön (pathos)

§ Både värdefulla och problematiska
- Lättförstådda och förklarande
- Olika konnotationer och missförstånd

”Metaforen är det 
enda som inte kan 
läras av någon annan; 
den är tecknet på sann 
begåvning, ty att skapa 
goda metaforer är att 
urskilja likheter.” 

Aristoteles



■ Säga samma sak tre gånger

■ Det viktigaste först, fortsätta i rätt ordning, repetera 
och tryck in ny information.

- Innercirkeln: En mening. Inga detaljer eller nyanser. 
Poäng: Fånga intresset.

- Andra cirkeln: Tre, fyra meningar sammanfattat.

Poäng: Budskapet.

- Tredje cirkeln: Nyanser och detaljer. Kan addera saker 
som tidigare tappat deras uppmärksamhet. 

Poäng: Fördjupning.

§ LÄTTBEGRIPLIGHET // VERKLIGHETSFÖRANKRING
// BERÄTTARGLÄDJE

De expanderande cirklarnas princip



■ Berätta lite kort om ämnet eller forskningsfältet. 

(Ge lyssnarna/läsarna ett sammanhang; vad sysslar man med och vilka frågor vill man generellt ha svar 
på?)

■ Vad är det för särskilt som gjorts eller kommits fram till?

(Motivera för lyssnaren/läsaren varför man pratar om detta ämnet just nu)

■ Varför är det som upptäckts eller kommits fram till viktigt eller intressant? 

(Kan det leda till något direkt användbart eller är det kanske en viktig pusselbit i ett större sammanhang?)

■ Kan detta komma till nytta eller vara av glädje för samhället? 

(Varför ska jag som lyssnare/läsare intressera mig för det här? Här bör man anknyta till vardagen)

■ Vad grundas resultaten på? 

(Hjälp lyssnarna/läsarna att avgöra vad resultaten är värda och hur trovärdiga de är)

■ Finns det några osäkerheter eller problem?

(Vad återstår att göra innan man kan vara säker på att resultatet verkligen stämmer och går att använda i 
praktiken?)

■ Vad kan detta leda till i framtiden? 

(Vad kan omvärlden hoppas på om denna forskning fortsätter att bedrivas? Här kan man våga spekulera 
lite!)



Bilaga 3. 
Studenternas populariserade artiklar. 



RETA30: Populärvetenskaplig artikel i Lundagård 
Victoria Limnefelt Nygren 
Linnea Bolmstedt 
 

 

När du anar ugglor i mossen 
 

Fallasier. Fallasier kan lära dig att vinna en diskussion du egentligen var på väg att förlora,                

men även lära dig att känna igen ett bluffargument när du anar ugglor i mossen. Ibland                

händer det att man förlorar en diskussion, för att sedan i efterhand komma på att din motpart                 

egentligen inte hade rätt. Fallasier är ett ständigt aktuellt ämne och särskilt populärt inom              

retoriken.  

 

En fallasi utgör ett felargument. Ett felaktig argument, men som ger sken av att vara ett bra                 

och giltigt argument men som inte är det. För att förklara en fallasi på ett enkelt sätt så är det                    

ett argument som inte egentligen stödjer ståndpunkten, men som kan användas som ett             

retoriskt knep för att lura motparten. Med lite träning är det även möjligt att lära sig att direkt                  

kunna identifiera när motparten bluffar - en ovärderlig kunskap att alltid ha i bakhuvudet! 

 

Det finns arton stycken traditionella fallasier, varav vissa är vanligare än andra. Den mest              

använda, och därmed viktigast att hålla koll på, är ad hominem. Låt säga att du och en person                  

har en het diskussion - och plötsligt vinner personen genom att dennes argument hänför sig               

till dig som person, istället för dennes argument.  

 

Att känna igen fallasier är viktigt eftersom det är direkt användbart för ett flertal              

yrkesgrupper, speciellt de med mycket social interaktion. Det kan även fungera som en             

puzzelbit i utvecklingen av kompetensen på arbetsmarknaden. På en personlig nivå kan det             

var bra att kunna se igenom argument för att kunna ha övertaget i alla möjliga typer av                 

situationer där argumentation äger rum. Det kan även användas som spionglasögon för att             

tolka politiska budskap och genomskåda politiska knep för att se vad partier verkligen står              

för. Det skulle leda till att det bli lättare att rösta på de man står för och därmed leda till en                     

bättre demokrati. I en situation där man är ledare kan man använda sig av fallasier som ett ess                  

i rockärmen för att bli bättre på att övertyga. Detta eftersom man kan övertyga folk kring en                 

tvivelaktig slutsats med de rätta argumenten.  



RETA30: Populärvetenskaplig artikel i Lundagård 
Victoria Limnefelt Nygren 
Linnea Bolmstedt 
 
 

Problem med dessa teorier är att det är svårt att se vem det riktar sig till. Hur ska vi som                    

allmänheten ta till oss detta så det blir användbart för vanliga människor? Om vi kan använda                

oss av fallariser och utveckla de vidare skulle det i framtiden kunna leda till att vi kan lära ut                   

detta till våra barn i skolan. Då kan de unga argumentera för sin egna sak i tidig ålder. De kan                    

också tidigt lära sig att se igenom argument vilket kan hjälpa barnen att inte lita på allt vuxna                  

säger helt blint utan skaffa sig en egen åsikt.  

 

Känner du att detta varit intressant läsning? Fortsätt att grotta ner dig i den spännande               

fallasivärlden och bli en fena på att syna bluffargument - och även själv komma med               

bluffargument när du känner att du börjar få slut på argument som håller sig till saken!                

Fallasier. En riktig retorikkonst - på gott och ont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Henrik Johansson, Alexandra Conradzon Olofsson & Andrea Brodin 
RETA30 

Dk 4  

Bli resistent mot professorernas bullshit, lär dig om fallasier 

I dagens samhälle möts vi av nyheter överallt. På sociala medier, i tidningen och på tv. Bland 

dessa nyheter råder ofta tveksamheter om vad som stämmer och vad som inte stämmer. Vi 

hör dagligen, framförallt i de politiska debatterna, om falska argument som trots allt ändå går 

hem hos dem som vill tro att det som sägs är sant. Hur kan det vara så? 

Dessa falska argument kallas fallasier och är ologiska slutsatser som skapar ett problem i 

argumentationen och försvårar den fortsatta debatten. Idag handlar forskningsläget om hur 

dessa fallasier påverkar argumentationen. Hur man hanterar och analyserar dem samt hur en 

argumentation trots allt kan vara god även om den innehåller många fallasier. 

I artikeln beskrivs olika sorters modeller där han först tar upp arton traditionella fallasier och 

senare den så kallade RAT-triangeln. Den senare handlar om tre kriterier att ha i åtanke när 

man analyserar en argumentation. Om argumentationen är relevant, acceptabel och tillräcklig. 

Dessa två tillsammans är ett bra verktyg men dock både för specifika och för generella i 

många sammanhang. Därför tar han upp en annan metod som ger mer utrymme till att 

anpassa analysen till en specifik situation, denna kallas för argumentationsdekalogen. 

Detta är ett väldigt nödvändigt verktyg för en analytiker när det kommer till att tydligare 

förstå argumentationens funktion i olika sammanhang men den är också en tydlig och stabil 

grund till att fortsätta kunna utveckla analysmetoderna. 

Så varför ska du, som läsare i Lundagård, bry dig om detta? Som den gamle greken 

Aristoteles en gång sa “En person som faller lätt offer för andras felslut och som inte lägger 

märke till detta lär också många gånger falla offer för egna felslut”. Fallasier finns som sagt 

överallt runt omkring oss. Det kan vara medier, politiker eller kanske till och med professorer 

som uttalar sig om ologiska slutsatser, dvs fallasier, medvetet eller omedvetet. Givetvis 

påverkar detta oss som lyssnare om vi inte är medvetna om detta och därmed även kan se 

huruvida en slutsats är en fallasi eller ej. Vare sig det gäller beslut som ska tas på en offentlig 

eller privat nivå vill man självklart att dessa beslut ska grunda sig på korrekta slutsatser och 

 



 

inte på fallasier. Därför bör just DU se till att du har de nödvändiga grundkunskaperna kring 

fallasier, så du kan undvika att falla i fallasi fällan.  

 

För att testa om du förstår dig på fallasier eller om teorin stämmer kan du analysera denna 

artikeln utifrån teorin eller, om du är mer ambitiös än så, analysera Hietanens artikel som 

denna artikel bygger på. Hietanen presenterar en utförlig beskrivning kring området och 

exemplifierar de argument och teorier som presenteras.  

 

För att vara säker på att resultatet kommer att stämma och gå att tillämpa i praktiken är det 

viktigt att båda parter är på samma sida när det kommer till inställningen inför en 

argumentatation. För att det ens ska vara någon mening med själva diskussionen krävs det att 

båda parter är villiga att “vinna eller förlora”. Det vill säga att antingen lyckas övertyga 

motparten eller att bli övertygad av den andra sidans argument. Finns inte denna 

överenskommelse kan vi stöta på både en och annan otrevlighet under argumentationens 

hetta. Vi kan dessutom räkna med att envist sitta och argumentera fram tills vi är gamla och 

grå.  

 
Nu efter att du har läst så pass långt i artikeln undrar du säkert kring framtiden. Vad kan 

omvärlden förvänta sig av att de gråhåriga gubbarna fortsätter bedriva sin forskning kring 

ämnet? Kanske kan vi våga hoppas på schysstare politiska debatter där politikerna faktiskt 

bryter ner motståndarens argument istället för att avsiktligt förvränga dem.  

 

Gör dig själv en tjänst och bli upplyst av Heitanens forskning så att du slipper gå hem som 

förloraren i framtida debatter.  



Populärvetenskap Konstantin Mironidis Simon Dayani 
 

Vad fan säger du? 
Eller: en retorikers sätt att felsäkert finna fallasier 

 

Jag kan inte vara ensam om att drömma om en renare samhällsdiskussion. Det sägs att skitsnack 

är lätt att generera, men svårt att bryta ner. Det är såklart inte alltid så att motpartens argument 

är skitsnack bara för att du ser att de missat något – men visst är det ett skönt ord att brista ut i? 

Så nu sitter man där i sin gubb-aura, och man behöver berättiga anklagelsen. Hur gör man det? 

Vad har vi för analytiska metoder för att finna fallasier, argument som tycks vara logiska 

slutledningar men egentligen inte är det? 

De traditionella kartläggningarna av fallasier består till stor del av simpla listor av dem. Bland 

annat Aristoteles lista av tretton och John Woods välspridda lista med ”de artons gäng.” 

Därjämte används inom retoriken den så kallade RAT-triangeln (relevant, acceptabelt och 

tillräckligt) som en sorts checklista för sunda argument. Tyvärr finner vi idag att bägge metoder 

är otillräckliga för att övergripligt och effektivt finna springor i argument. Listorna är för 

specifika; man kan inte förlita sig på ett bestämt antal fallasier och sedan skanna efter dem, i 

förhoppning om att det är heltäckande. Samtidigt är RAT-triangeln självklart för generell i 

jakten efter något så dolt som fallasier. 

Vi behöver alltså en metod som är heltäckande men samtidigt grundlig, en som sträcker sig 

över gränser mellan sammanhang samtidigt som den explicit preciserar vad vi ska leta efter. 

Lösningen blir, för en retoriker, det vi kallar (håll i hatten nu) den pragmadialektiska 

argumentationsteorin. Det är ett relativt nytt sätt att se på argumentation: som en kritisk 

diskussion, där en part har en positiv, en negativ eller en neutral ståndpunkt till en befintlig åsikt 

och diskussionen handlar om huruvida ståndpunkten bör accepteras eller inte. Således menar 

pragmadialektiken att målet med argumentation är att nå en lösning. 

Därmed finner man ett bredare perspektiv än den gamla fallasidefinitionen: man definierar 

fallasier som sådana diskussionsdrag som motverkar lösningen av en argumentation. Plötsligt 

blir kontext viktigt på ett sätt som de traditionella modellerna inte räknat med. Samtidigt förblir 

de traditionella fallasierna vad de var, men nu ur en bredare synvinkel: de sätter käppar i hjulet 

för diskussionen. 

Ur detta vidgade perspektiv föddes den s.k. argumentationsdekalogen, den modell hela denna 

artikel handlar om. Pragmadialektiken ämnar att med tio ”regler” (länk) ställa upp ideal för en 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pragma-dialectics#Rules_for_a_critical_discussion


Populärvetenskap Konstantin Mironidis Simon Dayani 
 

god argumentation, argumentationsdekalogen. Genom att jämföra argumentationen med 

dekalogen finner vi, bland annat fallasier. Exempelvis Halmdockan, att förvränga motpartens 

argument för att lättare angripa den. Detta går emot [3] ståndpunktsregeln: En parts attack på 

en ståndpunkt måste gälla den ståndpunkt som den andra parten de facto har lagt fram. 

Man kan fråga sig hur ofta verkligheten följer samma premisser som pragmadialektiken. Vi 

lever naturligtvis inte i denna ideala värld där all samhällsdebatt utgår ifrån att motparterna ska 

nå en lösning, utan oftast vill parterna hellre övertyga den andre, än att granska sin egen 

argumentation. Av just denna anledning är dekalogen så användbar. Den absorberar sådana 

argument, och låter oss föra en diskussion på samhällsnivå med jämna spelplan. 

På så sätt berättigar vi vår gubb-aura; med hjälp av dekalogen kan vi kartlägga motpartens 

skitsnack. Tills det någon gång visar sig att det var du själv som hade fel. Fråga dig då, vart 

finns dekalogen för tankar?  



Nyasha Stenman Populärvetenskaplig text 2019-11-26 
Arbana Fazliu Antal ord: 499 
Frida Engdahl   

Att täcka dålig hy med foundation är som att 
vinna en debatt med ogiltiga argument   

- det håller inte i längden 
 
”Om du inte delar vår åsikt är du inte välkommen hit längre!”, ”Klart 
att det är så, det vet ju alla!”, ”Har hon sagt det, så stämmer det!” – 
känner du igen argumenten? I så fall har du råkat ut för ett 
hotelseargument, ett argument som hänvisar till folket och ett falskt 
auktoritetsargument – tre av många andra fallasier som inom retoriken 
är termen för ogiltiga argument. 
 
Vi har nog alla medvetet eller omedvetet utsatts eller utsatt andra för en fallasi i t ex en 
diskussion med en vän, i en dispyt med en kollega eller i en hetlevrad debatt. Att kunna 
identifiera ett ogiltigt argument är minst sagt fördelaktigt för djupare analys men också 
för att själv slippa lämna en debatt oärligt, med felaktiga och svaga argument i bagaget.  
 
Det finns olika typer av fallasier och sätt att argumentera felaktigt, ogiltigt och utan 
laga kraft. De olika typerna av ogiltiga argument grundar sig på 18 stycken traditionella 
fallasier. En typ av fallasi är när det finns en mångtydighet i språket gällande ord, 
betoningar och ordfigurer, t ex påståendet ”Jag tror på hans ord”. För någon kan det 
handla om religion och för någon annan kan ”tro” syfta till sant och falskt. En annan typ 
är ad-fallasier som handlar om relevansen i ett argument, t ex att irrelevant angripa allt 
som rör den argumenterande motparten som exempelvis hans sätt att argumentera, 
snarare än att bemöta argumentet i sig. 
 
Ett bra argument bör vara relevant, acceptabelt och tillräckligt, och i analys kallar man 
det för RAT-triangeln. Argumentation ses även som en del av en kritisk diskussion som 
framskrider genom fyra faser: konfrontation, öppning, argumentation och avslutning 
vilket man kan använda som analysverktyg för att se hur parterna blir eniga, vilka roller 
som styr diskussionen och vad som gått snett i en argumentation.  
 
Här hittar du tio regler för att motverka hinder på vägen till samförstånd i en debatt:  

1. Förhindra inte motparten att lägga fram eller ifrågasätta ståndpunkter 
2. Du är skyldig att försvara din ståndpunkt om motparten önskar det 
3. Din attack mot motpartens ståndpunkt måste angå den ståndpunkt som har 

framlagts 
4. När du försvara din ståndpunkt måste det ske med argumentation som gäller 

denna ståndpunkt 
5. Förneka aldrig en outtalad premiss  
6. Lägg inte fram en premiss som en accepterad utgångspunkt  
7. Behandla inte ståndpunkten som slutgiltigt försvarad 
8. Använd endast logiskt giltiga argument 
9. Var villig att ge upp din egen ståndpunkt 



Nyasha Stenman Populärvetenskaplig text 2019-11-26 
Arbana Fazliu Antal ord: 499 
Frida Engdahl   

10.  Undvik att använda oklara, förvirrande formuleringar  
- Finns där några ömma punkter? Då kanske det är dags att rannsaka dina argument 
med hjälp av denna argumentationsdekalog.     
 
Är kvaliteten eller att övertyga viktigast? För att slippa kritik kan en idé vara att utgå 
från reglerna ovan och satsa på kvalitativa argument i debatten. I analys används 
argumentationsdekalogen som ett ideal, men ideal fungerar inte alltid i den verkliga 
debatten och dessutom finns det ingen debatt som är den andra lik. Den viktigaste 
frågan är i slutändan att ställa sig - vart vill jag komma med diskussionen?  
 



Max Alfieri Salovaara 
Alva Forsell 

Argumentationens akilleshäl - fallasierna 
Problematiken med dolda ogiltiga argument i diskussioner på privat och offentligt 

plan. 

 
Har du slutat slå din fru? Ja, nej, vänta här - jag har ju aldrig slagit min fru till att börja med. 

 

Här ovan har vi ett exempel på vad man inom retoriken kallar ett  problem i naturligt 

språkbruk som kan påverka argumentationer på ett mindre konstruktivt, eller en så 

kallad fallasi . I exemplet är det inte alls svårt att se problematiken i formuleringen, men 

det är inte alltid så enkelt i verkliga livet. Vår vardag är fylld av små argumentationer. I 

diskussioner kan många argument se ut att vara giltiga utan att egentligen vara det. 

Fallasianalysen hjälper dig därmed att kunna identifiera och sätta dit de som använder 

sig av ogiltig argumentation.  

 

Argumentation och diskussion utgör grunden för dagens samhälle, för demokratin vi 

lever i. Fallasibegreppet blir därmed högst relevant för oss. Eftersom att användning av 

fallasier kan påverka utkomsten av argumentationen blir det ur en demokratisk 

synvinkel otroligt viktigt att kunna snappa upp dem innan det är för sent.  

 

För att diskussion ska fungera på ett ändamålsenligt sätt krävs det att båda parterna tar 

hänsyn till argumenten och diskussionens kvalitet och inte bara fokuserar på att 

övertala den andre. Är vi inte medvetna om vad som skulle kunna vara fallasier i viktiga 

diskussioner finns risken att beslut som fattas vilar på en ostadig grund av felaktiga 

argument som vilken sekund som helst skulle kunna rasa samman.  

 

Genom evaluering av argumentationens kvalitet hjälps vi till att föra en mer konstruktiv 

argumentation med andra, men också oss själva. Vi kanske befinner oss vid ett vägskäl 

i våra egna liv där vi måste välja att antingen gå åt det ena eller andra hållet. Att vara 



Max Alfieri Salovaara 
Alva Forsell 

medveten om den inre monologens validitet och relevans kan därmed vara avgörande 

för de beslut vi tar så att vi inte begränsas av våra egna tankar.  

 

Fallasier är inget nytt koncept. Aristoteles inledde arbetet under antiken med sin lista på 

13 fallasier, och sedan dess har ytterligare teorier och sammanställningar tillkommit. 

Det finns många olika typer av fallasilistor men inga av de som tagits fram är dock helt 

uttömmande. Det är snarare så att de komplimenterar varandra istället för att var och en 

skulle fungera perfekt. Eftersom mycket av argumentationen dessutom är väldigt 

kontextbaserad innebär det att ett argument som kan vara irrelevant i en diskussion blir 

högst relevant i en annan.  

 

Det går inte att fånga alla felslut med de metoder vi har idag, men i takt med att nya 

infallsvinklar tillkommer kommer också analyserna kunna bli mer exakta. För tänk dig att 

faktiskt leva i en värld där argumentationer präglas av strävan mot samförstånd. En 

värld där vi inte använder oss av fallasier som genvägar i kniviga diskussioner. En värld 

där beslut fattas på stadiga grunder. Fallasianalysen blir därmed viktig då den har 

potentialen att hjälpa dig i ditt personliga liv, i diskussioner med andra och i inre 

konflikter med dig själv, men också till att förbättra samhället i stort. 

 

 

 
 



Samuel Frick 
Yassin Hjuler El Mahdaoui 

Är argumentet fakta eller fantasi? Ta reda på om det är en 

fallasi! 
 

Har du någonsin debatterat mot en person och insett dennes argument bara vill få dig 

att skrika? Har du insett att personen du talar med har helt felt men inte riktigt kan 

sätta ett finger på felet? Då har även du upplevt en fallasi. 

 

Om man ska förklara vad en fallasi är väldigt kort så är det ett argument med en ologisk slutsats. Där 

finns många barnsliga exempel på fallasier så som “Du får inte spela fotboll för att du är flicka” eller 

“Man kan inte leka med Göran för han har fula strumpor”. Men såklart så använder sig vuxna och 

ungdomar sig av fallasi argument och därför kan det vara bra att finna dessa argument och sätta 

motståndaren på plats. 

        Först och främst måste vi backa bandet en aning. Fallasier är något som som har funnits sedan 

det antika grekland när en av de stora retorikerna, Aristoteles, som redan då beskriver tretton typer av 

fallasier.  

        Under årens lopp har fallasilistorna ökat i antal och i modern tid andra perspektiv byggts på. 

Exempel på de nyare bidragen är RAT-triangeln, diskussionsmodellen och argumentationsdekalogen. 

Som tur är behöver du inte lägga ner mycket tid och tanke på att dammsuga upp dessa komplicerade 

begrepp och deras innehåll. De är på enkel svenska regler och riktningslinjer för en debatt och vilka 

argument som kan räknas som icke giltiga. 

        Argument som inte är ogiltiga kan delas in i olika kategorier. Dels finns det sådana argument 

som är inbäddade i ordens mångtydighet. Dels finns det argument som stigit på helt fel buss men ändå 

vägrar hoppa av. Dessa är argument som individuellt fungerar men som är orelevanta för den aktuella 

debatten eller diskussionen. Till sist finns de regler som klär debatten i anständiga kläder. Det är 

viktigt att de debatterande parterna inte motverkar lösningen på argumentationen.  

        Vad har du för nytta av att kunna värdera ett arguments giltighet? För det första kan du 

överkomma frustrationen av din motståndares eller väns tomma argument. Du kan felsöka dessa 

argument och ställa din motpart mot väggen. Kan du hitta fel i motståndarens argument har du helt 

enkelt en bättre chans att övertyga med dina egna argument. 

         Tar vi ett steg bort från den personliga vinningen har kunskapen om fallasier också en 

samhällsnytta. Inte nog med att man kan se ologiska argument i sina egna debatter utan även i andras 

debatter också, såsom i den politiska världen. Du kan syna om en politiker står och pratar trams för att 

få väljare eller om de faktiskt genuint har välvilja. 

 



Samuel Frick 
Yassin Hjuler El Mahdaoui 

Sammanfattningsvis så är en fallasi ett argument som bryter debattens olika regler och har en ologisk 

slutsats. Att kunna hitta fallasier i argument kan vara väldigt nyttigt inte bara för dig själv utan för 

andra också. Genom kunskapen om att hitta fallasier så får du även kunskapen av att inte använda 

dom i din egen argumentation, och därmed bli en bättre debattör! 



Av: Oskar Herpai & Wilhelm Schröder 

Ett fall av fallasier  
Vi finner fallasier eller felslut inom all form av argumentation. Från politikers 
senaste utsagor till vardagstjaffs med din lärare eller familjemedlem. Men hur 
vet vi vad som är en fallasi och inte är det, och vem bestämmer detta?  
 
Tänk dig en situation där du tittar på TV programmet Agenda . Ämnet som diskuteras är vare 
sig långkalsonger värmer på vintern eller inte. Om den ena parten som blivit besegrad i 
debatten fortsätter att argumentera för sin ståndpunkt kallar vi det en dålig 
argumentationsteknik, eller som det heter inom retoriken, fallasi. Man måste kunna ge upp 
sin åsikt om det visar sig att den inte håller.  
 
Fallasi kommer från det latinska ordet fallacia och liknar ordet felslut. Idag så är den mest 
förekommande definitionen av fallasi en form av dålig argumentation som bara  ‘’låtsas vara 
bra’’. Föreställ er när eran lärare säger att ni borde klara av att jonglera med 3 uppgifter 
samtidigt. ‘’De andra studenterna har ju klarat av det’’. Detta betraktar vi som ett dåligt 
argument. Men hur avgör vi i praktiken om ett argument är en fallasi eller inte? Det finns idag 
svar. 
 
Mika Hietanen, forskare inom retorik har diskuterat fram en alternativ fallasianalys som 
passar bättre in på vår vardag. Frågor som, ‘’Vem bestämmer vad en fallasi är’’? och ‘’Hur 
påverkar det våra diskussioner?’’ är återkommande. Men genom sin argumentationsdekalog 
kan man säga att vi betraktar fallasier utifrån situationen och värderingar för att enkelt 
definiera vad ett felslut är i praktiken. Två parter i en argumentation måste förhålla sig till 
tanken om att man för en samförståndig dialog. Om vi nu använder Hietanens modell menar 
vi att en fallasi är ett brott mot denna regel. 
 
Så när din lärare säger att du ska klara av en mängd uppgifter för att andra tidigare har gjort 
det, som på räls, så bryter han mot argumentationsdekalogen. Om det gemensamma målet 
är att ni ska nå ett bra studieresultat, vilket vi förutsätter att det är, så tvärnitar han tåget.  
 
Denna insikt ger oss möjlighet att förstå hur vi i vår vardag stöter på fallasier. Nämligen 
argumentationens goda intention och vad det är som sätter käppen i hjulet. 
 
 Politiska debatter eller vardagliga diskussioner gör felsteg som leder oss bort från vårt 
gemensamma mål. Målet som är samförstånd. På många plan så är vi inte medvetna om 
detta själva och använder oss utav fallasier och blir frustrerade när vi inte tycks kunna uppnå 
samtycke med motparten. Föreställ dig hur oenigheter mellan dig och dina klasskamrater 
skulle kunna undvikas? Naturligtvis så finns det folk som missbrukar fallasier för sina egna 
ändamål. Därför vill vi idag kunna sätta dit politiker som medvetet försöker undvika eller 
omformulera anklagelserna som riktas mot dem. Vi vill också förstå när vi har orättvisan på 
vår sida.  
 
Vi står här med ny kunskap i händerna för att angripa ett fall av fallasier. 



Nadia Khan, Lydia Nilsson RETA30 

Se upp för fallasierna på tv:n! 

 

I dagens samhälle finner vi många stunder i livet där man hör någonting som kanske inte riktigt 

verkar konsekvent. Vi kanske har märkt i någon politisk debatt på tv:n att ett argument som en 

debattör framför verkar vara bra men egentligen inte är det. Ett sånt argument som verkar bra på 

ytan men som inte håller när man faktiskt tänker igenom det kallas en fallasi. Vi kommer att mer 

ingående nämna några traditionella fallasier som vi stöter på i vår vardag och hur vi lättare kan 

upptäcka dem. 

 

Det finns 18 traditionella fallasityper. Ett exempel på en fallasityp är personangrepp där man 

angriper personen och försöker förstöra deras trovärdighet. Istället för att fokusera på 

argumenten personen lägger fram är det hur personen är som läggs i fokus. Det här är en av de 

fallasityper som uppstår mest i vardagen eftersom det i debatter är vanligt att övergå till att 

attackera personen själv istället för argumenten de framför. Ett annat exempel på det är att en 

överviktig person kan inte bli idrottslärare eftersom hen inte är vältränad. Det blir en 

problematisk och felaktig argumentation eftersom det inte har med personens kvalifikationer att 

göra utan deras person vilket inte hör hemma i en debattsituation.  

 

Som vi förstår kan fallasier ställa till problem i vår vardag, men vad kan vi göra åt saken? Hur 

kan vi upptäcka fallasier och på så sätt undvika att bli övertygade av dem? Ett sätt är det som vi 

kallar RAT-triangeln. Det står för Relevant, Acceptabelt och Tillräckligt. När vi hör ett argument 

ska vi alltså tänka efter om det är relevant, acceptabelt och tillräckligt för att övertyga. Till 

exempel om man i en diskussion om vem som ska gå ut med hunden tar upp argumentet att man 

hellre vill titta på serier, så är detta nog inte acceptabelt eller tillräckligt för den andra personen.  

 

Däremot är RAT-triangeln inte alltid tillräckligt specifik och de traditionella fallasierna är istället 

ofta för specifika. Därför tar vi upp ännu ett sätt att upptäcka och undvika fallasier i form av tio 

regler för debatt. Ett exempel på en sån här debattregel är den så kallade bruksregeln. Den 

innebär att man måste tala på ett tydligt sätt och inte medvetet använda sig av formuleringar som 

 



 

är dubbeltydiga eller svårförstådda. Man får inte heller medvetet misstolka något den andra 

parten säger. Ett exempel på detta skulle kunna vara att en kompis säger att hen är på väg trots att 

hen precis har rest sig från sängen. Hen försöker alltså medvetet missleda dig genom att använda 

sig av uttrycket “på väg” som kan tolkas på många olika sätt. 

 

Det kan vara svårt att identifiera en fallasi, men vi kan i vardagen ha nytta av detta för att just 

motstå till exempel manipulering i en diskussion eller debatt. Däremot påstår vi inte att ni 

behöver ta fram listan på regler vi har tagit upp varje gång man försöker lista ut om det är en 

fallasi eller inte. Det viktiga är att vara medveten om att fallasier finns i varje tv-ruta och att inte 

låta sig luras av dem. Giftet i maten märks inte alltid, men du hade inte ätit den om du visste om 

det. 
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  Fallasiernas spännande värld 
 
Fallasier kan verka vara logiska, trots att de inte är det. Fallasier är en argumentation som inte 
stödjer ståndpunkten, men tycks först göra det. De kan vara svåra att kategorisera och det 
finns många olika i flera olika sammanhang. I den här artikeln ska vi fokusera på de 
traditionella fallasierna och ad-fallasierna och förklara deras innebörd. Dessutom utgår vi 
ifrån Aristoteles teorin om tretton fallasier. Och hur vet vi om argumentationen är bra? Det 
ska förklaras genom en liten fördjupning i RAT-triangeln, den kritiska diskussionsmodellen 
och argumentationsdekalogen.  
 
Det finns bland annat fallasier som är beroende av språket, men det finns även de som inte är 
det. De som är beroende av språket innehåller ofta mångtydigheter och oklarheter. Det kan 
handla om olika betoningar eller ordfigurer. Dessa kallas för mångtydlighetsfallasier. 
Exempel på sådana fallasier är bland annat följande:  
 
Ekvivokation innebär att man använder samma term fast i olika sammanhang med olika 
innebörd. Amfiboli är en fallasi där det finns en dubbeltydighet på grund av satsens 
uppbyggnad eller grammatik. Betoning innebär att satsens betydelse är beroende av vilket ord 
som man betonar.  
 
De fallasier som är oberoende av språket har problem med relevansen och dessa kallas för 
relevansfallasier. Plurium interrogationum är ett exempel på en relevansfallasi. Denna går ut 
på att man förminskar svarsutrymmet på en styrande sätt. “Har du slutat att slå din fru?” 
Detta är en fråga som begränsar utrymmet för svar eftersom det antar att du har slagit din fru 
innan.  
 
Fallasier som ingår i “Argumentum ad hominem”, tillhör relevansfallasierna. Dessa kan delas 
in i tre delar. Den första delen är den direkta varianten, som går ut på att går till attack mot 
motpartens karaktär, intelligens och kompetens. Den indirekta varianten går däremot ut på att 
man skapar tvivel på motpartens syfte och motiv. Den tredje varianten är tu quoque varianten, 
som betydet att man försöker visa på en motsättning i motpartens egna argumentation, eller 
mellan hens agerande och själva argumentationen.  
 
För att avgöra om argumentationen är bra eller inte kan man använda sig av RAT-triangeln 
som handlar om att argumentet ska vara relevant, acceptabelt och tillräcklig. Det handlar helt 
enkelt om att man alltid ska ställa tre frågor till sitt argument: Är den relevant? Acceptabel? 
Tillräcklig? Det hjälper mycket för själva evalueringen av argumenten.  
 



För en djupare analys behövs det däremot en specifik modell som bland annat den kritiska 
dispositionsmodellen erbjuder. Det finns fyra faser i den kritiska diskussionen som är då 
konfrontation - framträder meningsskiljaktighet; öppning - vem är antagonisten respektive 
protagonisten i argumentationen; argumentation - protagonisten försvarar sin argumentation 
när antagonisten anfaller med motargument; avslutning - har man nått lösning? Vilken part 
har vunnit? 
 
Finns det då ett ideal för argumentation? Ja, det är klart att det finns. Retoriker strävar efter 
utveckling i sin argumentation. Det kan tolkas som deras primära meningen med livet. Det är 
just därför de har ställt upp argumentationsdekalogen som inkluderar tio regler för god 
argumentation. Dessa regler är väldigt lång-detaljerade och kräver därför en mer noggrann 
läsning av artikeln “Fallasianalys för retoriker” där Argumentationsdekalogen förekommer på 
sida 59. Lycka till med läsningen och fördjupningen av dekalogens spännande värld om ni 
känner för att bli proffsiga retoriker som alltid argumenterar rätt och flexibelt! 
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Populärvetenskap 
 
Lär dig med hjälp av retoriken att upptäcka när andras argumentation är ologisk, så lär du dig 
dessutom att själv undvika att argumentera ologiskt! 
 
När det kommer till argumentation bör man vända sig till retoriken för att finna svar. Med 
retorikens hjälp kan man lära sig att argumentera effektiv, övertygande och logiskt korrekt. Alla 
tre delarna är viktiga för att kunna övertyga en meningsmotståndare men att argumentera 
logiskt korrekt glöms ibland bort. Håller du inte med? 
 
För visst har du någon gång känt att argumentationen du just lyssnat på inte riktigt går ihop? 
Kanske när en vän försöker skylla förlusten i tennismatchen på det dåliga vädret, trots att ni 
spelade under samma väderförhållanden? Eller när du djupt försjunken i TV-soffan hör en 
politiker försvara sitt agerande inför den granskande reportern med samma 2 argument som 
båda bara tycks backas upp av varandra? I så fall är du inte ensam. Redan för 2400 år sedan 
grubblade den grekiske filosofen Aristoteles över detta, ni vet han som ligger bakom ethos, 
pathos och logos som er retoriklärare tjatade om i högstadiet.  
 
Aristoteles tyckte det var bra att känna till dessa typer av ologiska argument eller resonemang 
och hur man upptäcker dem och han valde att kalla dessa fallasier. Sedan dess har flera 
retoriker, inklusive mig själv, arbetat för att utveckla kunskapen kring fallasier.  
 
Idag kan listan på fallasier göras lång, så lång att listan inte skulle få plats i artikeln. Jag ska 
därför nämna några av de vanligaste som man bör vara lite extra vaksam för: 

1. Apell till okunskap - Att argumentet ska accepteras bara för att motsatsen inte kan 
bevisas 

2. Personangrepp - Att man angriper personen bakom argumentet och inte argumentet i 
sig 

3. Falsk kausalitet - På grund av A ska man göra B, men det förklaras inte hur A hänger 
ihop med B 

4. Sluttande planet - Att om man gör en sak kommer det automatiskt sätta igång en 
snöbollseffekt som får andra konsekvenser, utan att förklara varför.  

5. Förhastad generalisering - Man gör en generalisering utifrån 1 icke-representativt 
exempel 

6. Cirkelargument - Slutsatsen bygger på ett argument som i sin tur bygger på slutsatsen 
7. Halmgubben - Man förvränger motståndarens argument så att det ska bli enklare att 

angripa. 
 
Känner man till dessa 7 fallasier har man kommit en bra bit på vägen. Försök gärna att leta efter 
dessa när du lyssnar på eller är en del av en argumentation. Använder din meningsmotståndare 
dessa taktiker? Då kan det vara läge att konfrontera personen med detta och be vederbörande 
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argumentera på ett schysst sätt. Använder du dig själv av dessa fallasier? Då bör eventuellt 
tänka om. Att använda fallasier kan visserligen få dig att vinna en tuff debatt eller få dig att 
framstå som mer övertygande för publiken, men det öppnar upp dig för kritik.  
 
Vill du bli bättre på att undersöka om ett argument är gott och inte en fallasi kan du vända dig till 
RAT-triangeln. Metoden som får dig att tänka på en råtta utgår ifrån 3 kriterier: du ska kort och 
gott undersöka om argumentet i fråga är relevant, acceptabelt och tillräckligt. För att argumentet 
ska anses vara gott måste svaret på alla tre frågorna vara JA! Om du vill bli en mästare på att 
hitta fallasier kan du läsa om Den kritiska diskussionsmodellen som återfinns i min artikel 
“Fallasi analys för retoriker”.  
 
Lycka till i din jakt på fallasier! 
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Knark på Coop... och andra fallasier  

 

“En person som lätt faller offer för andras felslut och som inte lägger märke till detta 

lär också många gånger falla offer för egna felslut”. Därför är det enligt Aristoteles 

viktigt att lära sig att identifiera fallasier. Om dessa kan man läsa i Hietanens artikel 

Fallasianalys för retoriker.  

 

Om vi utgår från att målet med en argumentation är att nå en lösning så definierar 

man fallasier som sådana diskussionsdrag som motverkar lösningen av en argumentation. 

Det finns arton traditionella fallasier som alltså bryter mot reglerna för vad som 

brukar anses som god argumentation. Här kommer redogöras för fem fallasier som 

ofta förekommer i vardagsargumentation men som inte alltid är så uppenbara.  

 

Föreställ er följande scenario. Du tillsammans med två av dina kursare sitter på Café 

Ariman med en eller två för många öl i kroppen. Din vän J är konfrontativ till sin 

natur och börjar förespråka en legalisering av cannabis. Snabbt ansluter sig K till 

diskussionen och en livlig debatt tar form.  

 

K: vilket samhälle vill vi ha egentligen, ett där staten förbjuder farliga substanser 

eller ett där cannabis säljs på den fria marknaden?  

 

Falsk dikotomi: man lägger fram ett begränsat antal alternativ varvid man måste 

välja ett av dessa. I fallet i fråga kan ett tredje alternativ vara en reglerad 

cannabisförsäljning. 

 

J: Om staten ska ha befogenhet att förbjuda substanser som cannabis på grund av 

hälsoskäl var går då gränsen egentligen? Ska staten börja förbjuda fet mat också? Vi 

kommer att sluta i en kommuniststat!  

 

Sluttande Planet: man angriper ett argument på basis av spekulativa följande 

konsekvenser.   
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K: Vänta, så du tycker alltså att man ska kunna köpa knark på Coop? 

 

Halmdocka: man förvränger motpartens argument för att åstadkomma en 

formulering som är lättare att angripa.  

 

K: Alla dina resonemang är skit, det måste vara all cannabis du röker som gör dig så 

trög i huvudet!   

 

Ad hominem: ett angrepp på person istället för dennes argument.  

 

J: Amen lägg av. Till och med Bill Gates är en förespråkare av en legalisering. Och 

om någon är smart så är det han.   

 

Falsk auktoritet: man förlitar sig på någon som saknar relevant kompetens på 

området 

 

Exemplen ovan är kanske till synes absurda nu när de är så exponerade men trots det 

är dessa inte mindre vanligt förekommande. Att som student besitta färdigheten att 

identifiera fallasier både hos andra men också hos sig själv är en nödvändig 

förutsättning för att skapa en god debatt. Om vi återgår till idealet för god 

argumentation brukar det bygga på tre kriterier: att det ska vara relevant, acceptabelt 

och tillräckligt. För att evaluera ett argument, ha dessa i åtanke.  

 

Hietanen menar att dock att de traditionella fallasierna är för specifika och de tre 

kriterierna (RAT) är för generella. För en mer djupgående analys menar han att den 

pragmadialektisika argumentationsteorin är användbar då den förklarar argument 

som är problem i en specifik situation mellan två diskussionsparter. Det handlar om 

huruvida den framlagda ståndpunkten bör accepteras eller inte och målet blir att nå 

en lösning.  

 

Så oavsett om du är för eller emot cannabis. Lär dig argumentera korrekt.  
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Populärvetenskaplig Sammanfattning 

Hur argumenterar man bra? 

I artikeln Fallasianalys för retoriker skriver Mika Hietanen inte bara om hur man gör för att 
argumentera dåligt, utan också om hur man gör för att argumentera bra. 

Historiskt sett har vi analyserat argument genom att använda oss av fallasier, alltså tankefel, 
och lista upp vilka som finns i ett visst argument. Hietanen menar att detta är fel infallsvinkel 
när man ska undersöka argument. Istället anser han att vi bör se argumentation som en kritisk 
diskussion mellan två parter där målet är att avgöra om man bör acceptera en viss ståndpunkt 
eller inte. Med detta som utgångspunkt ger han tio regler för hur man argumenterar på ett bra 
sätt. 

Fallasier är dåliga sätt att argumentera som vi alla stött på även om vi inte alltid haft ett namn 
för det. Ett vanligt exempel är det som kallas för ad hominem-argument eller personangrepp, 
vilket innebär att man kritiserar personen som framför ett argument snarare än själva 
argumentet. Den modell som verkar ha fått störst genomslag och som Hietanen tar upp består 
av arton olika fallasier. När man analyserar en argumenterande text undersöker man ofta vilka 
fallasier som finns i texten. 

Hietanen anser att detta är ett bristfälligt sätt att analysera argumenterande texter. Istället tar 
han avstamp i den informella logiken där man utarbetat tre kriterier för god argumentation. 
Enligt denna teori ska ett bra argument vara relevant, acceptabelt och tillräckligt. Att fråga 
sig huruvida ett argument besitter de tre kvaliteterna är ofta en bra början, men räcker inte 
hela vägen när man ska analysera argument. 

För att kunna gå vidare menar Hietanen att vi behöver en teori som beskriver vad 
argumentation är. Han vänder sig här till en teoribildning hävdar att man bör se argumentation 
som en kritisk diskussion mellan två parter där syftet är att försvara den enes ståndpunkt mot 
den andras kritik. Målet blir att lösa argumentationen, vilket innebär att avgör om 
ståndpunkten bör accepteras. 

Utifrån denna teori och de tre kriterierna beskriver Hietanen tio regler för god argumentation, 
alltså de typerna av argument som är hjälpsamma för att lösa argumentationen. Dessa är som 
följer: 

1) Frihetsregeln: Man får inte hindra varandra från att lägga fram eller ifrågasätta 
ståndpunkter. 

2) Regeln för bevisbörda: Lägger man fram en ståndpunkt måste man vara beredd att försvara 
den. 

3) Ståndpunktsregeln: Attackerar man en ståndpunkt måste det vara den ståndpunkt som 
meningsmotståndaren faktiskt har lagt fram. 

4) Relevansregeln: Man får bara försvara en ståndpunkt genom argument som faktiskt gäller 
ståndpunkten. 

5) Regeln för implicit premiss: Man får inte förneka en premiss man själv lämnat outtalad 
eller falskeligen lägga fram något som om det vore en outtalad premiss hos den andra. 
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6) Utgångspunktsregeln: Man får inte lägga fram en premiss som en accepterad utgångspunkt 
eller förneka en premiss som representerar en accepterad utgångspunkt. 

7) Regeln för argumentschema: Man får inte behandla en ståndpunkt som slutgiltigt försvarad 
om försvarar den med ett lämpligt och korrekt argumentschema. 

8) Validitetsregeln: Man får bara använda argument som är logiskt giltiga. 

9) Avslutningsregeln: Misslyckas man med försvaret av en ståndpunkt måste man vara beredd 
att överge den ståndpunkten. 

10) Bruksregeln: Man får inte använda formuleringar som är oklara eller förvirrande och man 
måste tolka motståndarens formuleringar så noggrant som möjligt. 
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Knäck i debatt - fallasianalys, en fjäder i din hatt 
 

Alla har vi en bekant som fötts med talets gåva och alla            

vet vi att denna person är nästintill omöjlig att slå i debatt.            

Med till synes tomma men välformulerade meningar       

slingrar hen sig likt en ål in i och ut ur situation efter             

situation, men slutar ändå alltid med segerpokalen i        

handen. Vad är det egentligen denna personen säger? Lär         

dig knepen för att genomskåda luftskeppet - lastat med         

dåliga argument - lagom till julens alla tillställningar!  

 

Mika Hietanen, universitetslektor i retorik vid Uppsala       

universitet, har lösningen på dina problem i sin artikel         

Fallasianalys . Genom att kunna identifiera det som kallas        

fallasier får du verktygen att plocka isär motståndarens        

argument för att samtidigt kunna konstruera egna starka        

argument. Men vad är egentligen en fallasi? Hietanen        

skriver ”Fallasier är diskussionsdrag som motverkar      

lösningen av en argumentation. De sätter käppar i hjulen för diskussionen”. Kort och gott är               

fallasier argument utan ordentliga belägg. För att ett argument skall falla utanför ramarna för en               

fallasi ska det, enligt Hietanen vara, relevant, acceptabelt och  tillräckligt.  

 

Här har vi förberett några behändiga fallasianalytiska tips inför stundande julfirande och            

garanterade familjefejder: 

 

- Lägg bara fram påståenden som du kan försvara - om du är säker på din sak och har                  

argumenten som backar upp det så blir det svårt för #metoo-förnekande farbror Bengt att              

fortsätta avfärda patriarkatet existens.  
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- Förvränger motparten dina ord och använder det mot dig? Fallasi. En god argumentation             

bygger på att man håller sig till den uttalade ståndpunkten. Påminn motdebattören att             

hålla sig till ämnet. På så vis vinner du tillbaka diskussionen.  

- Källkritik, källkritik, källkritik! Hänvisar moster Asta till sin yoga-instruktör (när ämnet           

som diskuteras inte är just yoga) eller till sin grannes mormors syster? Be henne backa               

upp med relevanta och trovärdiga källor - då vinner du garanterat den fighten.  

- Utgår din motpart från att alla skulle tycka så som hen tycker? Ping! Fallasi. Så länge det                 

inte är allmänt vedertaget att alla tycker som motdebattören är detta ett solklart brott mot               

argumentationsetiketten.  

- Undvik att generalisera; att säga att din kompis Saga har veganskt julbord och därför              

borde ni också ha det, kommer inte övertala din  julskineälskande mormor.  

- Glöm inte heller bort att låta din motpart komma till tals; att vara tyst kan ibland vara det                  

som får dig att gå vinnande därifrån. Att tiga är guld. Ibland.  

- Men också, och kanske allra viktigast: Acceptera ett nederlag; det är inte alltid dina              

argument som är de starkaste. Genom att faktiskt acceptera det så kan du ändå lämna               

diskussionen som en vinnare - rikare på kunskap och nya insikter. Det är kanske inte alla                

som tycker att en slopad jul är en bra idé. Även om det skulle vara det mest miljövänliga.  

 

Så vems ansvar är det att hålla koll på om det är en fråga om fallasier eller inte? Självklart är den                     

som talar ansvarig för det den säger, men ofta används dessa dåliga argument utan att man själv                 

ens vet om det. Därför är dessa tips ett riktigt ess i rockärmen, att kunna peka ut var din                   

motståndares argumentation faller för att själv få övertaget i debatten.  

 

Nu är du väl förberedd för att ge dig an diskussioner med oliktänkande människor kring dig, utan                 

att den där vältalige ålen tar över. Så passa på att öva på dina kanske patriarkatsförnekande,                

veganhatande och miljöbestridande släkingar i jul, så är du mer än redo - att med fjäder i din hatt                   

-  knäcka  kursarna i kommande debatt! 
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Den stora retorikens pekpinne 

 

Att peka ut svagheter och fel i argumentation kan vara både utmanande och roligt, men 

framförallt nyttigt för gemene man. Så här beskriver Aristoteles problematiken som faktiskt kan 

uppstå i vardagliga situationer: “En person som lätt faller offer för andras felslut och som inte 

lägger märke till till detta lär också många gånger falla offer för egna felslut”. Genom vidare 

läsning kommer du lära dig vad som gör just argumentation bra respektive dålig.   

 

Att ha på fötterna 

Ordet fallasi saknas i den svenska ordboken, men är att föredra framför svenskans felslut. 

Fallasier är nämligen ett argument som ser ut att vara rätt och riktigt men sedan inte är det. 

Felslut däremot avser att det ska finnas ett icke logiskt resonemang bakom argumentationen.   

 

Den vanligaste fallasin, ad-fallasierna, kan delas in i tre grupper: den direkta där man angriper 

motståndarens karaktär, intelligens och kompetens, den indirekta där man skapar tvivel om 

motståndarens motiv och syften, och tu quoque där man påpekar oenigheter i motståndarens egna 

argumentation eller uppförande.  

 

Argument kan spricka av flera anledningar. Ett sätt för att undvika detta är att ställa sig frågorna: 

är detta argument relevant, är det acceptabelt och är det tillräckligt? Som generell granskning 

räcker denna frågeställningen gott och väl, men för en mer djupgående analys behövs mer på 

fötterna.  

 

Att minska trovärdighets gapet 

Den kritiska diskussionens huvudfråga handlar om uttryckt åsikt ska accepteras eller inte. I 

princip är målsättningen med argumentationen att hitta en lösning. Denna diskussion kan delas in 

i fyra grupper: i konfrontationsfasen kommer en meningskiljighet upp till ytan, i öppningsfasen 

klargörs att man vill hitta en lösning och vem som tar rollen som huvudperson respektive 

motståndare, i argumentationsfasen lägger respektive sida fram argument för sin sak och bemöter 
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motargument, avslutningsfasen handlar om utgången på diskussionen - har en lösning hittats och 

i så fall till vems fördel? Detta kan sammanfattas som en kritisk bedömning då betydelsefulla 

delar kommer upp till ytan samtidigt som argumentation problematiseras.   

 

Trovärdigheten i problemet redovisas rätt och riktig samt passande för att lösa de problem som 

argumentationen tar upp. I god ton ska problemet som tagits upp bemötas genom att upprätthålla 

de ideal som vår teori utmålar. I första hand är fallasier bara hinder på en resa mot enighet. 

Argumentationsdekalogen redovisar tio olika ideal för god argumentation, något som kan 

användas som ett slags tolkningsredskap för att redogöra argumentationens svagheter. 

Upprätthålls idealen är chansen större att meningsfulla diskussioner hålls och samsyn uppnås.  

 

Oavsett diskussion uppstår det problem när idealen frångås. En skicklig talare kan med ypperlig 

retorik visserligen vinna, även utan noga förberedda argument, men det kan samtidigt bjuda in 

till kritik i olika sammanhang. Goda argument ska därför läggas fram såväl rationellt som etiskt. 

Därav kan det vara till hjälp att jämföra argumentation med argumentationsdekalogens ideal. 

Helt enkelt ett arbetssätt som ger oss perspektiv på vad som kan gått snett. 

 

Att uppfatta kontext 

Sammanhanget har en avgörande del i granskningen. Vid diskussionens startläge läggs vikt vid 

vad som är acceptabelt, något som bör avgöras utifrån vad som är accepterbart från respektive 

ståndpunkts sida. Argumentationsdekalogen är flexibel nog att se till huruvida något är ett 

problem i den argumentation som analyseras. Även om en text skulle innehålla flertalet fallasier, 

kvarstår den viktiga frågan alltid - i vilken dessa i så fall är ett problem för diskussionen. 
 



Din argumentation är dålig!  
Vi vet varför… 

By Julia Rist & Emma Nilsson  - 25 November  - Lundagård 

Ordet fallasi kommer från det latinska fallére som betyder att luras eller bedra och kan även 

betecknas med ordet argumentationsfel. Ett argumentationsfel är ett argument som ser ut att 

vara giltigt men som inte är det. Vi som studerar retorik har märkt av en alltför hög 

acceptans när det kommer till olika arguments kvalitét i debatter och kommer därför att 

försöka få dig som läser att bli mer analytisk när det kommer till olika arguments 

felaktigheter. Så hur kan Du ta reda på om ett argument är felaktigt? 

  

När man talar om fallasier så talar man som sagt om ett argumentationsfel. Genom att använda sig 

av en fallasi-analys kan man ta reda på om ett argument är felaktigt eller ej. Det berör frågor som; 

Hur använder personen sitt språkbruk när hen nämner argumentet? Vilka ord betonar hen? Håller 

argumentet i debatten? 

Frågan är varför vi inte ska leta efter fallasier. Fallasier är som tidigare nämnts något som 

behöver sållas bort i debatterna. Detta för att lyfta de argument som faktiskt har betydelse i frågan. 

Kvalitét framför kvantitet. Det är även viktigt att finna dessa felaktiga argument för att kunna vinna 

en debatt. Både för att förstå motpartens argumentationsfel men även för att lägga märke till dina 

egna. Om du kan identifiera fallasier så har du större chans att få övertaget. 

Det är svårt att komma fram till om ett argument är felaktigt eller inte och det är därför viktigt 

att du är observant och kritisk till argumentet. En fallasi handlar om att ett argument som vid första 

anblick kan se ut som att det hör till ståndpunkten, men om du tittar en gång till kan du märka att 

argumentet egentligen inte har något med ståndpunkten att göra. 

I Mika Hietanens artikel kan man läsa om olika metoder som är användbara för att analysera om ett 

argument är en fallasi eller ej. Man kan ta hjälp av användbara metoder för att komma fram till sin 

lösning på frågan.  



SÅHÄR GÖR DU: 

1. Fråga dig om argumentet är relevant. Pratar personen verkligen om det som hör till debatten? 

2. Fråga dig om argumentet går att acceptera. Är argumentationen till exempel osund eller ologisk? 

3. Fråga dig om argumentet är tillräckligt. Gör argumentet att tesen kan accepteras?  

4. Se argumentationen som en del av en kritisk diskussion. Med detta menas att du ska se 

argumentet i ett sammanhang där ståndpunkten ska kunna försvaras trots motreaktioner.  

Om vi är öppna för att analysera argumentationer och hitta felaktiga argument kan vi gallra 

bland de debatter som uppkommit på grund av fallasier. Så till alla studerande där ute. Ni är 

framtiden. Våga vara kritisk och våga vara analytisk, men framförallt läs argumenten mer än en 

gång! 

/  Julia Rist & Emma Nilsson, Retorikstudenter



Elsa Niwong och Saga von Sydow  

Återfå kontrollen – Ta tyglarna! 

  

Har du inte någon gång hört ett argument som verkar fullständigt slipat, men som motståndaren 

lätt förkastar på något vänster? Nekas dina argument och blir du ständigt förvirrad av vart 

diskussionen är på väg? Oroa dig inte, det kan helt enkelt bero på att diskussionen upphävts för 

att din motståndares argument är fel. 
  

Vadå fel? I sin artikel Fallasianalys för retoriker förklarar Mikael Hietanen begreppet fallasier, 

vilket är den retoriska termen för argument som egentligen inte stärks av ståndpunkten. De är 

ofta inte uppenbara och har lätt att kamouflera sig in i debatten så att diskussionen blir otydlig. 

För att få kontroll över situationen ger Hietanen dig därför tips på hur dessa går att urskilja: 

  

·      Den första är när ett argument förs i syfte att få motståndaren att tro på det på grund av 

brist på motbevis. Hör någon säga “det finns inga motbevis?”, så vet du att argumentet 

inte är hållbart. För tänk om de är på annat sätt? 

  

·      Den andra fallasin är personangrepp. När en människa fokuset från ett uttalande till att 

ge sig på människan är enkelt att se i vardagen. Vad innebär egentligen det? Jo, att 

motståndaren inte har ett hållbart argument och kommer gå metafor för förlorad ut ur 

diskussionen.  

  

·      Den tredje och sista fallasin, är när en människa uttalar sig som mycket kunnig kring 

ett ämne men som i själva verket har tummen mitt i handen. 

  

Om du nu upplever att du får höra några av dessa diskussionsdrag i din vardag varje dag – så är 

det okej. Fallasier har funnits åtminstone lika länge som det äldsta professorerna med grått 

skägg. Hietanen hänvisar till teorier från Aristoteles tid och påstår vi än idag har användning av 

studierna. 

  



Elsa Niwong och Saga von Sydow  

Vi alla vet ju dock att varenda person som argumenterar inte har någon baktanke med sin 

argumentation. Vem har inte mött på någon som endast vill provocera en? I ett sådant fall 

kommer inte din kunskap om fallasier att vara särskilt användbar för att i sammanhanget spelar 

inte det någon roll. Du tar kontroll över situationen och rättfärdigar vad som är på tapeten. Likt 

att ta tyglarna på hästryggen – du visar vart ni ska med debatten. 

 

Så vad gör fallasier för just dig? Fallasier kan avslöja formella logikens system. Genom att 

demonstrera ett arguments anknytning till ämnet kan man värdera både talaren och argumentets 

logik. Avslöjar du en fallasi hos motståndarsidan, försvagas motståndarens ethos och ditt stärks. 

Du, som fortfarande håller dig till sakfrågan verkar mer trovärdig och därför mer rimlig. 

 

Avslutningsvis bör du tänka på den större aspekten. Upptäckandet av en fallasi i en debatt kan 

lika gärna gynna dig som individ som samhället i stort. Normen om vem  som bör föra mest 

rationella resonemang har möjlighet att brytas ner. Grupper som utsätts för samhällsförtryck ges 

nu tillfälle delta i diskussioner vilket gynnar demokratin. 

 

Återigen, om du upplever att din motståndares argument är irrelevant och att diskussionen är 

förvirrande kan du tänka tillbaka på Hietanens tips. Det är inte direkt något nytt att argument har 

felaktiga slutledningar. Så var inte orolig att tygla debatten – du kanske bara utsätts för en fallasi. 

 

 

 



Filip Aulin, Niclas Nordenstridh, Albin Pellbäck RETA30 

Blir du ofta överkörd i diskussioner? Här är knepen du bör känna 
till 
 
Blir du överkörd i diskussioner trots att du känner att motparten har uppenbart fel? Våra 
känslor är starkt förankrade i hur vi argumenterar och diskuterar, trots att vi i en ideal värld 
enbart borde lyssna på sans och reson. Hur går det egentligen till när du blir överkörd i ett 
möte på jobbet, eller kanske bara hemma i köket när du bråkar med din sambo över vem 
som kan diska? 
 
Inom retoriken talar man om s.k fallasier, argument som inte håller för att deras logik brister. 
Och eftersom vi som människor ofta argumenterar med känslorna är fallasier väldigt vanliga, 
men kan vara svåra att upptäcka. Därför kommer vi nedan att gå igenom några av de 
vanligaste fallasierna och hur man upptäcker dem, så man inte faller offer för fula knep och 
härskartekniker i diskussioner utan faktiskt har en chans att få fram sin ståndpunkt. 
 
Alla har vi varit med om en diskussion med den där jobbiga kollegan som hela tiden verkar 
gå in för att missförstå och förvränga våra argument. Känner du igen dig i detta kan du ha 
blivit utsatt för den s.k. “halmgubben”. Det innebär att motparten förvränger din ståndpunkt 
till något helt annat som sedan blir enklare för honom att argumentera emot. Syftet kan 
också vara att försöka få dig att se illa ut inför gruppen. Ett exempel kan vara när Lisa under 
arbetsplatsträffen undrar ifall företaget kanske kan göra något annat någon fredag än att gå 
till puben för afterwork. Då kan Pelle bygga en halmgubbe med att säga “Lisa kommer inte 
vara nöjd innan hon har gjort oss alla till nykterister!”. Det enda Lisa undrade var om de 
andra skulle kunna tänka sig göra något annat än att gå till puben en fredag. Pelle försökte 
då få det att se ut som att Lisa i hemlighet är en glädjedödare. Hur skyddar du dig då från 
halmgubben? Påpeka för Pelle vad han har gjort och be honom förklara på vilket sätt 
halmgubben stämmer överens med din ståndpunkt. Då måste han försvara sitt uttalande.  
 
Ett annat exempel i vardagen där dessa typer av argument gör sig tydliga kan till exempel 
vara vid val av en restaurang. Säg att du och dina kompisar vill äta middag ute en fredag 
eller lördagskväll och ni bestämmer er för indisk mat, det finns två indiska restauranger intill 
varandra och i den ena jobbar endast indier och i den andra svenskar. Det är lätt hänt att 
man tänker på det undermedvetet att den där indierna jobbar blir mer autentisk eftersom de 
är indier och torde vara bättre än svenskar på att laga indisk mat. Någon i gruppen yttrar sig 
därför och säger att valet borde falla på den restaurangen där indierna jobbar, resten av 
gruppen håller med. Valet föll på den indiska restaurangen trots att ingen i gruppen haft 
någon kännedom om de egentliga kunskaperna som kockarna besitter. Detta rör sig alltså 
om personangrepp inom Ad hominem. 
 
Det finns en hel uppsjö av denna typen av fallasier, men det viktiga är att vi lär oss att 
identifiera när ett argument inte är logiskt och kunna påpeka detta, så att vi alltid strävar efter 
att argumentera väl och inte falla för fula knep. 
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Falla hit och falla dit: Fallasier och fel i vardagsargumentation 

 

Vi kan alla minnas när vi varit i en argumentation och vetat att vår samtalspartner har fel. 

Orden vänds och vrids, det är uppenbarligen något lurt på gång - men vad? Det finns en 

uppsjö av argument, både bra och dåliga, och det kan ibland vara svårt att avgöra vad som är 

ett giltigt argument. Låt oss ta ett exempel! 

 

“Det är en jättebra bok, för jag tycker om den” 

 

Ovan ser vi ett argument som vid första anblick verkar hur klart som helst: någon har läst en 

bok och tyckt om den. Men granskar vi det lite noggrannare ser vi att det inte håller tätt - vi har 

att göra med en fallasi. Fallasin ovan kallas för cirkelargument och är bara ett av flera 

argumentationsfel vi kan stöta på i vår vardag. Just det här blir ogiltigt för att argumentet 

använder sig själv som bevis: i retorik-teoretiska termer hade vi sagt att grunden för påståendet 

(...för jag tycker om den) är det samma som påståendet självt (det är en jättebra bok…). Att 

säga att en bok är jättebra är i princip samma sak som att säga att man tycker om den.  

Men vad är då en fallasi? Jo, en fallasi är ett argument som ser ut att vara giltigt men inte är 

det. Det finns otaliga typer av fallasier som vi inte kommer att lista här. I vår vardag stöter vi 

ofta på fallasier. Om vi kan identifiera en fallasi när vi ser eller hör den innebär det att vi kan 

se igenom felaktiga resonemang och i vissa fall fälla en hel argumentation. Att identifiera är 

dock bara början, för att bemöta fallasierna behöver vi veta varför de är fallasier.  

För att svara på detta brukar retoriker frångå vår tidigare fallasi-definition och istället prata 

om sådana argumentationsdrag som motverkar lösningen av en argumentation. Den här 

definitionen är användbar för att förstå kontextens roll för skapandet av en fallasi.  

Inom pragmadialektiken, en argumentationsanalytisk teoribildning som vunnit mark de 

senaste 20 åren, ser man argumentation som en del i en kritisk diskussion. En argumentation 

förstådd som kritisk diskussion handlar om ifall en uttryckt åsikt ska accepteras eller inte och 

vägen dit. För att kunna se vilka problem som kan uppstå på vägen och var fallasier uppstår 

kan vi använda den så kallade argumentationsdekalogen. Dekalogen är kortfattat tio “regler” 

för en god argumentation. Det är egentligen inte regler utan snarare ett ideal för hur en 
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argumentation ska föras. Genom att mäta en argumentationen mot dekalogen kan vi se vilka 

argumentationsdrag som motverkar en lösning av argumentation, alltså, var fallasier uppstår! 

Hur använder man då argumentationsdekalogen praktiskt? Vi kan ta vårt cirkelargument ovan 

som exempel. Den sjätte regeln, utgångspunktsregeln, säger att en part i ett samtal inte får 

lägga fram en premiss som en accepterad utgångspunkt eller förneka en premiss som 

representerar en accepterad utgångspunkt. Ett cirkelargument förutsätter ju att man accepterar 

en ståndpunkt som har samma innehåll som argumentet och bryter därför mot 

utgångspunktsregeln.  

Som vi ser är det inte alltid lätt att hålla tungan rätt i mun. Fallasierna och fallgroparna är 

många men med tio enkla budord kan vi bena ut snåriga argument och se om vår 

motståndares argument håller tätt. En kunskap som ter sig allt viktigare i dessa tider av 

trolltyg på sociala medier, ohederliga påverkanskampanjer och ökad polarisering. 

 

 

 

 

 

 



Mozart Arvola Berggren 
Isak Kärfve 

Så undviker du att falla offer för försäljarnas marknadsföringsknep! 
 

Varje dag så bombarderas vi av reklam från försäljare som använder sig av oschyssta 
knep för att lura dig att köpa produkter du inte vill ha. Det rör sig inte om lögner utan 
påståenden som låter trovärdiga men som inte betyder någonting. Denna metod är 
välkänd bland försäljare och så här undviker du att falla offer för deras säljknep. 
 
Vi alla får de oönskade samtalen från försäljare som försöker sälja en produkt eller tjänst som 
vi inte vill ha. Det händer från gång till gång att det slutar med att du har nu betalat för det 
oönskade. Detta sker på grund av ett knep som är till synes självklart men är lätt att komma 
undan så fort du avslöjar dem. Deras vanligaste knep kallas på engelska “fallacies” på 
svenska översatt till fallasier. En fallasi är ett argument som medvetet försöker vilseleda dig 
genom att verka som det mest logiska beslutet när argumentet är i självaste verket ologiskt. 
Ett knep som får dig att tro att du gör det bästa valet för dig när du egentligen gör exakt vad 
de vill att du ska göra. 
 
En försäljare kanske ringer dig och drar en historia om hur hemskt det hade varit om det hade 
skett en brand i ditt hem och du nu förlorat en massa saker. Han konstaterar sedan att det 
hade varit en hemsk situation som ingen borde få gå igenom och att det kan hända vem som 
helst, när som helst. Ett påstående vi alla håller med om. Sedan påstår han att en försäkring 
som skulle hjälpa dig i en sådan situation inte borde vara allt för dyr. Ännu ett påstående du 
inte kan neka till. Nu när han fått dig engagerad så förklarar han hur försäkringsbolaget som 
han representerar är billigaste alternativet på marknaden. Sedan förvillar med jämförelser 
med konkurrenterna medan han samtidigt fortsätter att ge argument som vem som helst håller 
med om. Nu har du hållit med honom en stund om allmänna saker, och där slår in sitt 
säljargument utan att du ens märker det. Eftersom du har hållit med hittills, och du inte är 
medveten om att han kör sin pitch, så håller du med honom även nu. Det är medvetet från 
hans håll att du inte blir varsam på själva pitchen, som framställs lite som de andra självklara 
frågorna. Nu har han sålt in sin produkt och du reflekterar inte ens på att pitchen inte har 
någon som helst koppling till de föregående argumenten. 
 
Hur undviker du detta? När försäljare nu börjar samtal med retoriska frågor så kan du hålla 
konversationen saklig eller till och med lägga på luren. Annars kan du för din egen nöjes 
skull fortsätta konversationen genom att ge lätta motfrågor som kräver självklara svar, på så 
sätt tror försäljarna fortfarande att de har dig ‘på kroken’. 
 
 


