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Abstract
In this thesis I discuss the adaption of the speaker to the audience, and suggest a radical re-
imagining of both the act of adaption and the reasons why adaption is necessary. My main purpose 
is to introduce social complexity into what I see as the pivotal point of both classic and modern 
rhetoric and thereby create new possibilities for future research.

I accomplish this by modifying the rhetorical concept of doxa, moving from Pierre Bourdieu's 
separation of doxa and habitus – the incorporated form of shared beliefs and values – to an 
integrated view based in Manuel DeLanda's use of Gilles Deleuze & Félix Guattari's concept of the 
assemblage. In this way I formulate a notion of doxa that emerges from social interaction while at 
the same time shaping and regulating it. My notion of doxa is thus inseparable from the actions of 
the individuals participating in it, shaping both discourse and social life.

I also introduce a separation between those who hear a speech and it's audience. I argue that the 
speaker's main motivation for adapting her/his speech to the hearers is a social one, as the speaker 
in fact turns the hearers into an audience. In this the speaker not only adapts herself/himself but 
actually, through the use of doxa, adapts the audience, thus shaping the hearers' perception not only 
of the speech but of the world.

Following this I discuss why doxa is central to this process, and how the speaker by using doxa also 
takes part in reproducing it. I argue that it is impossible for the speaker to address her/his words to 
the actual hearers in the actual context of the speech, and therefore the speaker must rely on doxa in 
order to make an audience out of the hearers. Further, I describe the ways in which this constitutes a 
power over the hearers on the speaker's part, and some of the implications this idea has for 
rhetorical theory.

Last, I briefly discuss how my notion of doxa, and the aforementioned impossibility of knowing the 
hearers and the context, also affects the work we (can) do as critics and students of rhetoric. I argue 
that we need to adopt a program similar to that Donna Haraway suggests in her essay Situated 
Knowledges, one of engaging the objects of our studies as active participants in a dialogue, even 
capable of tricking us. I then lay out a few ideas for future studies in the social complexities of 
rhetoric, finishing with the observation that discourse and the physical world are inseparably 
intertwined.



Sammanfattning
I den här uppsatsen presenterar jag en ny syn på vad det innebär att en talare anpassa sig till sin 
publik, hur detta ständigt är knutet till resten av samhället och hur talaren genom att tala utövar 
makt.

Genom att  omformulera  vad  doxa  –  våra  gemensamma  försanthållanden  och  vår  världsbild  – 
innebär och basera det helt i handlingar som uttrycker relationer och värderingar skisserar jag en 
begreppsapparat för att beskriva hur olika strukturer av beteenden kan uppstå och reproduceras i 
samhället. Det är min mening att någonting sådant som strukturer och sociala konstruktioner inte 
kan  existera  i  sig utan  att  de  ständigt  byggs  och upprätthålls  genom att  dessa  handlingar  som 
uttrycker värderingar återupprepas av olika människor som kommer i kontakt med dem. På så vis 
undviker jag att åberopa någonting utanför det sociala, någonting som inte i grund och botten enbart 
består av människor, men bibehållit möjligheten att bruka dessa mycket användbara begrepp.

Utifrån  tankar  hos  Jacques  Derrida,  Donna  Haraway  och  Judith  Butler  diskuterar  jag  sedan 
omöjligheten för talaren att på förhand inför sig själv vara säker på vilka den kommer tala inför, och 
i vilken kontext, samt den omöjligheten i att faktiskt rikta sin vilja mot denna ”frånvarande” publik. 
Att tal trots detta faktiskt kan formuleras och göras effektiva beror på att talaren i brist på ”egen” 
information riktar sig till gemensamma punkter i doxa, gemensamma förståelser av vem publiken är 
och vilken kontexten är. På samma sätt kan en vilja riktas mot publiken, om den inte är talarens helt  
egna utan i stället utgår ifrån en delad idé. Alltså kan talet trots att det formuleras i publikens och 
kontextens frånvaro riktas till en publik, med en intention som också når dem.

Baserat på detta ser vi då hur talarens handlingar – oberoende av talarens egentliga intentioner – 
också bidrar till att  både upprätthålla och förändra doxa. Eftersom jag förutsätter att doxa skapas 
genom återupprepning av  olika  handlingar  blir  talarens  handlande doxa-grundande.  Talet  är  en 
knutpunkt för makt, en plats där olika förhållningssätt till världen kan mötas, brytas mot varandra 
men framför allt spridas vidare genom att de överförs till publiken. På så sätt är alltså talet en social 
händelse som både kan förändra och förstärka olika strukturer i doxa.

Detta innebär även att själva handlingen att tala är en form av makt, i det att talaren genom det jag 
beskriver ovan också utövar ett stort mått av påverkan på hur publiken uppfattar sig själva. Jag 
menar att talaren när den tilltalar en skara åhörare som en publik, en grupp människor med någon 
form av gemenskap, också har en möjlighet att faktiskt delvis tala om för dem vilka de är. Detta 
handlar både om att talaren använder gemensamma punkter i doxa för att alls kunna tilltala sin 
publik, och om att talet faktiskt vidaresprider värderingar – men även genom att olika intentioner 
också ”kräver” olika publiker. På så vis blir alltså talarens vilja, tillsammans med de begränsningar 
doxa lägger på den, konstitutiv för den publik talaren tilltalar, oavsett vilka personer som faktiskt 
utgör den publiken.

Utifrån detta tar jag slutligen upp vissa aspekter av vad denna syn på samhälle, talare och publik gör 
med den position retorikern – kritikern och analytikern – har i förhållande till talet. Jag menar att 
den måste förändras, och att vi bör frångå alla försök att säga någonting definitivt och slutgiltigt 
”objektivt” om vad ett tal betyder eller har betytt, för att i stället, i linje med tankar hos Donna 
Haraway och Mats Rosengren, försöka möta talet i en dialog där det får skifta betydelser och vara 
en aktiv part i våra försök att finna kunskap om det. Genom denna förändring i position gentemot 
vårt studieobjekt är det min mening att vi kan komma närmre ett bättre – förvisso mer imprecist och 
splittrat, men ändock ärligare – vetande om både retorik som sådan liksom de individuella artefakter 
vi analyserar.
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Inledning
Arbetet med den här uppsatsen inleddes med misstanken om att mötet mellan en talare och dess 

publik kanske inte är riktigt så enkelt som en person som vänder sig till många.1 Jag ville ifrågasätta 

enhetligheten hos talarens subjekt, och beskriva de makter och den påverkan som gör att vi varken 

kan se den som talar eller publiken som okomplicerade självklarheter. I stället ville jag utveckla en 

syn på talare och publik som formbara; som någonting som inte nödvändigtvis är absolut verkligt 

utan som rör sig i det gränsland som finns mellan det som sägs och det som är. Som uppstår ur – 

inte redan finns i – den skenbart enkla situationen där en person tilltalar flera. Kort sagt: jag ville 

komplicera retorikens traditionella bild av vad det innebär att tala.

För  att  begränsa  mitt  perspektiv  valde  jag  att  koncentrera  mig  på  en  mindre  del  av  denna 

problematik: talarens anpassning till publiken. Att valde just denna del är ingen slump. Relationen 

mellan talare och publik är, och har alltid varit, central för retoriken. Den är själva grunden för 

övertygandet, själva grunden för det lyckade talet. Samtidigt är den förhållandevis outforskad och 

inte belyst ur lika många perspektiv som exempelvis användningen av metaforer eller hanteringen 

av olika språkliga stilar. Likväl är den central. Att komplicera synen på relationen mellan talare och 

publik är att komplicera hur själva handlingen att tala kan uppfattas.

Vad innebär det att talaren anpassar sig till  sin publik? Är det så att talaren är formbar, medan  

publiken alltid är vad den är? På vilka sätt påverkar talare och publik varandra? Det är dessa frågor, 

bland andra, som jag försöker besvara med den här uppsatsen. Jag vill på intet sätt mena att mina 

svar är slutgiltiga, men de pekar ut nya riktningar för retoriken att röra sig i. I mitt arbete har jag 

kommit  i  kontakt  med  många  för  retoriken  främmande  tankeströmningar.  Jag  har  utforskat 

potentialen hos såväl cybernetik som subjektskritik och postkolonial teori att ge oss nya begrepp 

och nya sätt att tänka kring talare och publik. En del av de tänkare jag läst – Manuel DeLanda och 

Donna Haraway, framför allt – är mycket centrala i uppsatsen. Andra, som Rosi Braidotti, Trinh T. 

Minh-ha,  Gregory Bateson, Gilles  Deleuze och Félix Guattari,  förekommer snarare som ekon i 

bakgrunden av min text. Jag är övertygad om att det är värdefullt att koppla samman retoriken med 

tänkande utanför den retoriska huvudfåran, och till och med tänkande som inte i första hand handlar 

om språk eller kommunikation. Att jag gör så i den här uppsatsen bör alltså ses som ett försök att  

bevisa både att det går, och att det är mycket fruktbart.

Tillsammans  med  detta  sökande  efter  nya  tankeriktningar  vill  jag  också  verka  för  ett  större 

1 Jag kommer genomgående i uppsatsen benämna talaren som ”den” för att på så vis slippa ”köna” personen som 
talar, och samtidigt undvika otympliga konstruktioner som ”han eller hon”. På samma sätt har jag valt att benämna 
publiken i singularis, trots att det inte är en homogen grupp. Se även kapitlet Om att bli publik nedan.
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maktkritiskt och socialt medvetet element i retoriken, vilket också är anledningen till min relativt 

omfattande användning av tänkare som just Donna Haraway, och även Judith Butler – som märkligt 

nog inte  tycks  vara  en  diskuterad  tänkare  inom retoriken,  trots  att  hon publicerar  mycket  och 

innehar  en  professur  i  ämnet  vid  University  of  California.  Inom det  breda  studiefält  som idag 

benämns  som  feministiskt  eller  genusvetenskapligt  sker  mycket  av  det  mest  intressanta  och 

banbrytande tänkandet om hur människor relaterar till, och kommunicerar, med varandra. Enligt 

min mening vore det märkligt att inte utnyttja detta i de retoriska försöken att förstå världen vi lever  

i.  Men  inom  feministiska  tankespår  finns  också  en  befäst  tradition  av  att  ifrågasätta  sitt  eget 

tänkande och sina egna slutsatser. Hur mycket av det jag kommer fram till har jag själv tillfört? 

Denna typ av kritisk självreflexivitet är mycket lämpad för retoriken, och praktiseras i viss mån 

redan.  Det  är  min förhoppning att  de kritiska reflektioner  kring retorisk analys  och rollen som 

kritiker som jag gör i slutet av denna uppsats kan tjäna som inspiration för liknande reflektioner hos 

andra om vad det faktiskt är vi själva kommunicerar när vi studerar hur andra kommunicerar.

En del av tankarna i den här uppsatsen är förvisso inte helt nya. Ruth Amossy har till exempel i sin 

artikel How to Do Things with Doxa: Toward an Analysis of Argumentation in Discourse2 diskuterat 

den roll doxa har som ”the ground in which textual cooperation […] or interaction […] is rooted.”3 

Det som skiljer Amossys tänkande från mitt är delvis att hon ägnar sig åt litteraturanalys och de 

delade topoi som ”underlies literary communication and effects”4, där jag snarare vill diskutera talet 

och dess sociala funktioner. Men där vi framför allt skiljer oss är i synen på doxa, där Amossy ser 

den som bestående av fyra element eller typer av topoi som cirkulerar och används.5 I min syn på 

doxa, vilken jag förklarar i detalj nedan, gör jag inga uppdelningar av den här typen. Trots dessa 

skillnader har Amossy och jag liknande utgångspunkter, och jag skulle gärna vilja betrakta denna 

uppsats som ett kursivt försök att utifrån en annan typ av tänkande finna de sätt på vilka doxa 

underbygger talande och skrivande.

Detta är ett försök från min sida att visa att inte heller jag är helt unik i mitt tänkande, vilket jag på 

sätt  och  vis  nedan kommer  försöka visa  att  ingen av  oss  är.  För  att  behålla  retoriken som ett 

dynamiskt och svårdefinierat ämne – vilket i mina ögon är en styrka – behöver vi en pluralitet av 

perspektiv, av idéer och kopplingar, som i slutändan kan mynna ut i en bättre förståelse för allt det 

som pågår mellan människor i samhället.

2 Poetics Today 23:3 (hösten 2002). S. 465-487.
3 Ibid., s. 469.
4 Ibid., s. 471.
5 Ibid., s. 476.
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Disposition

Jag inleder uppsatsen med att beskriva bakgrunderna till mitt tänkande. Först går jag igenom hur jag 

ser begreppet doxa. Jag beskriver här skillnaden mellan mitt användande av begreppet i relation till 

den mer gängse retoriska användningen, såväl som de teorier jag utgått ifrån i att formulera denna 

syn. Sedan tar jag kortfattat upp synen på relationen mellan talaren och publiken hos Aristoteles,  

Chaïm Perelman och Lucie Olbrechts-Tyteca och Lennart Hellspong, för att avslutningsvis utveckla 

vad det innebär att anpassa sig till publiken, och vad det innebär att bli publik.

Därefter följer själva kärnan i uppsatsen, en diskussion av den komplexa relation som finns mellan 

talare, publik och doxa. Först beskriver jag hur talaren alltid måste förlita sig på doxa för att kunna 

anpassa sig till publiken, och sedan hur detta också innebär att talaren bidrar till och vidaresprider 

doxa. Sedan diskuterar jag hur detta också ger talaren en form av makt över publiken, såväl som i 

samhället  i  stort,  och  avslutar  med  att  skissera  något  av  vad  detta  även  innebär  för  den  som 

analyserar retorik.

Efter detta sammanfattar jag mina huvudpunkter, och avslutar med några reflektioner kring de vägar 

retorikforskningen kan ta utifrån de perspektiv och idéer jag lagt fram i uppsatsen.
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Bakgrunder

Om begreppet doxa

Jag vill föreslå en förändring av det gängse doxa-begreppet; en modell för vad doxa består av, och 

därmed hur den uppstår och förändras. Det doxa-begrepp jag använder tar avstamp i det begrepp 

Pierre  Bourdieu  utvecklat.  Det  han  benämner  som  doxa är  ramarna  för  både  det  tänkbara  och 

otänkbara, det som tas för sant och riktigt av en grupp eller ett samhälle. Han menar att denna doxa 

förkroppsligas genom habitus, inlärda dispositioner och vanor som bevarar denna världsbild inom 

de människor som tar del av den.6 Denna inlärning sker gradvis i att en person ”socialiseras” in i ett 

sammanhang, och det Bourdieu speciellt betonar i sin beskrivning av  habitus är just det sätt på 

vilket den ”kunskap” den förmedlar förblir implicit. I en diskussion om symbolisk dominans skriver 

han att ”[it is] a tacit and practical belief made possible by the habituation which arises from the  

training  of  the  body.”7 Genom  denna  underkastelse  av  kropparna  under  doxa  bildas  alltså  de 

maktstrukturer och symboliska ordningar som finns i samhället. Som jag kommer förklara nedan 

menar  jag  att  det  inte  går  att  göra  den typ  av  uppdelning som Bourdieu  gör  mellan  den mer 

abstrakta doxa och dess förkroppsligande i habitus. Dock håller jag med honom om att det inte är 

möjligt att skapa eller upprätthålla den typen av reglerande system som doxa i grunden utgör utan 

att de som deltar inte bara ser sig tvingade att delta utan också antingen upplever att de gör vinster 

på att ta till sig det ”rätta” sättet att vara och tänka, eller att denna assimilering av doxa sker såpass 

gradvis att den förblir omärklig.

Doxa,  som  jag  använder  det,  är  de  föreställningar,  de  trossatser  och  de  relationer  som  utgör 

”ramarna” för det vi kan tänka, säga, föreställa oss och göra. Doxa är det som i normalfallet inte 

ifrågasätts, som bara  är så, det normativa. För mig och den tradition av retoriskt tänkande jag är 

skolad i representerar doxa alltså både gränserna för det möjliga och för decorum. Ett samhälles 

doxa både sätter upp gränser för vad som kan sägas (och detta är alltså mer av ett tanketvång, en 

omöjlighet att föreställa sig, än ett tabu) och även vad som är passande i en viss situation eller 

sammanhang. Med andra ord är doxa grunden både för hur vi talar med och relaterar till varandra, 

grunden för de ord och ämnen vi väljer såväl som för de tillfällen och platser tal hålls på.

Jag betraktar doxa som ett mellanmänskligt emergent fenomen, inte inneboende i någon människa, 

eller i alla människor, utan i stället en summa av en mängd människor som agerar i interaktion med 

varandra. Denna tanke bygger på den franske filosofen Gilles Deleuzes idé om assemblage, så som 

6 Bourdieu, Pierre, Pascalian Meditations, övers. Richard Nice, Polity Press, Cambridge, 2000 [1997]. S. 10-11.
7 Ibid., s. 172.
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den idén har behandlats och vidareutvecklats av Manuel DeLanda i  hans  A New Philosophy of  

Society.8 Huvudfunktionen hos assemblage-tanken är, i korthet, ett sätt att föreställa sig en så kallad 

platt ontologi, en världsbild där det enda som existerar är individer.9 Dessa individer är dock inte 

begränsade till  det vi  oftast  tänker  oss som en individ;  allt  från molekyler till  nationalstater  är  

assemblage. På så vis, menar DeLanda, kan vi komma bort ifrån att använda oss av essenser och 

reifierade  kategorier  för  att  beskriva  världen,  och  i  stället  utgå  ifrån  idéer  om  emergens  och 

komplexitet.

Jag vill här helt kort förklara vad ett assemblage är och vilka karakteristika som är relevanta för min 

framställning. Teorin är mycket djupare och mer mångfacetterad än jag kanske ger sken av, men att 

ta upp begreppet i större detalj än nödvändigt här skulle föra mig långt ifrån mitt egentliga ämne. 

Assemblaget består  av  komponenter som  ingår  i  exterioritetsrelationer med  varandra.10 Detta 

innebär  att  var  och  en  av  komponenterna  –  atomer  i  molekylen;  människor,  infrastruktur  och 

naturresurser  i  nationalstaten  –  var  och  en  för  sig  har  en  identitet,  oberoende  av  den  roll  

komponenten spelar i assemblaget. Om en grupp akrobater bildar en mänsklig pyramid är var och 

en av dem fortfarande människor, men genom att de har olika externa relationer till varandra (de 

står på/håller i varandra) bildar de också en pyramid, ett relativt enkelt assemblage. Om personen på 

toppen  hoppar  ner  är  hon  forfarande  en  människa,  men  på  grund  av  de  relationer  just  den 

komponenten hade till  assemblaget är  assemblaget nu förändrat: det är inte en trehörning utan en 

fyrhörning, en pyramid med kapad topp. I detta exempel är alltså pyramiden resultatet av hur en 

grupp människor utövar olika förmågor gentemot varandra, och på samma sätt uppstår assemblage 

av människor och andra organiska och ickeorganiska ting: en ryttare till häst är någonting annat än 

en människa och en häst var för sig; en människa med uniform och batong, och lagar som möjliggör 

det,  är  en  väktare.  Och flera  assemblage kan  också  tillsammans  bilda  ett  nytt:  den  mänskliga 

pyramiden i sig kan ingå i en serie av andra akrobatiska övningar och vara en del av en uppvisning, 

som i sin tur (tillsammans med exempelvis en publik och ett program) är en del i en cirkusshow. 11 

Assemblagets identitet är alltså inte vad det är, det är inte en essens och ingen kategori (människa, 

cirkuskonst, mänsklig pyramid) som avgör dess egenskaper och vara, utan snarare vad det gör. Den 

mänskliga pyramiden är en mänsklig pyramid för att den består av sex personer som gör just så, inte 

för att den bär inom sig en essens av mänsklig pyramid eller tillhör den kategorin.

8 DeLanda, Manuel, A new philosophy of society: assemblage theory and social complexity, Continuum, London, 
2006.

9 Se Ibid., s. 28. Ett assemblage är alltid en haecceitet, ett detta-skap, snarare än att det karakteriseras av vad som går 
att säga om dess likheter med andra ting.

10 Ibid., s. 10ff.
11 Naturligtvis, detta är en förenklad bild av vad ett assemblage är. Det DeLanda talar om är allt från mycket 

fundamentala saker som hur olika elementarpartiklar har elektriska relationer till varandra och bildar atomer till hur 
organisationer och stater uppstår genom samspel mellan mänskliga, materiella och även lingvistiska komponenter.
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DeLanda (i sitt användande av Deleuzes begrepp) diskuterar också hur de olika komponenterna i ett 

assemblage ständigt är involverade i olika processer gentemot varandra, inom  assemblaget. Han 

talar om territorialisering och deterritorialisering, begrepp som torde vara bekanta för många som 

läst (om) Deleuze men som här används för processer som ökar respektive minskar  assemblagets 

slutning  gentemot  omvärlden  och  dess  interna  homogenitet.12 Med  andra  ord,  processer  som 

stabiliserar  eller  destabiliserar  just  denna  identitet  som  endast  utgår  från  de  relationer 

komponenterna har till varandra. På detta sätt bygger tanken på assemblage upp en bild av hur doxa 

kan tänkas som individer som agerar gentemot varandra, och som därmed kan användas utan att 

behöva framställa doxa som något utanför människorna eller som någonting inneboende i dem, och 

som också poängterar att doxa inte finns där från början utan  uppstår  i och genom individernas 

interaktion. Den bild jag har av doxa – och här är det viktigt att minnas att jag fortfarande använder 

doxa för att beteckna gränser för vårt tänkande och handlande, och även om våra kunskaper om vad 

som är passande och ej – är alltså bilden av människor som konstant handlar gentemot varandra på 

olika sätt. Dessa handlingar gör olika relationer till världen omkring, både till andra människor och 

till andra organiska och ickeorganiska företeelser.13 Att jag reser mig för gamla på bussen, att jag 

slänger skräp i  papperskorgen, att  jag tackar när jag får växel tillbaka,  att jag argumenterar för 

jämställda löner; alla dessa handlingar gör, utöver sitt eventuella explicita meningsinnehåll, också 

relationer till min omvärld. Då vi är många olika människor, som genom dessa handlingar ingår i 

olika relationer med varandra, uppstår någonting som är större än de individuella människorna. Vi 

ser  varandra,  och  vi  imiterar  varandra.  Men  varje  upprepning  av  en  handling  är  också  lite 

annorlunda, kanske för att den har ett lite annat syfte (att tacka för växeln kan vara att flirta), men 

genom detta ständiga återupprepande homogeniseras vårt gemensamma samhällsliv, samtidigt som 

det ständigt är i glidande förändring.

Det viktiga här är att inte göra skillnad på handlingar och lingvistiska handlingar. Vi uttrycker inte 

endast vår världsbild och våra relationer till andra genom vårt språk. Att vi sitter på stolar är ett  

uttryck för en relation såväl till stolen som till övriga saker i omvärlden. Att vi gör det är ett mycket 

kontingent val; vi skulle kunna sitta på golvet eller bordet lika gärna. Men det uttrycker också en 

form av historia,  en tradition av stolssittande,  och även en historisk relation till  en tradition av 

hantverk, liksom av konsumtion av detta hantverk. Genom denna ständiga interferens mellan det 

historiska och det som är just nu, det materiella och det mänskliga,  uppstår också i  doxa olika 

stabilare  strömningar  av återupprepade handlingar,  vilka jag kommer att  kalla  strukturer.  Dessa 

12 DeLanda, A New Philisophy of Society, s. 13ff.
13 Jag använder ordet ”gör” och inte ”innebär” eller ”betyder” eftersom handlingen inte betecknar en till handlingen 

frånvarande relation. 
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strukturer är alltså inte transcendenta och människooberoende, de finns endast där i den mån de 

fortfarande upprepas.  Att  detta också gäller  lingvistiska uttryck kan enkelt ses i vardagsspråket. 

Ständigt genomkorsas vardagsspråket av olika strömningar av vanligt förekommande uttryck som 

kan förändras både snabbare och långsammare än språket i allmänhet. Emellanåt är dessa villkorade 

till  vissa  specifika  sammanhang  och  emellanåt  genomkorsar  de  många  olika  sammanhang  och 

situationer. De strukturer jag här beskriver är så gott som oberoende av hur många individer som 

deltar i dem. En struktur behöver inte vara utbredd i hela samhället (men kan vara det); det som i 

stället definierar en struktur är dess förmåga att överleva under en längre tid och på sätt och vis 

dominera fältet av tillgängliga val i en given situation. De handlingar som ingår i större strukturer  

framstår som vanligare, mer korrekta, mer så som man borde göra. Detta innebär inte att hela doxa 

består av endast strukturer; utanför strukturerna – huvudfåran – finns mycket handlingsutrymme 

som fortfarande är en del av det gemensamma och som fortfarande i någon mån ”lever i skuggan” 

av strukturerna, men som fortfarande är giltiga inom-doxiska val som för deltagare i doxa framstår 

som giltiga, rimliga, tänkbara.

Så för att sammanfatta det doxa-begrepp jag använder: doxa består av handlingar, enkla så väl som 

komplexa,  som i praktiken innebär (och beror av) olika relationer  till  omvärlden och till  andra 

människor.  När  vi  handlar  gentemot  och  omkring  varandra  imiterar  varandras  handlingar,  och 

därmed  varandras  sätt  att  relatera  till  oss  själva  och  omvärlden.  Ur  och  i  detta  gemensamma 

handlande  uppstår  och  transformeras  ständigt  det  vi  kallar  för  doxa.  Inom  doxa  finns  också 

strukturer,  vissa  kedjor  av  upprepningar  som är  starkare  än  andra,  som överlever  under  längre 

tidsperioder.  Dessa  strukturer  är  med  andra  ord  mer  permanenta  formationer  i  det  myller  av 

interaktioner som utgör doxa. De är normer, handlingar som framstår som det normala, det vanliga, 

det självklara. Det är dock viktigt att se att de inte utgör hela doxa, utan alltid existerar tillsammans 

med  ett  mindre  strukturerat  imiterande  av  handlingar.  Således  är  den  syn  jag  har  på  doxa  en 

vidareutveckling av de tankar jag tagit till mig från Bourdieu, men med en annan syn på relationen 

mellan doxa och habitus.

Det jag framför allt utforskar i den här uppsatsen är följderna av denna relativt enkla modifiering av 

doxa-begreppet när det används, tillsammans med teorier om språk och makt, för att omteoretisera 

vad det innebär att en talare anpassar sig till sin publik.
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Tidigare tankespår

Här vill jag nu göra nedslag i tre olika retoriska tankegångar – hos Aristoteles, hos Chaïm Perelman 

och Lucie Olbrechts-Tyteca och hos Lennart Hellspong – och diskutera de tankar kring talarens 

anpassning till  publiken som finns där. Detta både för att ha någonting att reflektera mina egna 

tankar mot, men också för att påvisa vad jag vill mena är en avsaknad av djupare teoretiserande 

kring denna anpassning, och relationen mellan talare och publik över huvud taget. Jag har valt att 

diskutera de olika tankeinriktningarna i kronologisk ordning, det vill säga från klassisk retorik via 

den  nya  retoriken  till  ett  modernt  synsätt.14 Med  detta  vill  jag  inte  implicera  någon  form  av 

successionsordning; det är  inte menat att  antyda att  den ena tankeiriktningen ersätter  en annan. 

Faktum är att  alla dessa tre synsätt i  min erfarenhet är i högsta grad aktiva inom den moderna 

retoriken. Den klassiska och moderna retoriken representeras i första hand av praktiska manualer, 

men är också den typ av tänkande som först möter en retorikstudent, eller praktiskt taget vem som 

helst som är intresserad av att studera konsten att tala.

Det första som kan sägas om dessa tre retoriker är att de alla utgår ifrån att talaren känner sig själv 

och att det är publiken som behöver utredas, begripas och bemötas på ett eller annat vis. Men vet 

verkligen talaren vem den själv är innan den också tänker sig vem som kommer att lyssna? Är 

talaren den stabila punkten i talet? Jag vill mena att det inte riktigt är så, vilket jag kommer till 

senare i uppsatsen. Låt oss dock för närvarande konstatera att både Aristoteles, Perelman/Olbrechts-

Tytecas och Hellspongs talare känner sig själva men inte alltid sin publik.

Aristoteles Retorik

I första boken av Aristoteles  Retorik diskuteras publiken först utifrån dess olika funktioner som 

åhörare – som domare om framtiden, som domare om det förflutna, eller som åskådare15 – och 

därmed  etableras  även  de  tre  klassiska  talgenrerna.  Senare  diskuteras  också  publikens 

sammansättning med detaljerade karakteristika för unga, mogna och äldre samt rika och mäktiga, 

och vad som därmed bäst rör respektive upprör dem.16 De enda sätten för talaren att anpassa  sig 

själv tas upp först i bok tre, i samband med diskussioner om språk och stil, och dessa handlar endast 

om att talaren bör anpassa stilen till ämnet men fortfarande ha ”känsla och karaktär”.17 Det är enligt 

Aristoteles också viktigt att komma ihåg att de olika talgenrerna har olika stilar knutna till sig, samt 

14 Jag menar här alltså att Aristoteles representerar klassiska retoriken, Perelman och Olbrechts-Tyteca den nya och 
Hellspong den moderna.

15 Aristoteles, Retorik, övers. Thure Hastrup, 3. opl., uændret genoptryk, Museum Tusculanums Forl., København, 
1996. Bok A, III, 1358b-1359b.

16 Ibid., XII-XVII, 1388b-1391b.
17 Aristoteles, Retorik. Bok Γ, II, 1404b-1405b.
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att stilen inte får gå till överdrift åt något håll.18 Den relation som Aristoteles skisserar är i stort sett 

unilateral. Talaren vänder sig till sin publik och måste, med sin kunskap om publiken, om ämnet och 

om språket,  anpassa sitt  tal  så att  det  blir  trovärdigt  och stämmer överens med de känslor och 

värderingar som publiken har. Tonvikten kan ligga mer på ethos eller mer på pathos, det precisa 

eller det dramatiska; det kan handla om ett rättstal där ”behovet for retorik [er] minimalt” eller ett  

rådstal som ”ligner i ét og alt illusionsmaleriet: jo større forsamligen er, desto fjernere ligger det 

punkt, hvorfra det skal ses.”19

Utan att göra några anspråk på en historisk analys tycks denna typ av tänkande kring tal ha sitt 

ursprung i ett samhälle där bara själva möjligheten att tala inför en publik automatiskt garanterar en 

talare ett visst mått av frihet, eftersom kraven för att framträda offentligt är tydliga. Om du alls kan 

ställa dig upp och tala är du också garanterad att i  alla fall  till  en början bli  hörd och med all  

sannolikhet är du så pass väl anpassad till den rådande kulturen att du talar som det förväntas att du 

skall tala.20 Att så mycket tonvikt ligger på språket tycks också hänga samman med denna bild av en 

förutsatt social jämlikhet mellan talare och publik. Det är inte hur talaren framställer sig själv i 

talsituationen som avgör möjligheten att bli lyssnad på; blott ett bra grepp om ett skönt och korrekt 

språk räcker  för  att  bli  respekterad av sina åhörare,  och därmed lyssnad på.  Med andra ord är 

relationen mellan talare och publik någonting som inte tas upp i texten. Detta kan naturligtvis hänga 

samman med att det rör sig om en handbokstext tänkt att lära ut en teknik snarare än att diskutera 

alla  dess  implikationer.  Jag anser  dock att  det  i  ljuset  av de  två  andra  tankeriktningar  jag  här 

presenterar ändå blir tydligt att Aristoteles förutsätter en form av föregående godkännande av den 

som kommer att tala, redan innan själva talet yttras.

Den nya retoriken

Perelman  och  Olbrechts-Tyteca  ägnar  till  skillnad  från  Aristoteles  mycket  tid  åt  att  utreda 

formeringen av publiken och hur argumentationen anpassas för att rikta sig till  olika auditorier, 

medan väldigt lite skrivs om den faktiska relationen mellan talare och auditorier. I § 5 i The New 

Rhetoric. A Treatise on Argumentation skriver de att ”It is indeed the audience which has the major 

role in determining […] the behavior of orators”,21 och strax därefter att ”there is only one rule in 

this matter: adaption of the speech to the audience, whatever its nature”.22 I efterföljande kapitel 

18 Aristoteles, Retorik. Bok Γ, XII, 1413b-1414a.
19 Ibid., , 1413b, 1414a.
20 Naturligtvis kan en talare söka en specifik effekt genom att bryta mot förväntningarna, men detta förutsätter likväl 

att talaren från början har möjligheten att tala.
21 Perelman, Chaïm & Olbrechts-Tyteca, Lucie, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, övers. John 

Wilkinson & Purcell Weaver, Univ. Of Notre Dame Press, London, 1969. S. 24.
22 Ibid., s. 25.
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diskuteras sedan hur olika publikers utgångspunkter och försanthållanden fungerar och hanteras, 

urvalet  av data som talaren står  inför och hur denne bör hantera detta för maximal  effekt,  och 

slutligen hur talet bör utformas stil- och språkmässigt.23 Det är endast i den sistnämnda delen som 

någonting annat än rena överväganden kring argumentens  innehåll diskuteras, och detta sker med 

siktet inställt på det som mest effektivt övertygar en publik. De skriver:

In examining the form of discourse […] we shall direct our attention to the means whereby a 
particular presentation of the data establishes agreement at a certain level, impresses it on the 
conciousness with a certain intensity, and emphasizes certain of its aspects.24

Detta sammanfattar Perelman och Olbrechts-Tytecas inriktning inom retoriken, och speciellt den 

nya retorik de föreslår.  Det handlar om att  framställa argument på ett  sådant sätt  att  de förmår 

övertyga  de  flesta.  Genomgående  läggs  ingen  större  vikt  vid  sociala  faktorer  annat  än  som 

potentiella hinder eller hjälpare för argumentationens effektivitet. Det gäller att ha det rätta språket i 

förhållande  till  publiken  och  att  begagna  sig  på  rätt  sätt  av  olika  talesätt,  men  i  övrigt  ligger 

tonvikten på argumentens bärkraft och den effektiva presentationen av dem.25

Här finns återigen ett implicit antagande om att talaren kommer att bli hörd, vilket jag alltså menar 

är själva förutsättningen för att kunna vara övertygande: det att någon är beredd att ge dig den tiden, 

att vilja höra dina ord. Det är först när detta lyckas, när publiken är beredd att acceptera att den här 

talaren talar till dem, som en övertygande argumentation alls kan vara lyckad. Att Perelman och 

Olbrecths-Tyteca utgår ifrån att talaren från början blir lyssnad på tycks mig tämligen självklart. 

Deras  studie  berör  inte  de  sociala  förutsättningarna  för  argumentationen  utan  enbart 

argumentationen  som  sådan,  i  både  tal,  text  och  vardagsspråk.  I  sitt  förord  till  den  svenska 

översättningen av Perelmans Retorikens imperium skriver Mats Rosengren att Perelman sökte efter 

”en värdeomdömenas logik”.26 Det var i det sökandet som Perelman och Olbrechts-Tyteca skrev sin 

nya retorik och transformerade den fysiskt närvarande,  rumsliga och mänskliga publiken till  ett 

(oftast) tänkt auditorium som talaren vänder sig till.27 Trots att auditoriet så att säga finns i båda 

ändar av talet, som en idé hos både talaren och publiken, är det i slutändan ett verktyg som inte 

används utanför de explicita försöken att övertyga. Det ska dock sägas att Perelman i sitt skrivande 

föregriper  många mer moderna tankar  – bland annat  några av de jag själv använder  i  den här 

uppsatsen. Han skriver i texten Retorik och filosofi från 1969 att

valet av en lingvistisk form är varken helt godtyckligt eller ett enkelt avtryck av verkligheten. 

23 Perelman & Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric, del 2, kap. 1-3.
24 Ibid., s. 143.
25 Ibid., s. 163ff.
26 Perelman, Chaïm, Retorikens imperium: retorik och argumentation, övers. Mats Rosengren, Brutus Östlings bokförl. 

Symposion, Eslöv, 2004. S. 8.
27 Se t.ex. ibid., s. 9.
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De skäl som får oss att föredra en viss begreppsläggning av erfarenheten, en viss analogi 
framför en annan, är beroende av vår världsbild. Formen går inte att skilja från innehållet, 
språket är inte en slöja som det räcker att rycka undan eller göra genomskinlig för att få syn på 
det verkliga sådant som det är: språket hör samman med en synvinkel, med ett 
ställningstagande. Så snart en författare använder det inom en kulturgemenskap naturliga 
språket och inte, så som en matematiker, uttrycker sig med ett artificiellt språk som han kan ha 
skapat helt själv, anammar han på alla punkter, som han inte uttryckligen modifierar, de 
klassifikationer och de värderingar som språket bär med sig.28

De sociala aspekterna av talet och språket är inte på något sätt frånvarande ur Perelmans tänkande, 

men de tycks underordnade talets övertygande funktion. 

Konsten att tala

Lennart Hellspongs  Konsten att tala är en uttalad handbok i retorik, och även den första bok jag 

läste i början av mina studier i ämnet. En viktig del av vad Hellspong gjort för retoriken är att i en 

pedagogisk manöver tillägga något han kallar  intellectio till de klassiska rhetorices partes-stegen. 

Tanken är att ett  intellectio är den analys som talaren genomför av den situation som talaren står 

inför – alltså det som ger den blivande talaren en grund att arbeta utifrån som både innehåller en 

förståelse för ämnet, publiken och även delvis talarens relation till denna. I kapitlet om intellectio 

beskriver Hellspong bland annat – i en direkt återspegling av Aristoteles, dock inte med samma 

skarpa gränser – de olika lyssnarroller som publiken kan inta, och diskuterar även de ”inre och yttre  

förutsättningar” som existerar i talsituationen.29 De inre förutsättningarna är de som berör talare och 

publik,  både vilka som kommer för att  lyssna på talet  och vilken relation talaren har  till  dem. 

Hellspong skriver att ”[din relation till publiken] kan avgöra din talarstrategi, t ex vilka ord du kan 

yttra och vilken ton du kan anslå.”30 Denna relation diskuteras alltså i stort sett bara i termer av 

språk och stil, en diskussion som också återkommer i det senare kapitlet om elocutio31.

Han skriver vidare att ”lyssnarna måste finnas i dina tankar redan under förberedelsearbetet”32 och 

hävdar med referens till  psykologisk teori att det viktiga för en talare är att tänka på publikens 

stämningar och känslor inför ämnet och talaren, samt att talaren gör gott i att skifta sitt perspektiv 

till  publikens,  då du ”bara genom att  utgå från dina lyssnares perspektiv kan […] öppna deras 

blickar för ditt.”33

Till skillnad från Aristoteles (och även Perelman och Olbrechts-Tyteca) uppmärksammar Hellspong 

talaren och har i åtanke att den kan ha olika relationer till sin publik, kan bli betraktad på olika sätt,  

28 Perelman, Chaïm, Retorik och filosofi, övers. Mats Rosengren, i Res Publica nummer 24, [1969]. S. 56.
29 Hellspong, Lennart, Konsten att tala: övningsbok i praktisk retorik, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004. S. 83-88.
30 Ibid., s. 86.
31 Ibid., s. 123-162.
32 Ibid., s. 85.
33 Ibid.
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och därför måste anpassa sig inte bara till en språklig norm (och till det som är passande) utan också 

till den aktuella relationen. Han tar upp Jungs persóna-begrepp och diskuterar hur talaren intar olika 

roller, precis som åhörarna, men diskuterar inte huruvida denna relation kan förändras.34 Talarens 

anseende  i  publikens  ögon  kan,  precis  som hos  Aristoteles,  stiga  eller  falla,  men  talaren  och 

publiken förblir talare och publik.

Sammanfattning

I dessa tre olika tankeinriktningar finns alltså publiken både som en konkret folkmassa och som en 

idé hos en ”talare” (författare, skribent, kommunikatör...) mot vilken argument riktas och efter vilka 

stil  och innehåll  anpassas.  Det  jag upplever  som en brist  –  den brist  vilken jag försöker  börja 

åtgärda genom denna uppsats – är att inget av dessa tre tankespår på djupet diskuterar de problem 

som uppstår när man ska avgöra vilken eller vilka publiken faktiskt är, eller det sociala spel som 

pågår under ytan av argumentationen.

Vad jag vill föreslå, som en slags motbild till detta, är att talarens anpassning till publiken varken är 

så oproblematisk, endimensionell eller enkelriktad som man kanske kan få för sig om man läser 

Aristoteles,  Perelman  eller  Hellspong.  Bakom  alla  de  sätt  att  anpassa  sig  till  publiken  som 

föredragits i olika retoriska teorier och praktiker finns ett sökande efter de olika handlingar och 

värderingar i doxa som kan överbrygga avståndet mellan talare och publik och därmed göra talet  

inte bara begripligt och övertygande utan även möjligt att ta till sig.

För att publiken ska vara villig att lyssna på en talare – hur goda argument den än må ha – måste de 

först känna att talaren talar till dem, med dem, på ett sätt de kan förstå och relatera till.  A fortiori 

måste åhörarna för att låta sig övertygas först vara säkra på allt detta, att talaren faktiskt har just  

dem som publik.

Bortom alla  olika  tekniker  för  att  väcka  känslor,  anpassa  språket  och  finna  de  argument  som 

publiken förstår är giltiga för alla finns också det rent mellanmänskliga. Publik-blivandet, skapandet 

av en publik; talarens uppgift att inte bara lära ut, beröra och förnöja utan också att förvandla de 

människor som rent konkret tar del av talet till åhörare, till publik. Det är ur detta perspektiv jag vill 

börja diskutera hur våra delade värderingar, vår doxa, också låter oss förvandla en skara människor 

till just en publik.

Låt mig först, kort, sammanfatta huvudpunkterna i med att anpassa sig till publiken. Sedan vill jag 

diskutera de problem en talare står inför i att anpassa ett tal till en situation och en publik, och hur 

dessa  löses  genom att  talaren använder  sig  av gemensamma uppfattningar  ur  doxa.  Efter  detta 

34 Hellspong, Konsten att tala, s. 87.
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granskar  jag  hur  talaren  genom  detta  också  bidrar  till  att  medvetet  och  omedvetet  skapa  och 

upprätthålla doxa, för att till slut diskutera hur detta är relaterat till talarens makt talaren har över sin 

publik, samt hur detta i förlängningen påverkar samhället i stort.
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Om att anpassa sig till publiken

När jag talar om att anpassa sig till publiken, i vad vi kan kalla för grundbetydelsen, talar jag om det 

som är gemensamt för de det retoriska tänkandet hos Aristoteles,  Chaïm Perelman och Lennart 

Hellspong. Det är att välja sina ord för att inte väcka anstöt men samtidigt väcka de rätta känslorna; 

att välja argument och disposition efter vad som bäst övertygar publiken; det är att anpassa sin egen 

framtoning för att framstå som trovärdig och värd att lyssna på. Hur detta rent praktiskt går till  

hänger på den situation talaren kommer tala i, vad den vill uppnå, och inför vilka människor talet 

hålls. Det är lika olämpligt att svära i riksdagen som det är att tala i slagord på en vetenskaplig 

konferens; publiken blir lika förvirrad av en svårföljd disposition som av en talare som i både ord 

och kroppsspråk visar att den inte hör hemma i talarstolen.

Att på detta vis anpassa sig till publiken är det som (den klassiska) retoriken till stor del handlar om. 

Konsten  att  tala  väl,  att  övertyga  sin  publik,  att  framställa  sin  sak  på  det  bästa  sättet  i 

sammanhanget. Bortom frågan om hur själva argumenten skall formuleras tycks anpassningen till 

det ”passande”, till  decorum, vara någonting oproblematiskt. För Aristoteles innebär det att helt 

enkelt hitta medelvägen mellan en hög och en låg stil, att uttrycka sig mer precist i rätten än på 

torget. För Perelman och Olbrechts-Tyteca innebär det att lägga fram data på ett sätt som både är 

tydligt och som visar deras vikt och relevans. För Hellspong innebär anpassningen att tänka sig vad 

publiken känner både för talaren och för ämnet och välja sina ord därefter.

Utanför denna medvetna hänsyn till publiken pågår ett stort mått av anpassning som inte, eller i alla  

fall inte explicit, diskuteras. Denna anpassning handlar inte bara om ord, utan om hela relationen till  

publiken och till världen. Den trovärdigaste talaren är den som ur en samling människor plötsligt 

reser sig och säger vad alla närvarande känner och tänker. I brist på att kunna vara en sådan person 

måste en talare försöka hitta sätt att komma så nära sin publik som möjligt; att tala inte bara så att  

de tror på orden, utan så att de tror på talarens intention, på talarens själva uppenbarelse framför  

dem. Det finns alltså mer i anpassningen till publiken än den grundbetydelse jag presenterade ovan.

Den utökade betydelsen av att anpassa sig till publiken skulle alltså vara att söka en gemensam 

grund, en gemensam förståelse inte bara för ämnet som ska avhandlas utan också av världen och 

samhället. Med detta menar jag alltså inte att talaren alltid söker att vara som en i publiken. För med 

de olika föreställningar som finns i samhället om samhället kan det ibland vara mer övertygande att 

talaren är överordnad publiken, eller till och med underordnad den. Minns att vi fortfarande pratar 

om konsten att finna det som bäst övertygar i varje situation; det talaren söker är inte den position 

som innebär  mest  makt  eller  mest  identifiering  hos  publiken,  utan  den  position  som gör  talet 
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effektivast just där och då. Talaren är naturligtvis inte helt fri att välja sin position, vilket kommer 

att framgå nedan. Det är i stället ett komplext samspel mellan talare, publik och doxa är som ger 

både talaren och publiken roller,  positioner i förhållande till  varandra.  Låt oss nu vända lite på 

resonemanget och betrakta det,  inte utifrån vad talaren måste göra, utan utifrån vad som måste 

hända med dem talaren vänder sig till. 

Om att bli publik

För att talaren skall kunna övertyga en grupp människor måste de samtidigt, under talet, forma sig  

till en publik. Vad jag menar med detta är alltså att de för att förstå talet, ta till sig argumenten och 

övertygas av dem, måste genomgå det jag kallar för publik-blivande och gå från att vara enskilda 

individer till att faktiskt bli talarens publik. Naturligtvis är det så att en grupp åhörare kan innehålla 

redan  formade  och  självidentifierade  grupper,  den  kan  till  och  med  helt  bestå  av  en  enda  väl 

etablerad grupp som ett lärarlag eller en församling. Men publik-blivande handlar inte om att själv 

identifiera sig som publik, utan snarare om att gentemot talaren identifiera sig som dess publik och 

därmed inträda i en ny slags gemenskap med de andra åhörarna.

På så vis är alltså publiken en konstruktion, en skapelse av ett socialt (och, som vi senare skall gå in 

på, även lingvistiskt) samspel mellan de som deltar i talets situation. Att separera begreppet åhörare 

från begreppet publik – personerna från de funktioner de fyller eller de roller de spelar – ger oss ett 

sätt att separera personerna före och efter talet från publiken under talet, och dessutom att belysa 

och utforska den grund av relationer som talarens övertygande av sina åhörare vilar på.

Vad som gör åhörare till publik är någonting som retoriken, utan att säga det rakt ut, ofta kretsar 

kring. Som vi har sett ovan har mycket skrivits just kring hur talaren får sina åhörare att uppleva att  

de är en och samma, att talaren faktiskt talar till just  dem och att de har en gemenskap med både 

talaren och varandra. Att anpassa språk och stil, att använda rätt ord, att väcka de rätta känslorna – 

alla dessa klassiska retoriska tekniker bidrar till publik-blivandet, till åhörarnas upplösning av sin 

individualitet och till deras uppgående i en gemenskap. Att bli publik handlar inte om att (tillfälligt) 

åsidosätta sitt kritiska tänkande eller sina försanthållanden om världen. Snarare är det så att vi blir 

publik, inte bara åhörare, när vi känner att vi  inte behöver ge upp något av oss själva för att vara 

delaktiga i det som sker. Detta handlar förstås både om vad talaren säger och hur den säger det. 

Varken övertygande argument eller ”den rätta stilen” – eller för den delen den rätta tidpunkten – 

räcker ensamt till för att åhörarna ska bli talarens publik.

Jag kommer inte gå in på de exakta psykologiska och sociala mekanismerna genom vilkea detta 
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egentligen sker. Vad jag vill ta fasta på är i stället att publiken inte finns där före talet och inte heller  

efter det; den är någonting som existerar i och genom talet. Så vad har detta publik-blivande för  

någon relevans för retorisk teori? Jag vill mena att när talaren anpassar sig till sin publik är det för  

att kunna tala till sina åhörare på ett sådant sätt att de just blir en publik – att talaren genom sina ord 

initierar ett publik-blivande. Anpassningen handlar inte så mycket om trovärdighet eller tydlighet 

(eller om något ideal om en viss stil), utan är just ett sätt att respektera åhörarnas kritiska tänkande 

och världsbilder  och  samtidigt vrida dem i  en gemensam (och,  naturligtvis,  för  talarens  syften 

gynnsam) riktning.  På  så  vis  är  alltså  publik-blivande  och anpassning till  publiken –  som här 

egentligen kanske borde kallas anpassning till  åhörarna – sammanknutna. Talaren anpassar sig i 

syfte att bättre visa sina åhörare att de hör samman, både med varandra och med talaren, för att 

därmed göra dem mottagliga för de argument som också, i hur de läggs fram, bidrar till att skapa 

denna samhörighet.
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Att tala
Jag kommer nu diskutera den innebörd synen på doxa och publiken som jag lagt fram ovan har för 

vår förståelse av de sätt på vilka en talare anpassar sig till publiken. Först tar jag upp skälen till att 

talare alltid måste använda sig av sina kunskaper om det gemensamma för att kunna tilltala sina 

åhörare  och  göra  dem  till  en  publik.  Sedan  beskriver  jag  hur  detta  också  leder  till  att  doxa 

reproduceras  och vidaresprids,  för  att  slutligen  sammansmälta  dessa  två  aspekter  av doxa i  en 

diskussion om den koppling som finns mellan handlingen att tala och olika former av social makt.

Att tala är att följa doxa

När vi nu har sett hur retorisk teori baserar sina idéer om talarens anpassning till publiken på en 

situation där publiken är möjlig att utreda och känna, vill jag inleda min beskrivning av relationen 

mellan talarens anpassning till publiken och doxa genom att beskriva hur talaren aldrig kan uppnå 

denna perfekta kunskap om sin publik. Jag vill mena att detta beror på ett avstånd i tid och rum 

mellan  talare  och  publik,  som  gör  att  närhelst  talet  skrivs  eller  formuleras  –  veckor  eller 

millisekunder  innan  dess  uttalande  –  kan  varken  publiken  eller  kontexten  vara  närvarande  för 

talaren före talet, och därmed omöjliga att helt känna.

Låt mig säga några ord om den effekt talarens situering har på dess uppfattning om publiken. 35 Som 

förklarande exempel utgår jag ifrån Hellspongs handbok, där det föreslås att talaren skall föreställa 

sig sin publik, i sin föreställning göra sig till en del av den kommande publiken och se situationen 

som den ser den, någonting som Hellspong kallar för ett perspektivbyte. Men, vill jag tillägga, då 

talaren inte är den kommande publiken måste denna idé om hur publiken ser saken alltid komma ur 

talarens perspektiv. Hur den än vänder sig kan talaren bara se genom sina egna ögon och sin egen 

världsuppfattning.  Värdena talaren  lägger  i  etiketter  den  vill  sätta  på  publiken –  kommunister, 

väljare,  kvinnor,  ungdomar  –  formar  världen  talaren  ser  ”ur  publikens  perspektiv.”  Det  är 

fundamentalt  omöjligt att helt  kliva ur sig själv och se världen utifrån, eller  från någon annans 

perspektiv. Speciellt om denne andre bara är en skapelse av ens fantasi. Förvisso kan det vara en 

mycket  informerad  skapelse;  jag  kan  sitta  på  högar  av  opinionsundersökningar,  insamlade 

diskussioner från olika internetforum, djupintervjuer med fokusgrupper. Den bild jag skapar mig är 

fortfarande min skapelse. Den är fortfarande situerad i mig, i den plats i världen där jag befinner 

mig och är därför formad av allt det som format mig; både mina egna – i den mån vi kan tala om 

35 ”Situering” avser den plats – fysisk och social – som talaren befinner sig på. Begreppet är lånat från Donna Haraway 
och utvecklas nedan.
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någonting ”eget” hos en människa – dispositioner och vanor och allt det jag lärt mig om och av 

samhället eller samhällena jag lever i.

Donna Haraway har skrivit mycket kring vetandets situering, kanske framför allt i essän Situated 

Knowledges,  där  hon  argumenterar  för  att  en  förutsättning  för  en  bättre  och  ärligare 

(natur)vetenskap är att se hur vi och de objekt vi söker kunskap om ingår i en konversation, snarare 

än att  vi studerar  dem.36 Hon menar att vi inte kan placera oss själva utanför kunskapsakten37 och 

därmed aldrig helt kan nå idealet för objektiv kunskap – den som endast springer ur objekten i 

världen. I stället bör vi, ständigt medvetna om objektens förmåga att som faktiska aktörer lura oss, 

söka ett flertal olika ”redogörelser för världen”, alla lika objektiva och samtidigt olika, eftersom det 

vi studerar (oavsett om det är celler, mineraler eller primater) inte bara är passiva objekt.

Vad jag framför allt vill låna av Haraway är tanken att vi inte kan se från ingenstans, vi kan inte  

betrakta världen som om vi inte var en del i den. Hon skriver i samma essä att våra ögon sitter i  

huvudet, att vi ohjälpligt är placerade någonstans  i förhållande till allting annat.38 Att då göra ett 

perspektivbyte och försöka se saken med publikens ögon kommer väldigt nära det Haraway kallar 

”the  god-trick”39,  att  se  med  en  blick  som  kommer  från  ingenstans  och  överallt  samtidigt. 

Egentligen är det väl så att du fortfarande är där du är, den du är, men att du försöker göra dig själv 

en uppfattning om hur andra uppfattar någonting som du antagligen redan har en stark uppfattning 

om. Det jag här försöker visa, i relation mot idén om perspektivbytet, är alltså den grundläggande 

omöjligheten att som talare sätta dig in i en publik, vilken publik som helst, utan att också dina egna 

värderingar och idéer om världen spelar in. Du är alltid ohjälpligt fast i dig själv – och ändå är detta 

oftast inte ett problem. Talare gör regelbundet perspektivbyten och talar regelbundet till publiker 

med  argument  som träffar  dem på  precis  det  rätta  stället  och  gör  en  tidigare  lite  främmande 

ståndpunkt till en självklarhet. Jag återkommer nedan till hur och varför detta alls är möjligt, men 

först behöver jag också diskutera vad kontextens obestämbarhet innebär för förmågan att föreställa 

sig en publik.

Att en kontext är i absolut mening obestämbar är en tanke jag har lånat från Jacques Derrida. Han 

presenterade den i Signatur, händelse, kontext, där han diskuterar bland annat upprepningsbarhet – 

iterabilitet  – och kontextualitet.  Han skriver  att  tecken,  genom sin iterabilitet,  bryter  med varje 

36 Haraway, Donna Jeanne, Simians, cyborgs, and women: the reinvention of nature, Routledge, New York, 1991. S. 
197ff.

37 Se t.ex. ibid. s. 191.
38 Ibid. s. 188ff.
39 Se t.ex. ibid. s. 191.
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möjlighet att vare sig teoretiskt eller empiriskt utreda den kontext de ”egentligen” ingår i. Ett tecken 

kan ge upphov till iterationer i frånvaron av den som vid ett visst tillfälle producerade det, det kan 

”bryta med sin kontext, det vill säga med allt närvarande som organiserar det ögonblick då det 

skrivs” och det ”lämnas åt sitt oundvikliga lösdriveri” i samma ögonblick som det produceras.40 

Detta menar Derrida också kan appliceras på det talade språket, eftersom vad som bestämmer att ett  

visst fonetiskt tecken är just det tecknet är möjligheten att iterera det i såväl referentens som dess 

betecknades frånvaro – även i frånvaro av en ”aktuell betydelseintention [och] varje närvarande 

avsikt  att  kommunicera.”41 Här  vill  jag  ta  fasta  på  själva  omöjligheten  i  att  definitivt  fästa 

kontextens gränser, och kanske speciellt på hur tecknet undflyr själva avsikten att kommunicera. 

Denna omöjlighet handlar om ett glapp i tid, och därmed i kontext. En förskjutning som alltid sker  

mellan tecknet och dess avsändare. Detta glapp spelar på iterabiliteten hos tecknet, det är aldrig 

riktigt bestämbart till en tid, en kontext, och därmed existerar alltid ett slags avstånd mellan talaren 

och  den  tilltalade  –  liksom  mellan  talaren  och  talaren  själv.  Ett  subjekt  är,  som Derrida  ofta  

återkommer till, aldrig i strikt mening närvarande; inte ens inför sig själv. Talaren formulerar alltså 

sina ord i en kontext som inte i egentlig mening är den där de uttalas och som aldrig helt kan  

innesluta orden och fixera varesig deras mening eller vem de riktar sig till. Följaktligen lämnas 

orden åt sitt ”oundvikliga lösdriveri” redan innan de möter en publik – det uttalade talet är som jag 

påpekar ovan alltid redan en iteration av talet som planerades, som själv i kraft av att det är just tal 

och därmed tecken själv också är itererat – och alltså är det ”på drift” även vad gäller intentionen att 

kommunicera. Den kan inte (men måste) riktas mot publiken i deras frånvaro.

Derrida ”löser” detta problem genom att föreslå att de performativa utsagorna (vilka är ämnet för 

Signatur, händelse, kontext) fungerar trots den obestämbara kontexten och avsikten genom att de 

itererar en välkänd form. Han frågar sig om ”en performativ utsaga [skulle] kunna lyckas om dess 

formulering inte repeterade en […] iterabel utsaga [eller om den] inte gick att identifiera som i  

överensstämmelse med en iterabel modell, om den alltså inte i någon mening kunde identifieras som 

'citat'”42 och konstaterar att så måste vara fallet. På samma sätt menar han att källan till utsagan – 

personen som utför  performativet  –  identifieras  genom sin  signatur,  som ”implicierar  […] den 

faktiska eller empiriska frånvaron av den som signerar”43 och dessa signaturer fungerar endast som 

signaturer, det vill säga som fixpunkter för att fästa källan vid ett uttalande, i den mån de är möjliga 

att iterera. Alltså kan performativen verka i avsaknad av en bestämbar kontext eller genomskinlig 

40 Derrida, Jacques, Signatur, händelse, kontext, övers. Mats Rosengren, i Marc-Wogau, Konrad, Carlshamre, Staffan 
& Bergström, Lars (red.), Filosofin genom tiderna. 1900-talet. Efter 1950 : texter, 2., rev. och utök. uppl., Thales, 
Stockholm, 2008. S. 121-122.

41 Ibid., s. 123.
42 Ibid., s. 133.
43 Ibid., s. 136.
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intention  –  med  en  osäker  källa  och  ett  osäkert  sammanhang  –  genom sin  förmåga  att  förbli 

igenkännbara i alla de olika former de uppträder i. Jag kommer nedan föreslå en liknande ”lösning” 

för de problem jag ovan skisserat.

Allt  detta  kan  låta  mycket  abstrakt.  I  rent  konkreta  termer  innebär  glappet  mellan  tiden  för 

skrivandet och tiden för uttalandet att talaren aldrig helt kan känna sammanhanget i vilket den talar. 

Vilka det är som lyssnar, hur de känner sig, vad de läst om i tidningen nyligen, vilka berättelser de 

hörde som barn. Intentionen som riktas mot dem kan aldrig heller bestämmas, utan måste riktas mot 

dem i deras frånvaro. Det vill säga, riktas mot en idé om en publik som aldrig kommer finnas. Detta 

är naturligtvis på det stora hela inte ett problem. Till exempel: det är en födelsedagsfest, talaren vill 

förmedla kärlek till sin nu sjuttioåriga kusin och tala om de fantastiska egenskaper denna besitter. 

Även här – i denna synbart enkla och välbekanta situation – arbetar talaren med approximationer, 

egna  föreställningar  om  var  och  när  och  inför  vilka  talet  kommer  att  uttalas.  Talarens  egna 

föreställningar måste i brist på varje möjlighet att faktiskt förankra dem i den kommande publiken 

baseras  på  någonting  som  talaren  kan  förutsätta  att  delar  med  publiken.  Eller,  ur  ett  annat 

perspektiv, måste talet och publiken knytas samman i en större övergripande kontext som förmår 

förena talare och publik trots denna obestämbarhet. Det är alltså på grund av båda dessa faktorer – 

talarens situering och den obestämbara kontexten och intentionen – som doxa blir  den centrala 

komponenten i själva möjligheten att tala till en publik på ett sätt som de känner igen sig i och är  

mottagliga för.

Eftersom doxa på olika och ständigt varierande sätt delas av olika medlemmar i ett samhälle kan en 

talare alltid söka en slags minimiöverensstämmelse mellan sin bild av publiken och (i teorin) varje 

tänkbar kommande publik. Detta reflekteras kanske tydligast i de klassiska (och samtida) inventio-

manualer som innehåller listor över passande eller användbara topoi för festtal. Dessa är inte bara 

idéfrön för en talare utan också på många sätt kortfattade kartläggningar av doxa. Det är förvisso 

blott ett indicium, men verkar det inte en smula talande att den romerska retorikens topos att hylla  

en person genom att tala om andra kända personer från samma födelseort också tycks ha försvunnit  

med  det  romerska  samhället?  Våra  värderingar,  våra  relationer  till  varandra,  är  alltid  intimt 

sammanknutna med det samhälle vi lever i. Därför är alltså till exempel de platser på vilka vi söker 

goda  egenskaper  hos  våra  medmänniskor  delar  av  vårt  samhälle,  av  våra  gemensamma 

föreställningar om vad som är heder- och klandervärt; möjligt och omöjligt att säga till, eller om, en 

annan person. Just  därför är  doxa den förenande länken, våra topoi  kommer därifrån i  brist  på 

perfekt kunskap om publiken.
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Men när allt kommer omkring handlar detta fortfarande om argument och stil, saker som jag anser 

vara redan utredda i om inte uttömmande så i alla fall tillfredställande omfattning inom den gängse 

retoriken. Under dessa element finns talets sociala funktion, och det är som sagt  denna jag vill 

utveckla: på vilket sätt doxa underbygger idén om publiken som signifikant för talet som en social  

handling. Innan jag diskuterar detta vill jag dock säga några ord om hur doxa på många sätt är slutet 

runt sig själv och bildar ett rum som är det vi rör oss i när vi talar inför andra människor. Denna 

egenskap – att vara den yta talet rör sig på eller det medium det rör sig genom – ger doxa både  

förutsättningar för att alls kunna tala övertygande och begränsningar för vad som kan sägas och hur 

det kan sägas, vilket borde bli uppenbart strax.

Judith Butler skriver i essän  Critically Queer  att det inte existerar några subjekt med makt i en 

diskurs. Där finns endast reitererade handlingar som i sig själva är makt.44 Hon skriver ”[t]his is less 

an 'act',  singular and deliberate, than a nexus of power and discourse that repeats or mimes the 

discursive gestures of power.”45 Hon menar att det inte finns något ”jag” utanför diskursen som 

agerar genom den, utan endast ett ”jag” inom diskursen, som formas av den och därför inte heller 

kan agera utanför de gränser som finns – de reitererade handlingarna.46 Hon separerar subjekt och 

makt genom att peka på att iterabiliteten, som är grunden för att performativer faktiskt har en effekt, 

också innebär att performativer aldrig kan ”ägas” av någon. De lånas snarare, tas tillfälligt upp för 

egna syften men är samtidigt bundna av sin historia, samma historia som också ger dem deras makt 

att vara performativa.

Utifrån  det  jag  skrivit  ovan  om  doxa  som  bestående  av  handlingar  kan  vi  sträcka  ut  detta 

resonemang från performativer till  att också gälla för doxa. En föreställning i doxa existerar på 

grund av att den uprepas, itereras, av de som deltar i doxa. När då talaren inte helt kan bestämma sin 

publik  men  ändå  måste  göra  detta,  och  gör  det  genom  att  använda  sig  av  dessa  delade 

föreställningar, är det inte bara talaren som talar utan också en del av samhället. På så sätt kan doxa 

supplera både den bristfälliga kunskapen om publiken och om kontexten. Talarens bild av publiken 

kan förankras i doxa, i föreställningar som publiken kommer känna igen eftersom de själva deltar i  

dem. På samma sätt kan både en ritualiserad kontext – exempelvis den som finns vid ett anförande i 

riksdagen  –  så  väl  som  mer  allmänna  delade  kontexter  (födelsedagsfest,  bröllop,  begravning) 

supplera de föreställningar talaren i förväg kan göra sig, och därmed låta publiken känna igen sig i 

talarens ord. Doxa blir alltså en brygga mellan det partikulära och det universella,47 det som tillåter 

44 Butler, Judith, Bodies that matter: on the discursive limits of ”sex”, Routledge, New York, 1993. S. 225.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Ett mycket svagt ”universellt”, bör väl tilläggas. Universellt för den aktuella delen av den aktuella doxan. En mindre 

slagkraftig men möjligtvis mer korrekt formulering vore ”mellan det som är giltigt inom en persons uppfattning av 
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talaren att bli lyssnad på och samtidigt håller den inom ramarna för vad som är acceptabelt.

Butlers resonemang ovan blir speciellt intressant när vi också beaktar problemet med intentioner. 

Eftersom intentioner inte kan riktas mot publiken i förväg, men ändå behöver finnas med i talet, 

måste även de luta sig på någonting som talaren kan anta att publiken kommer förstå, känna igen 

och acceptera. Det är sant att historiciteten hos kontexter eller uppfattningar om vilka publiken är 

för det mesta kan förklaras med olika rituella mallar, olika nätverk av traditionella topoi för tal inför 

riksdagen,  avgångsklasser  eller  födelsedagsfirande  släktingar  –  vilka  därmed  är  historiska  av 

praktiska eller estetiska skäl likväl som av sociala och diskursiva. Dock innebär själva tanken på att 

även talarens intention måste itereras, måste komma någonstans ifrån och dessutom bära sin historia 

för att kunna itereras och fungera, ofrånkomligt tvinga oss att ifrågasätta tanken att talaren är fri att  

rikta sin vilja mot publiken.

Paradoxalt nog är begränsningen av intentionen, begränsningen av avsikten att kommunicera/tala, i 

grunden det som även tillåter talaren att tala. Vad jag menar med det är i linje med Butler att de 

diskursiva gester som är makt också bär en historia som ger dem denna makt. Därmed är makten 

också oskiljbar från de olika användningarna som  bildar historien. Alltså är tagandet av makten, 

tagandet av intentionen att  rikta sig till  en publik,  villkorat  till  de personer  som  kan iterera de 

nödvändiga gesterna – de som uppfyller de sociala/fysiska kraven som helt eller delvis bestäms av 

historien.48 Att få rikta en intention är att få tala; att intentionen av nödvändighet är en iteration av 

någonting gemensamt innebär att inte alla får tala – men också att  någon får tala. På detta vis är 

alltså denna begränsning, vars problem jag kommer utveckla nedan, också en förutsättning för att 

talare alls har makt, att tal alls kan riktas till någon. Men ofriheten består också i att alla intentioner  

inte är lika lämpliga, eller ens möjliga, att rikta mot alla publiker. Eftersom doxa är slutet runt sig 

självt är det också hela tiden ställt i relation till sig självt. Rent konkret menar jag alltså att om vi 

förutsätter en publik av väljare och en kontext av valspurt så finns det bara vissa intentioner som en 

partiledare kan rikta mot sin publik. De måste vara de rätta och de passande gesterna – inte för att 

någon yttre auktoritet avgör detta, utan enbart för att publiken annars inte känner igen sig, annars 

inte kommer acceptera talarens intentioner.

För att sammanfatta detta, innan jag övergår till att diskutera hur följandet av doxa också blir ett  

skapande av doxa, vill jag använda ett konkret exempel, nämligen mig själv i den situation där jag 

världens beskaffenhet och det som ett flertal andra människor i dennes omvärld också kan känna igen sig i.”
48 Jag vill passa på att poängtera oskiljbarheten mellan natur och kultur här. De rent biologiskt bestämbara 

egenskaperna – till exempel pigmentering, könsorgan, kroppsform, funktion – är underställda en social kodning av 
deras betydelser.
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just nu befinner mig. Som författare av en akademisk uppsats kan jag tänka mig ett antal olika 

publiker, och jag måste skriva för samtliga. Jag skriver för andra studenter – de som just nu också  

arbetar med uppsatser i samma ämne vid samma institution – och för min handledare och min 

examinator; alla de som jag har skäl att tro kommer läsa min uppsats. Men samtidigt skriver jag 

också för alla andra som skulle kunna tänkas vara intresserade. Uppsatsen kommer finnas i olika 

arkiv, och därmed måste jag tänka mig att vem som helst kan läsa den, när som helst mellan nu och 

en  ospecificerad  framtid.  Förutom detta  är  en  magisteruppsats  också  det  som kan  avgöra  min 

framtid inom mitt ämne, mitt första riktigt självständiga akademiska projekt, och därmed vill jag 

också skriva för hela mitt ämne, eller till och med för alla som rör sig inom de forskningsfält min 

uppsats kan tänkas beröra.

I Perelmans fotspår kan jag vända mig till det universella auditoriet och argumentera på ett sätt som 

jag tänker mig att så gott som alla kan förstå och följa, och bli övertygade av. Det är på många sätt 

det jag söker göra just nu: både mina argument och mitt språk anpassar jag nästan utan eftertanke 

till att vara ”universitetslikt” och ”akademiskt”. Men även i detta försök att anpassa mig till en icke-

närvarande publik som egentligen inte ens existerar – på detta sätt är det universella auditoriet ett 

mycket användbart redskap för, precis som Perelman skriver, juridisk och filosofisk argumentation 

– lutar jag mig på gemensamma uppfattningar om den kommande publiken och den kommande 

kontexten, likväl som jag itererar en intention som inte är helt min egen. Jag vill mena att det sätt på 

vilket detta sker inte bara handlar om en förståelse för vad en ”magisteruppsats” som genre eller 

koncept  innebär,  utan även en förståelse för hur mina läsare förväntar sig att  bli  bemötta.  Den 

publik jag riktar mig till är de som jag utifrån min förståelse av doxa i någon mening ”vet” att mina 

läsare  vilka de än må vara känner att de själva är, eller i alla fall skulle kunna vara. Det handlar 

alltså inte bara om hur jag tänker mig att min läsare kommer närma sig texten, utan vad jag kan veta 

genom  våra  delade  föreställningar  om  min  läsares  världsbild.  Och  på  samma  sätt  löser  jag 

problemet med kontexten genom att låta mina kunskaper om i vilka kontexter min text kan tänkas 

tas emot styra mitt sätt att formulera mig, att strukturera texten, att söka exempel. Att jag avslutar  

med att sammanfatta mina resonemang och slutsatser är inte bara på grund av att ”det är så man 

gör” utan också för att jag vet att mina läsare ofta inte har tid att läsa igenom en hel uppsats för att  

veta vad den handlar om och kommer fram till. Eller snarare, att ”det är så man gör” handlar om att 

anpassa texten till en kontext som både författare och läsare kan förstå och acceptera.

Slutligen så måste det också stå klart att den intention jag bär gentemot mina kommande läsare 

också den är en iteration av någonting som finns runt omkring oss. Som akademisk författare knyter 

jag an till  en mångtusenårig kedja av olika yttranden av en vilja att  förstå och förändra hur vi  

24



begriper  världen.49 Själva  min  möjlighet  att  skriva  –  en  möjlighet  vilken  vi  ovan  sett  är 

sammanknuten  med  intentionen  –  hänger  på  att  jag  också  riktar  min  vilja  efter  den  vilja 

”akademin”50 har. Det ”jag” som talar i den här uppsatsen är precis som Judith Butler skriver ett 

”jag” som möjliggjorts i en diskurs, inte ett ensamt subjekt som talar utifrån sig självt. I praktiken är 

det alltså så att jag kan räkna med att den här texten tas emot av någon just eftersom jag använder 

mig av denna intention som är gemensam mellan mig och mina läsare.

49 Samt också till ett par tankekedjor som jag har en mer väldefinierad startpunkt för. Delvis det vetenskapliga program 
Donna Haraway tecknar upp i ovan nämnda Situated Knowledges, och det doxologiska forskningsprogram Mats 
Rosengren föreslår i slutet av Doxologi: en essä om kunskap (Rhetor, Åstorp, 2002.) Naturligtvis knyter också dessa 
kedjor i slutändan an till vad som i brist på bättre begrepp kan kallas en mer allmän vetenskaplig intention.

50 Ordet står inom citattecken eftersom jag inte vill påstå att det finns något slags enat väsen som kan kallas för 
akademin. Däremot existerar tankeriktningar, förhållningssätt och praktiker som är mer eller mindre akademiska.
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Att tala är att skapa doxa

Att jag kan skriva den här texten, och att du läst åtminstone så här långt, är alltså ett bevis på att jag 

kan anpassa mig till  det som existerar  mellan oss, till  doxa. Men att det jag skriver läses leder 

ofrånkomligen till att jag också är involverad i att vidaresprida och omskapa denna doxa. Eftersom 

doxa inte är en utommänsklig mall utan ett mellanmänskligt fenomen grundat i att vi ser varandra 

och handlar utifrån varandra är varje handling en (potentiell) del av doxa. Att följa doxa, ”göra som 

man  ska”,  blir  alltså  ur  detta  perspektiv  en  fortsättning  och  uppbyggnad  av  det  som redan  är 

gemensamt. Men dessa iterationer av olika värderingsbärande handlingar möjliggör också alltid ett 

nyskapande. När Derrida i Signatur, händelse, kontext skriver att iterera kommer av itara, sanskrit 

för ”annan”, påpekar han en aspekt av iterationen som inte täcks in riktigt av ordets latinska rötter.51 

Förutom att det handlar om att göra en till av något handlar det även om att göra en annan. Genom 

den  alltid  skiftande  kontexten,  de  ständigt  skiftande  associationerna  till  andra  handlingar  och 

värderingar (minns att Judith Butler beskriver de diskursiva handlingarna som ”a nexus of power”) 

blir varje iteration av en handling en ny men samma.52 Det är denna möjlighet till skillnad som jag 

vill  mena är anledningen till  att  kedjor av iterationer kan uppstå och upprätthållas. Att  det som 

måste upprepas därför att det är gemensamt och därmed kan supplera talarens information också har 

en möjlighet att skilja sig från det som kom före är själva garanten för att efterföljande talare också 

kan göra likadant trots att de faktiskt egentligen talar om någonting annat. Talets sociala funktion, 

eller kanske snarare dess sociala  effekter, är alltså inte bara att övertyga en publik eller att sprida 

värderingar. Det fyller också samma funktion som alla andra sociala handlingar mellan människor i 

ett samhälle. Det binder oss samman eller separerar oss, men det genererar alltid nya möjligheter att 

iterera någonting; det förhåller sig alltid till doxa i en relation som även skapar doxa.

Att varje tal på detta vis ingår i de konstanta processer som upprätthåller doxa innebär att varje val  

en talare gör – och ”val” i detta sammanhang är ett mycket löst begrepp – också har verkningar 

utanför själva talet.  Jag finner detta viktigt att poängtera och utveckla, inte minst i ljuset av de 

resonemang som förts  i  feministiska och genusvetenskapliga kretsar  under rätt  lång tid  om det 

ansvar vi alla har i vårt vardagliga tal och våra vardagliga handlingar. Då anpassningen av talet inte 

kan göras utan att delta i vissa av de kedjor av iterationer som bygger upp doxa kan det alltså inte 

heller  göras  utan  att  –  medvetet  eller  ej  –  erkänna  och  ansluta  sig  till  olika  värderingar  och 

relationer  till  världen,  vilka  då vidaresprids  genom talet.  Detta  blir  också extra  intressant  (och 

51 Merriam-Websters ordbok (uppslagsord iterate) anger ursprunget som ”Latin iteratus, past participle of iterare, 
from iterum again; akin to Latin is he, that, ita thus, Sanskrit itara the other, iti thus”

52 Här behöver jag också påpeka att min användning av ”iteration” och ”iterera” när det gäller handlingar mer följer 
Judith Butler än Jacques Derrida. Mer än möjligheten till iterationer vill jag tala om det att handlingarna alltid redan 
är iterationer.
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politiskt  viktigt)  i  relation  till  iterationen av intentioner,  som ju  även definierar  och  garanterar 

möjligheten att tala. Om jag tar till orda i egenskap av vit heterosexuell medelklassman – en sorts 

person som i dagens samhälle kan uttala sig om i princip vad som helst på grund av att det oftast är 

de som säger saker av vikt53 – innebär det att jag också är med och bygger den struktur jag nyttjar 

för att själv kunna tala. Än mer konkret kan detta också uttryckas som att de studier som visar att 

pojkar får mer utrymme att tala i grundskolan än flickor inte bara visar att lärarna (och flickorna) 

ger dem mer utrymme utan också att de tar det utrymmet, i en cirkulär process. Att jag, som passar 

in i den mest normativa mallen för vad en student i dagens Sverige är, skriver den här uppsatsen 

måste alltså också ses som en användning av de samhälleliga uppfattningar som gör det till närmast  

en självklarhet att jag studerar på högskolan. Och trots att jag skriver de här orden är jag också med  

och bygger den struktur som fört mig hit – vad mina personliga intentioner än är. Mina intentioner 

kommer som Derrida påpekar alltid vara dissocierade från mina handlingar, men de gemensamma 

uppfattningarna  om  vem  som  är  högskolestudent  säger  oss  att  en  vit  heterosexuell  son-till-

medelklassakademiker-i-storstad  naturligtvis skriver en magisteruppsats. Även vad jag  vill mena 

med mina handlingar lämnas åt ett ofrånkomligt lösdriveri. Jag är precis som alla andra människor 

som utgör vårt samhälle alltid en del av att skapa och omskapa vår doxa.

Detta exempel hoppas jag också kan illustrera min kanske viktigaste poäng kring talarens skapande 

av doxa: det är inte frivilligt. Att en talare (eller författare) på ett så pass uppenbart och ”djupt” sätt  

deltar  i  att  omsätta  samhälleliga  föreställningar  –  både  själva  handlingen att  tala  och vad  som 

faktiskt sägs bär värderingar – innebär också att det kan vara svårt eller rent av omöjligt att gå emot 

vissa strukturer. Att mitt namn kommer stå bredvid den här uppsatsens titel i olika arkiv innebär att  

ytterligare en ”normstudent” har skrivit en magisteruppsats, oberoende av vad jag skriver nu. Även 

om jag kan ha tagit ”onormala” (det vill säga, som inte ses som självklara utifrån doxa) vägar fram 

till den position jag nu befinner mig i kommer andra som ser mig, som inte vet vem jag är, att bara 

se det jag uppenbart visar upp i form av ett svenskt (traditionellt) mansnamn, och därmed är jag 

också med i att förstärka (”etniskt”) svenska mäns position inom högre utbildning. Detta påminner 

mycket om en aspekt av det Tzvetan Todorov i sina diskussioner kring tolkning och förståelse kallar 

för ”principen om tillbörlighet”54,  det  att  vi  när vi  möts av någonting som inte av sig självt är 

förklarligt kommer söka en förklaring för att få det att passa in i den världsbild vi lever med. På så 

vis blir alltså mitt författande av den här uppsatsen ”tillbörliggjort” genom att min intention och 

möjlighet att skriva den – såsom som min läsare uppfattar den – tolkas samman med det faktum att 

53 Jag spelar naturligtvis här på den rekursivitet som existerar mellan strukturer i doxa och de handlingar som bygger 
dem. Varje iteration är ”sanktionerad” (tas emot väl av många andra) därför att den rör sig i linje med strukturen, och 
strukturen rör sig i samma riktning därför att den ständigt itereras och därmed blir ”sanktionerad.”

54 Todorov, Tzvetan, Symbolik och tolkning, övers. Mats Rosengren, Symposion, Stockholm, 1989. S. 30ff.
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jag är en på många sätt helt normativ student. För att göra  att jag skriver begripligt tillgrips en 

förklaring som jag själv inte alltid har kontroll över.

Att skapandet av doxa kan stå helt utom talarens kontroll, utanför dess avsikter, betyder dock inte 

att det måste göra det. Många tal syftar dels till att övertyga publiken om någonting men även att 

vidaresprida  någon  form av  värderingar,  uppfattningar  om världens  beskaffenhet.  Det  existerar 

således nästan alltid ett  element  av medvetet  doxa-skapande, ett  medvetet  användande av vissa 

värden, vissa uttryck. Vi kan se det i de ord en talare väljer för att tala om en företeelse (är det  

terrorister eller frihetskämpar?) eller i användandet av metaforer och liknelser för att knyta samman 

värdena från en företeelse med någonting annat. När en lobbyist talar om hur piratkopiering av 

märkesvaror och läkemedel är en form av ekonomisk terrorism eftersom det skapar kraftig obalans i 

ekonomin är det inte bara ett kraftuttryck eller ett tidstypiskt sätt att svartmåla en viss verksamhet 

utan också ett försök att knyta samman associationerna till terrorism med fenomenet piratkopiering 

– inte  bara nivån av skada det  kan orsaka utan även en fingervisning om hur de skyldiga bör 

behandlas, vilket slags motaktioner som krävs, kanske till och med en vag länk mellan handlingen 

och en världssyn.

Men detta är förstås mycket grundläggande retorisk teori. Att talaren använder kunskaper om hur 

publiken ser världen för att formulera sig slagkraftigt och övertygande är ingenting som inte sagts 

tidigare. Att jag alls tar upp det beror på att talaren på samma sätt som den väljer ord och metaforer 

också väljer sin relation till publiken, väljer hur den vill tala med publiken – eller snarare hur den 

vill formera sin publik. Eftersom talaren alltid deltar i doxa-skapandet, och måste hitta det i doxa 

som kan supplera dess egen information om publik och kontext, gör talaren precis som med orden 

alltid val, och dessa val är oftast laddade med betydelse rörande hur publiken uppfattar talaren, men 

som jag nu visat även rörande hur (deltagarna i) publiken framöver kan komma att uppfatta sig 

själva,  varandra  och  världen.  Varje  val  talaren  gör  har  betydelse,  och  alla  dessa  val  kommer 

uppfattas av publiken, om än på en icke-uttalad social nivå. Därmed bildar alla talarens iterationer 

av  olika  handlingar  tydliga  punkter  på  vilka  hela  publiken  får  möjlighet  att  ”hänga  upp”  sitt 

framtida handlande. Talaren sanktionerar, förordar och visar upp vissa relationer till världen och till 

andra människor som sedan kan spridas vidare. På detta sätt utgör alltså talet en knutpunkt för makt, 

en plats  där olika strukturer och strömningar i doxa möts, samverkar och även delvis förändrar 

varandra i detta möte. Men att talet är en knutpunkt innebär också att någonting lämnar det och går 

vidare genom tiden, till andra situationer av att söka förstå världen och varandra.
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Jag  har  nu  diskuterat  både  talarens  följande  och  skapande  av  doxa.  Vad detta  betyder  för  vår 

förståelse av vad det egentligen innebär att anpassa sig till en publik har jag dock endast nämnt i 

förbigående. Det är nämligen så, att vad som sker i att talaren lutar sig på doxa för att finna ett sätt 

att tala till, och med, publiken även är ett  skapande av publiken. Det publik-blivande jag tidigare 

talat om är en effekt av detta spel mellan talarens vilja och vår delade doxa. Genom hur talaren talar 

till oss blir vi mer lika den som talaren vänder sig till. Vi blir förfördelade och handlingskraftiga av 

agitatorn och hotade och rädda av den krigsivrande politikern. Vi blir syndfulla av moralpredikan 

och nyfikna av den vetenskapliga essän.55 Kort sagt: talarens sätt att tala till sina åhörare är det som 

gör dem till publik, och hur den talar till dem avgör också på många sätt vilka de upplever sig själva 

vara som publik.

55 Naturligtvis kan den vetenskapliga essän likaså göra oss förblindade av den gängse vetenskapens irrlära eller rädda 
för den kommande katastrofen, till exempel.
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Att tala är makt

Det är  självklart  inte  bara så  att  talaren i  sina försök att  nå ut  till  sina åhörare  och göra dem 

mottagliga för det den har att säga måste följa doxa till punkt och pricka. Som jag beskrivit ovan 

kan talaren också göra misstag, och har alltid ett fält av valmöjligheter framför sig. I hur hög grad 

dessa valmöjligheter är fria är naturligtvis en fråga som är värd att diskutera, men som jag inte 

kommer ta upp här. För att diskutera den makt talaren tar, eller snarare får, i och med att den talar  

till en publik räcker det med att konstatera att möjligheten till val existerar. Hur begränsad talaren 

än är  till  att  tänka ”som man tänker”  och handla  ”som man gör” finns  alltid  en möjlighet  till 

förändringar och skiftningar – iterationen förenar som sagt upprepning med annanhet.

Vad jag nu vill diskutera är det sätt på vilket talaren formar sin publik. Som jag skrivit tidigare är 

grunden för övertygandet att göra åhörarna till en publik. Innan de tilltalas av en talare är åhörarna 

en skara människor, kanske med delade erfarenheter och känslor, kanske med en viss relation till 

den som kommer att tala. Men i och med att talaren vänder sig till dem och tilltalar dem som en 

enad  massa,  med  hjälp  av  deras  gemensamma  doxa,  genomgår  de  ett  publik-blivande;  de 

transformeras  till  en publik.  Detta  bildande och formande av en publik är därför  baserat  i  vad 

talaren säger till publiken att de är. Naturligtvis sker detta inom vissa gränser (och inte helt och 

hållet) men dessa gränser för hur åhörarna kan acceptera att talaren tilltalar dem är till största del 

doxiska och därmed kan vi också anta att talaren i de flesta fall känner dem.

Så länge talaren upprätthåller kontakten med sina åhörare, får dem att känna att den vänder sig till  

just dem, kan den också säga någonting till dem om vilka de är och hur de borde se på världen. Att  

jag ställer detta utanför talarens explicita och implicita värderande av händelser och tillstånd beror 

på att det inte nödvändigtvis rör sig om händelser och tillstånd som talet berör. Minns mitt exempel 

ovan om hur jag bidrar till att förstärka den struktur som ”säger” att en normal akademiker är en vit 

medelklassman.  Det  är  medveten handling från min sida – implicit  försöker  jag faktiskt  påtala 

motsatsen – men samtidigt sker detta ändå. På samma sätt kan talarens sätt att tilltala, att forma, sin 

publik också påverka dem långt utanför det talaren faktiskt talar om. Detta är också någonting som 

förstärks av att  talaren måste förlita sig på doxa. Så länge det existerar mångfaldigt reitererade 

strukturer  som säger  oss  att  den  normala  människan  är  funktionell56,  heterosexuell  och  av  ett 

bestämbart kön kommer talare också att använda sig av dessa strukturer för att tilltala sina publiker 

på ett sätt som de flesta också kommer känna igen sig i och acceptera. Dessa publiker kommer 

lämna talet stärkta i sin uppfattning om att just detta är det normala, och själva fortsätta reiterera 

56 Min egentligen rätt tveksamma översättning av engelskans ”able-bodied”, som används som opposition till 
”disabled”.
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handlingar som bär dessa värderingar. Detta även om talet i sig handlade om behovet av att sänka 

skatterna på arbete, speciellt för låginkomsttagare och nyanlända invandrare. Betänk den klassiska 

narratio-figuren. Att  åskådliggöra något genom en berättelse, påhittad eller  sann, är en klassisk 

retorisk teknik för att göra publiken närvarande i talet, visa dem hur någonting kan vara eller har 

varit och göra det som är fjärran i tid till någonting här och nu. Narratio kan användas för att väcka 

känslor likväl som för att förklara relevansen i olika argument och resonemang. Men vad som också 

sker när talaren berättar en berättelse för publiken är att de även läser in andra saker i den. För vilka  

berättas en sådan här berättelse? Vilka behöver veta detta? Var befinner vi oss i berättelsen – vad 

händer oss eller  har hänt oss?  Narratio bär också värderingar och bilder av världen. På så sätt 

kommer den figuren att tala om mer för publiken än vad talaren antagligen avser. Den berättar för 

dem vilka de är, som publik och i relation till talaren, men också utanför talet. (Minns att allt det 

talaren gör i sig självt är itererbart.)

Denna  konstitutiva  makt  talaren  har  över  sin  publik  hänger  ihop  med  det  jag  skrev  ovan  om 

intentionen.  Talarens  möjlighet  att  uttala  ett  ”jag”  –  att  iterera  den  intentionen  –  är  också 

möjligheten att forma publiken. Låt oss nu utveckla detta genom att diskutera hur relationen mellan 

”jag”, ”du” och doxa ser ut. Mina tankar kring detta tar avstamp i det den franske lingvisten Émile 

Benveniste redan på 1960-talet om relationen mellan begreppen  jag och  du. ”[Jag uppställer] en 

annan person, den som helt och hållet är skiljd från ”mig” blir mitt eko, till vilken jag säger du, och 

som säger du till mig. […] Det är en polaritet som varken bygger på likhet eller symmetri: 'jag' har 

alltid en transcendent position gentemot du”.57 Det är alltså ”jag” som formar vem ”du” är, som en 

motsats till mig men också som en av grundförutsättningarna för att uttala ett ”jag”. Sett utifrån det 

Butler skriver om att ”jag” är en citerbar position måste även ”du” vara det. Alltså är de som talaren 

riktar sin vilja mot  också (förutom att de är en fysisk grupp åhörare) en position i en diskurs, en 

gemensam föreställning.  Detta bygger ytterligare upp komplexiteten: talaren anpassar sig till  en 

publik som dels kommer finnas i verkligheten men också existerar som en personlig föreställning, 

och detta görs genom att talaren finner punkter i doxa som den och publiken gemensamt accepterar.  

Således anpassar sig talaren till  en bild av publiken som är både personlig och gemensam (och 

därmed självfallet aldrig helt fritt konstruerad – betänk det jag skrev ovan om hur även samhället 

”talar” genom talaren.) Samtidigt kan inte riktigt talarens intention riktas mot denna publikbild, den 

kommer alltid i första hand vara riktad mot en annan tänkt position, som är heltigenom gemensam. 

Detta är också intentionens möjlighet att kunna riktas mot en publik som inte är närvarande (eller 

57 Benveniste, Émile, Människan i språket, övers. John Swedenmark och Maja Lundgren, B. Östlings bokförl. 
Symposion, Stockholm, 1995. S. 41.
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från en position som är frånvarande). Eftersom den kommer från en gemensam föreställning och är 

riktad  mot en gemensam föreställning  är  den också itererbar  i  avsaknad av  både den tilltänkta 

publiken och varje tänkbar avsändare.58

Det konkreta resultatet av detta är att talaren praktiskt taget alltid riktar sin vilja mot någonting som 

existerar i samhället; någonting som finns mellan talare och publik. Därför existerar också en nästan 

automatisk reiteration av de ”stora” strukturerna, av de dominerande normerna, om inte annat så för 

att det är mest strategiskt, mest troligt att lyckas. Att det förhåller sig på det viset, och att det också 

kan utnyttjas av en talare, illustreras av en av de feministiska retoriska strategier som Karlyn Kohrs 

Campbell tar upp i sin artikel The Rhetoric of Women's Liberation: An Oxymoron.59 Strategin i fråga 

kallar hon ”violating the reality structure”60 och detta beskriver hon som ”not only [attacking] the 

psychosocial reality of the culture, but [violating] the norms of decorum, morality and 'femininity' 

of  the  women  addressed.”61 Genom  att  göra  detta  –  att  exempelvis  publicera  berättelser  av 

transsexuella eller prostituerade, eller att uppmana till manshat eller promiskuösitet – blottläggs de 

normer  majoritetssamhället  (den  maskulint  dominerade  kulturen)  konstant  reitererar.  Genom att 

konfrontativt och helt medvetet i direkt opposition mot de i samhället dominerande strukturerna 

hävda en viss  verklighet,  eller  påvisa  de  existenser  som är  möjliga utanför  dessa  dominerande 

strukturer, blir publiken – genom att den formas till några som också kan leva så – medveten om 

vilka strukturer den själv lever i och är med i att reproducera. Genom att  åhörarna tilltalas som 

medsystrar till prostituerade, eller till kvinnor som är så trötta på sina makar att de vill döda dem, 

blir  publiken formad till  att  vara något den från början inte kunde identifiera sig med. De vill, 

liksom alla åhörare som tilltalas som några de inte känner att de är eller kan vara, slå bakut och 

protestera. Men samtidigt trycker framställningen på det de har gemensamt, det de kan identifiera 

sig med, och i diskrepansen mellan vilka åhörarna upplever sig vara och vilka de görs till  som 

publik framträder den moral och den ”kvinnlighet” de lever med varje dag.

En annan mycket påtaglig effekt av detta tankesätt är att kopplingarna mellan möjligheten att alls 

tala, uttalandet av ett ”jag” och intentionen också leder till att olika ”jag” kräver olika ”du”. Vissa 

intentioner gentemot publiken hänger på att talaren är en viss person och publiken en annan. Vill jag 

lära en grupp människor något räcker det inte med att jag blir lärare, de måste också bli studenter, 

58 Här håller jag isär den publik talaren riktar sina intentioner mot och den som talaren anpassar sig till. De är 
naturligtvis oftast densamma, även om talaren har möjligheten att tala på ett sätt som riktar sig till många men bara 
vara ute efter att påverka en delmängd av dem.

59 Campbell, Karolyn Kohrs, The Rhetoric of Women's Liberation: An Oxymoron, i Lucaites, John Louis, Condit, 
Celeste Michelle & Caudill, Sally (red.), Contemporary rhetorical theory: a reader, Guilford Press, New York, 
1999. S. 397-410.

60 Ibid., s. 402ff.
61 Ibid.
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eller i alla fall läraktiga. Vill jag skrämma min publik måste jag inte bara vara hotfull (eller måla 

upp ett hoftullt scenario) – de måste också vara utsatta, förmögna att förlora någonting. Och andra 

relationer, till exempel att förutsätta en jämlikhet mellan mig som talare och min publik, blir en 

normativiserande makthandling när jag talar utifrån en position som inte alla i publiken delar. Är jag 

vit  heterosexuell  medelklassman  och  tilltalar  min  publik  som det  samma  –  i  en  god  anda  av 

jämlikhet – innebär detta att jag potentiellt utesluter en stor del av min publik  i  mitt försök att  

inkludera dem. Att en viss grad av uteslutning alltid sker i försök att inkludera är självklart; att säga 

”alla vi som är här idag” är att exkludera de som inte är det. Men i och med att vissa positioner i  

samhället, genom sitt mångfaldiga reitererande, är ”självklara” är de också lätta att ta till och på det 

stora hela en effektiv strategi för att få vad som upplevs som en majoritet av publiken att känna att  

vi  är  jämlikar.  Dessa  positioner  av  ”självklar”  makt  kan  likaså  användas  för  att  göra  just  det 

motsatta – att tala mer uttryckligt inkluderande, eller rentav ”violate the reality structure” som hos 

Campbell ovan. 

För att avsluta detta resonemang om makten i att tala vill jag återknyta till  vad jag i början av 

uppsatsen sade om begreppet doxa. Att doxa består av handlingar som förmedlar en relation till  

världen,  och  att  dessa  handlingar  itereras  av  andra  i  samhället  och  därigenom ger  oss  våra 

grundläggande  försanthållanden  om  världen  och  människan,  är  alltså  både  grunden  för  och 

anledningen till att talet är en makthandling. Att det alls är möjligt att tala övertygande hänger, som 

jag hoppas att jag lyckats visa, på möjligheten att använda sig av detta det gemensamma. Men 

samtidigt är att använda det också att bidra till att sprida, eller disseminera det. Det som sprids är 

inte  värderingar,  utan  just  handlingar,  och  dessa  handlingar  kan  sedan  upprepas  med  olika 

motivationer och olika konkreta intentioner – de bidrar fortfarande till att bygga och förändra olika 

strukturer av upprepade liknande handlingar, som hjälper oss att se och förstå hur världen runt oss 

fungerar  och  hur  vi  borde  bemöta  den.62 Detta  leder  till  att  handlingen  att  tala  också  är  en 

makthandling.  Genom att  talaren också formar  publiken och detta  formande har  naturen av en 

dissemination av handlingar som direkt återgår i det gemensamma blir talet just den knutpunkt för 

makt jag talat om tidigare. Inte bara för att talaren har möjlighet att ensam övertyga ett flertal – 

kanske  en  hel  nation,  en  kontinent,  en  internationell  sammanslutning  –  om ett  visst  tillstånd  i 

världen, att en viss handling är den bästa, utan också för att talet på ett effektivt sätt pekar ut för sina 

åhörare hur de är, hur deras värld borde (eller kan) se ut och hur de borde relatera till världen och  

62 Här berör jag delvis en tankeströmning hos Karl Palmås och Christopher Kullenberg som de kallar ”smittontologi”. 
Den beskrivs i artikeln Smitto(nto)logi, publicerad i Glänta nr. 4/2008, som även finns att hämta på 
<http://eurozine.com/pdf/2009-03-09-kullenberg-sv.pdf> (hämtad 2010-06-13).
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varandra. Detta förblir svårgripligt; till skillnad från den rent uttalade makten som utövas när en 

talare berättar för sin publik hur de borde känna, hur de borde tänka, finns denna makt även i de 

mest ”oskyldiga” tal.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns någonting sådant som ett oskyldigt tal eller 

en  maktlös  talare.  I  den  komplexa  relation  som  råder  mellan  talare  och  publik  kan  även  ett 

misslyckat tal,  ett som inte lyckas röra publiken till  handling, ändå förändra deras relationer till 

varandra och till världen om än bara lite – tillräckligt för att deras världar inte riktigt är de samma  

efteråt.
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Att analysera är makt

Så vad betyder allt detta för vår syn på talarens anpassning till publiken? Först och främst måste vi  

börja  uppmärksamma hur  talarens  sätt  att  tilltala  sin  publik,  att  formulera  den,  också påverkar 

publikens  bild  av sig själva.  Det  är  inte  bara så  att  formuleringen av  publiken har  effekter  på 

talarens förmåga att  övertyga den.  Den påverkar också i  hög grad hur åhörarna kommer att  se 

världen, och i det längre perspektivet hur samhället utvecklar sig. En ensam talare som tilltalar sin 

publik som vit, heterosexuell och funktionell kommer inte påverka världen – men när detta sätt att 

förhålla  sig  till  världen,  denna  doxa-byggande  handling,  reitereras  gång  på  gång  både  av  den 

talaren, av andra talare och av den publik som handlingen utförs gentemot kommer den att påverka 

hur vi alla ser på varandra, hur världen tycks oss strukturerad.

Vi måste med andra ord börja tillskriva talare både en större makt och ett större ansvar för sina ord 

än  vad vi  traditionellt  gör.  Det  är  inte  bara  så  att  vi,  om vi  ska  följa  någon form av etik  för  

ansvarsfullt användande av retoriken, behöver ta hänsyn till vad vi talar om. Hur vi talar är minst 

lika viktigt. Hur vi bemöter vår publik säger dem mer än bara att vi har förstått situationen och att vi 

har goda skäl för det vi påstår. Det säger även vår publik en hel del om vilka de är, vilka de borde 

vara, och hur de borde och kan bemöta varandra och världen. Att se och erkänna detta, både i att 

skriva och i  att analysera tal,  blir ett  sätt  att hantera den sociala påverkan vi har varje gång vi 

tilltalar – bildar – en publik. Det ger oss helt nya redskap för att analysera betydelsen hos tal, och  

det pekar oss mot tankar som att den exigence som är en del av den retoriska situationen kanske inte 

alltid måste finnas där objektivt, oberoende av våra medvetanden. Den kanske kan skapas i och med 

att publiken formas, den kanske bara existerar i relationen mellan en talare och en publik. På samma 

sätt kanske det är så att det universella auditoriet, hur universellt det än må vara, alltid bildas som 

skuggan av en publik som finns där någonstans i andra änden av den intention med vilken vi tilltalar 

det.

Vad jag vill föreslå är att vi genom att erkänna och försöka se de komplexa nätverk av påverkan och 

makt vi alltid ingår i också, åtminstone, försöker ta ett ansvar. Vi har ett ansvar både som talare och 

som kritiker; både som studenter och akademiker. Att ignorera det ansvaret kan vara bekvämt. Att 

bara säga att vi endast analyserar, endast talar i namn av goda saker, kan leda till bra akademiska 

publikationer och till  och med större sociala förändringar.  Men när vi  därigenom ignorerar den 

påverkan vi har – inte minst som producenter av akademiska publikationer, som lärare och studenter 

– missar vi också hur vi formas av och formar en värld vi kanske egentligen inte vill leva i.

Vi kanske kan kalla detta sätt att tänka för ett möte mellan Donna Haraways vetenskapliga program 
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– idén om situerade kunskaper – och det program för doxologisk forskning Mats Rosengren föreslår 

i  slutet  av  sin  Doxologi  –  En  essä  om  kunskap.  Det  handlar  om att  se  att  kunskap  alltid  är 

intresserad, alltid är aktiv, baserad i handlingar, och att denna kunskap också sträcker sig ut över hur 

vi ser varandra så väl som den fysiska världen. Det vi vet om världen är hur vi handlar i den, och 

hur vi handlar i den är hur vi ser att världen ser ut för att  andra handlar i den på det sättet. Och 

kanske framför allt att denna kunskap om världen också kan ”gömma sig” i det förment objektiva, i 

det  som  utger  sig  för  att  vara  oföränderligt.  Det  finns  ingenting  sådant  som  oskyldigt  eller  

meningslöst tal, och vi måste agera som om allt vi säger och hör, allt vi läser och skriver, också bär 

med sig ett arv av det som kommit före och det som pågår runtomkring, långt utanför de i gängse  

mening rena citaten och referenserna.

Med detta menar jag då inte att vi ska ägna oss åt självutplånande censur och på allting annats 

bekostnad söka de mest inkluderande uttryckssätten och idéerna. Men vi måste uppmärksamma hur 

även vår vetenskap – inte minst som vi utifrån den doxologiska synen inte kan skilja vetande från 

handling – är medskapande i den värld vi lever i och att vi därför gör gott i att hela tiden vara  

uppmärksamma på det vi ser som självklart men som kanske inte är det för alla. Detta gäller allt 

ifrån våra kroppars utseende till vår förståelse för hur en förhandling fungerar. Vår kunskap är ”ett  

nätverk av komplexa relationer mellan det kunskapande subjektet, kunskapsobjektet och den alltid 

redan existerande kunskapen i vars system, inom vars normativa sfär, all kunskap produceras”63 och 

den  kan  därmed  aldrig  vara  oskyldig.  Där  finns  alltid  lager  av  annat  vetande,  av  alla  dessa 

kunskaper vi delar och vidaresprider om hur en tänkande människa är och agerar, hur en forskande 

människa arbetar, rentav vad kunskap egentligen är. Och när vi då säger ”om p så q” sprider vi 

också tanken på den logiska slutledningens validitet och värde genom den handlingen.

Utifrån detta vill jag också utveckla en avslutande tanke om den retoriska analysen och vår roll som 

kritiker. Om vi går tillbaka till den obestämbarhet jag tidigare beskrivit rörande både kontext och 

publik ur talarens perspektiv, kan vi också lätt föreställa oss hur detta gäller a fortiori när vi närmar 

oss ett tal för att analysera det. Eftersom vår läsning är en iteration i avsaknad av både avsändare 

och mottagare, av talare och publik, är talet när vi kommer till det än mer obestämbart. Därmed är 

vi med och skapar det vi läser – vi är inte bara tvungna att föreställa oss vilka publiken var, utan 

också vem talaren var, och detta kommer vi att försöka göra genom det som är gemensamt för oss, 

genom doxa. Vår egen uppfattning om världen kommer alltså obönhörligen förändra situationen för 

talet, och därmed betydelsen av talet, oavsett hur neutrala och objektiva vi än försöker vara. Vi kan 

inte läsa ett tal utan att försöka tillbörliggöra det, försöka passa in det i vad vi vet om världen. Med 

63 Rosengren, Doxologi, s. 98.
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andra ord läser vi också oss själva när vi läser ett tal. Därför vill jag mena att vi, i stället för att ge  

upp våra försök att analysera tal, och i stället för att fortsätta som om vi faktiskt kunde se talet utan  

att samtidigt spegla oss själva i det, måste acceptera denna omöjlighet att komma utifrån och hitta 

sätt att göra den användbar. I linje med både det Haraway och Rosengren föreslår kan vi försöka att  

i  stället  närma  oss  talet  som om det  var  en  aktiv  part  i  en  konversation.  Som att  vi  faktiskt 

interagerar med  det  snarare  än  läser  det.64 Genom  att  låta  talet  vara  någonting  föränderligt, 

någonting som inte bär en absolut sanning inom sig, kan vi då ändå finna en sanning, eller snarare  

en mängd sanningar.

På samma sätt måste vi också se talet inte som en unik händelse, utan en upprepningsbar pågående 

process. Varje gång det läses, citeras, spelas upp, diskuteras säger det någonting nytt. Och samtidigt 

har det en tid och en plats när det först uttalades, en punkt där det knöt samman olika vektorer av 

makt, olika strukturer i vårt gemensamma tänkande. Det kan aldrig vara igen vad det var då men 

samtidigt har dess betydelser inte låsts fast till just den tiden och platsen. Det bär alltid inom sig 

multipla lager av betydelser – och en oändlig potential för att skapa nya.

64 Här vill jag också påpeka att det inte är den hermeneutiska läsningens dialog jag söker, utan en där jag faktiskt – i 
linje med vad Haraway säger – låter det jag studerar agera gentemot mig, kanske till och med lura mig.
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Sammanfattning & avslutande kommentarer
I den här uppsatsen har jag presenterat en ny syn på vad det innebär att en talare anpassa sig till sin 

publik, hur detta ständigt är knutet till resten av samhället och hur talaren genom att tala utövar 

makt.

Genom att omformulera doxa-begreppet och basera det helt i handlingar som uttrycker relationer 

och  värderingar  har  jag  skisserat  en  begreppsapparat  för  att  beskriva  hur  olika  strukturer  av 

beteenden kan uppstå och reproduceras i samhället. Det är min mening att någonting sådant som 

strukturer  och  sociala  konstruktioner  inte  kan  existera  i  sig utan  att  de  ständigt  byggs  och 

upprätthålls genom att dessa handlingar som uttrycker värderingar återupprepas av olika människor 

som kommer i kontakt med dem. På så vis har jag undvikit att behöva åberopa någonting utanför 

det sociala, men bibehållit möjligheten att bruka dessa mycket användbara begrepp.

Utifrån tankar hos Jacques Derrida,  Donna Haraway och Judith Butler har jag sedan diskuterat 

omöjligheten  för  talaren  att  på  förhand helt  avgöra  vilka  den  kommer  tala  inför,  och  i  vilken 

kontext,  samt den associerade omöjligheten i  att  rikta en intention mot dem. Att  tal  trots  detta 

faktiskt kan formuleras och göras effektiva beror på att talaren i brist på ”egen” information riktar  

sig  till  gemensamma  punkter  i  doxa,  gemensamma  förståelser  av  vem publiken  är  och  vilken 

kontexten är, liksom att intentionen och därmed även  möjligheten att tala är en form av itererad 

position som både talare och publik kan acceptera. På så vis kan talet trots att det formuleras i  

publikens och kontextens frånvaro riktas till en publik, med en intention som också når dem.

Baserat på detta har jag sedan diskuterat hur talarens handlingar – oberoende av dess egentliga 

intentioner – också bidrar till att  både upprätthålla och förändra doxa. Eftersom jag förutsätter att 

doxa skapas genom reiteration av olika handlingar blir talarens handlande doxa-grundande. Talet är 

en  knutpunkt  för  makt,  en  plats  där  olika  förhållningssätt  till  världen  kan  mötas,  brytas  mot 

varandra men framför allt spridas vidare genom att de överförs till publiken. På så sätt är alltså talet  

en social händelse som både kan förändra och förstärka olika strukturer i doxa.

Slutligen har jag diskuterat hur att tala också är en form av makt, i det att talaren genom de ovan 

beskrivna processerna också utövar  ett  stort  mått  av påverkan på hur  dess publik uppfattar  sig 

själva. Jag menar att talaren när den tilltalar en skara åhörare som en publik, en grupp människor 

med någon form av gemenskap, också har en möjlighet att faktiskt delvis tala om för dem vilka de 

är. Detta handlar både om att talaren använder gemensamma punkter i doxa för att alls kunna tilltala 

sin  publik,  och  om  att  talet  faktiskt  vidaresprider  värderingar  –  men  även  genom  att  olika 

intentioner också ”kräver” olika publiker. På så vis blir alltså talarens vilja, tillsammans med de 
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begränsningar doxa lägger på den, konstitutiv för den publik talaren tilltalar, oavsett vilka personer 

som rent konrekt utgör den publiken.

Utifrån detta har jag också diskuterat vissa aspekter av vad denna syn på samhälle, talare och publik 

gör med den position retorikern – kritikern och analytikern – har i förhållande till talet. Jag menar 

att den måste förändras, och att vi bör frångå alla försök att säga någonting definitivt och slutgiltigt 

”objektivt” om vad ett tal betyder eller har betytt, för att i stället, i linje med tankar hos Donna 

Haraway och Mats Rosengren, försöka möta talet i en dialog där det får skifta betydelser och vara 

en aktiv part i våra försök att finna kunskap om det. Genom denna förändring i position gentemot 

vårt studieobjekt är det min mening att vi kan komma närmre ett bättre – förvisso mer imprecist och 

splittrat, men ändock ärligare – vetande om både retorik som sådan liksom de individuella artefakter 

vi analyserar.

Den här uppsatsen grundar sig i  en vilja att  tänka retoriken som mer komplex, mer social  och 

kanske framför allt mer mellanmänsklig. Själva tanken på emergens, på att människor i interaktion 

skapar någonting som kan vara både större och mer varaktigt än de individuella interaktionerna, har 

varit en av de ledande tankarna för mig i arbetet med den här uppsatsen. Men det finns också en 

större poäng att göra av denna mellanmänsklighet, detta fokus på själva aktörerna som jag anlagt i 

denna uppsats. Ett av de ekon jag nämnde i inledningen har varit Trinh T. Minh-has tankar kring 

skillnad, och hennes beskrivning av människor som bestående av oändliga lager av skillnad. Hon 

frågar sig i essän Infinite Layers: I am not i can be you and me

Of all the layers that form the open (never finite) totality of ”I”, which is to be filtered out as 
superfluous,  fake,  corrupt,  and  which  is  to  be  called  pure,  true,  real,  genuine,  original,  
authentic? Which, indeed, since all interchange, revolving in an endless process?65

Vi kan inte tänka oss varken talare eller publik som någonting som kan existera utan varandra, inte 

tänka den ena utan den andra; delvis i den Derrida-influerade meningen att den ena automatiskt 

åkallar den andra, men också i en mer närgånget fysisk relation. De skapar varandra gemensamt, 

genom att finnas där för varandra, genom att ta del i varandra. En del av talaren är publiken, och 

vice versa.  Att  tänka oss detta är  att  tänka oss upplösningen av subjektet,  ett  ifrågasättande av 

tanken på att det någonsin har existerat en ”ren” talare, eller en ”ren” publik. 

Ytterligare ett av dessa ekon är Rosi Braidotti när hon i en av essäerna som utgör boken Nomadic  

Subjects säger

I see the intellectual as a technichian of practical knowledge: an analyst of the complex and 

65 Trin T. Mihn-ha, Woman Native Other, Indiana University Press, Bloomington, 1989. S. 94.
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ever-shifting  ways  in  which  the  technologies  of  control  of  the  embodied  self  –  the  corpo-
r(e)ality  of  the  subject  –  intersect  with  the  macro-instances  that  govern  the  production  of  
discourses socially recognized as ”true” and scientifically ”valid.”66

Vi som studerar retorik arbetar just i  detta gränsland mellan den sociala och den vetenskapliga 

sanningen, det diskursiva och det doxiska, och det faktiskt fysiska. Vi kanske inte tänker på det i 

dessa termer, men vi möter det när vi på grundkursen läser Martin Luther Kings tal,  eller Olof 

Palmes, eller vilket tal som helst som har rört människor till handling. Vi möter det när vi studerar 

förhandlingar, reklam och lyrik. Retoriken är på många sätt själva mötespunkten mellan det som 

verkar på fysiska kroppar i den fysiska verkligheten och det som verkar inom diskurser och doxor. 

För att kunna tänka detta bättre tror jag att vi inte bara måste upplösa tanken på subjektet, utan 

också tanken på enkla distinktioner. Diskurs är materia, biologi är socialt.

Den tanke jag vill lämna denna uppsats med är alltså den att vi aldrig får glömma att det vi gör, det  

vi studerar och tänker kring, utspelar sig på två spelplaner, som egentligen är en och samma. Som 

kan  anas  i  mitt  sätt  att  grunda  doxa-begreppet  på  Deleuzes/DeLandas  assemblage-teori  är  jag 

övertygad om att vi inte enkelt kan skilja det diskursiva från det fysiska, kropparna i rummet från 

orden som flödar mellan dem. Till och med vår biologi, närvaron eller frånvaron av vissa gener och 

kromosomer,  har  en betydelse för  vår  fysiska närvaro  och för  vad vi  är  inom det  sociala.  Det 

existerar ingenting som det rent sociala eller det rent biologiska. En diskurs är lika mycket kroppar 

som interagerar som det är ord som utväxlas.

Det är min förhoppning att vi framöver kan sträcka ut retoriken längs denna tankeriktning, koppla in 

det retoriska tänkandet i de andra tankespår som existerar kring hur vi gemensamt skapar den värld 

vi interagerar i.

66 Braidotti, Rosi, Nomadic Subjects, Columbia University Press, New York, 1994. S. 41.

40



Tack
Först och främst till Linn Fällman, outtröttlig förkämpe för det motto som blev titeln på den här  

uppsatsen, och en fantastisk korrekturläsare och vän.

Även ett (minst lika) stort tack till min handledare Mats Rosengren, som stöttade även de inledande 

utflykterna  i  cybernetik  och systemteori  och  som även han gjort  mycket  för  att  hjälpa  mig  få 

ordning på språket i uppsatsen.

Nadja Fransson, Alexander Stagnell, Carl-Oscar Franc och Sarah Lindkvist har alla varit stadiga 

bollplank under seminarierna på uppsatskursen – och jag hoppas ni lärt er någonting av mig, precis 

som jag har av er.

Sist men inte minst ett stort tack till Irina Sandomirskaja, för att jag en gång fick lära mig att språk  

inte är en enkel sak. Det var där det hela började.
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