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1. Inledning 
Hur delar en forskare med sig av sin forskning till allmänheten? En kanske mer specifik 

fråga är; vilka kanaler finns det till hands för forskare att använda? Från en forskares 

perspektiv behöver man nog inte oroa sig för kvantiteten av kanaler som existerar. I modern 

tid finns det nämligen många olika kanaler man kan förlita sig på. Vilken kanal som är mest 

effektiv är däremot en fråga om kontext. Exempelvis kan skriftliga medier vara fördelaktiga 

eftersom man i olika aspekter har mer utrymme till information (Eriksson, 2011). Muntliga 

kanaler har däremot andra fördelar som exempelvis större utrymme till dialog (Eriksson, 

2011). 

Vårt intresse för forskning, kanaler och kommunikation ligger som utgångspunkt för 

denna studie. Vad vi urpsrungligen var intresserade av var att undersöka vilka kanaler som i 

modern tid är mest aktiva och populära. Vi hittade därför en forskningsartikel av Sugimoto et 

al. (2013) som beskrev att en form av vetenskaplig kommunikation som är väldigt relevant 

idag är vetenskapliga föreläsningar på onlineplattformen TED. Efter detta blev vi mer 

intresserade av att undersöka denna plattformen istället. 

Begreppet vetenskapskommunikation är ett forskningsområde vi kommer hänvisa till 

mycket i denna studie. Men vad exakt är det och hur relaterar det till onlineplattformen 

TED? Vi ska förklara detta genom att först presentera en kort sammanfattning av 

vetenskapskommunikation och sedan även förklara kort vad TED är. 

1.1 Vetenskapskommunikation 

Vetenskapskommunikation är ett begrepp och forskningsfält som oftast refererar till  när 

man presenterar vetenskap till allmänheten men kan också betyda kommunikation i mellan 

forskare. Vi kommer fokusera på det förstnämnda i denna studie. 

Ursprunget för begreppet vetenskapskommunikation är svårt att precisera. Däremot kan 

man spåra det till den vetenskapliga rapporten “The public understanding of Science” av 

Bodmer (1985) för att förstå ursprunget av forskningsområdet vetenskapskommunikation. 

Tillsammans med en ad hoc grupp (en grupp som tillfälligt skapats) av forskare 

sammanställde W.F. Bodmer en genomgående rapport om hur samhället nu mer än aldrig 

tidigare behövde förståelse för vetenskap. 

Argumentet ligger i att vetenskap alltmer genomsyrar det moderna samhället. Allt från 

industri till sjukvård och hälsa influeras av vilka framsteg vi gjort inom vetenskap. Med tanke 

på vetenskapens drastiska utveckling måste allmänhetens förståelse också utvecklas i takt 

med den (Bodmer, 1985). 
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1.2 Relevans till TED 

Hur passar då TED in i vetenskapskommunikativa sammanhang? För att förstå det lite 

bättre ger vi en kort bakgrund till vad TED står för och vilka mål TED vill uppnå. 

TED (technology, entertainment, design) är en onlinebaserad, ideell, konferensplattform. 

Det är den populäraste konferensplattformen på internet och är den fjärde mest populära 

teknologihemsidan i världen (Sugimoto et al., 2013). När TED grundades 1984 låg fokus på 

att sprida ideér och att förenkla/fördjupa människors förståelse för teknologi, underhållning 

och design precis som akronymen antyder. Nu är TED en globalt populär plattform som 

hanterar nästan alla ämnen. TED ser det som sitt uppdrag att: 

[...]welcoming people from every discipline and culture who seek a 

deeper understanding of the world. We believe passionately in the power 

of ideas to change attitudes, lives and, ultimately, the world. 

(TED, 2015) 

TED ser det alltså som sitt mål att sprida ideér, men vi vill påpeka en ytterligare 

faktor. TED har också funnit, kanske omedvetet, ett bättre sätt att genomföra 

vetenskapskommunikation. Genom att göra svårförståelig vetenskap till 

populärvetenskap har de simplifierat svåra ämnen för många tittare. De låter 

forskarna själva agera som kopplingar till allmänheten. 

TED medför också en samhörighet för människor som har viljan att inspirera 

folkmassor. Bonnie Bassler, en biolog som har föreläst på TED, poängterar detta i sin 

föreläsning om bakterievetenskap: 

[...] in the spirit of TED they’re doing things together because it makes a 

difference! 

(Bassler, 2009) 

När det kommer till föreläsningarna i sig är det dock svårt att urskilja om det är 

TED själva som påverkar vetenskapskommunikationen i dessa föreläsningar eller om 

det beror på föreläsarnas retoriska förmåga. I vilket fall som helst ska vi försöka 

belysa denna tanke ytterligare. 
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2. Syfte och Frågeställningar 
I detta kapitel kommer vi gå igenom syftet bakom studien. Vi kommer att upplysa om 

varför vi anser att detta är ett relevant ämne samt kort gå igenom våra frågeställningar. 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka TED-föreläsares användning av retoriska 

begrepp. Vårt material kommer utgå ifrån TED-föreläsningar som har sin grund i allmänt 

accepterade vetenskaper, exempelvis fysik och biologi. Anledningen till att vi begränsar oss 

till endast vetenskapliga föreläsningar är att vi vill försöka koppla dessa föreläsningar till 

vetenskapskommunikation. Genom att göra detta hoppas vi framhäva aspekter som 

möjligtvis kan användas i både verbal och skriftlig vetenskapskommunikation. 

Detta är vårt huvudsakliga mål med studien. Eftersom föreläsningarna utförs verbalt 

passar det att grunda våra tankar i retoriska banor. Vad vi hoppas uppnå är att se ett 

samband mellan vetenskapliga TED-föreläsares retoriska aspekter. Med denna kunskap 

kommer vi sedan kunna dra en slutsats för hur TED-föreläsares retoriska strukturer i 

föreläsningarna ser ut. 

För att komma fram till vårt resultat kommer vi använda oss av retorikanalys eftersom 

den ger oss svar på vilka retoriska strukturer som existerar i olika tal/skrifter. 

Retorikanalysen utgår ifrån klassiska retoriska begrepp som vi senare kommer använda ur 

ett teoretiskt perspektiv (Renberg, 2007). Vi kommer också använda oss av retorisk 

situationsteori för att få en förståelse för hur många aspekter som påverkar en retorisk 

diskurs (Bitzer, 1968), vilket i detta fallet är TED-föreläsningarna. 

2.2 Frågeställning 

Frågeställningarna för denna studie är följande: 

 På vilket sätt stämmer vetenskapsinriktade TED-föreläsningars retorik överens med 

klassisk retorisk disposition? 

 På vilket sätt använder vetenskapsinriktade TED-föreläsare klassiska retoriska 

övertalningsmedel? 

 Vilka klassiska retoriska stilfigurer är främst förekommande i vetenskapsinriktade 

TED-föreläsningar? 
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3. Tidigare forskning 

I kapitel tre presenterar vi tidigare forskning inom vetenskapskommunikation. Vi 

förklarar först vilka kanaler som vetenskapskommunikation traditionellt sett 

kommunicerat genom. Vi går sedan mer specifikt in på problematiken med 

vetenskapskommunikation, att förmedla vetenskapen till allmänheten. Vi förklarar sedan 

hur det problemet relaterar till populärvetenskap. Avslutningsvis förklarar vi sedan hur 

TED kan vara en lösning på vetenskapskommunikativa problem. 

3.1 Problemet med vetenskapskommunikation 

Bodmer (1985) är troligtvis inte den första som tänkt på vikten av 

vetenskapskommunikation. Tillsammans med sin grupp var han däremot en av de första att 

uppmärksamma  forskningsområdet och mynta föreställningen om att 

vetenskapskommunikation är problematiskt i nuläget. 

Ett av de stora problemen kan vara att forskare ofta använder sig av reportrar och 

journalister inom nyhetsmedier som mellanhänder. Anledningen till detta påstående är att 

nyhetsmedier kan anses vara som en kraftfull direktlänk mellan forskare och allmänheten. 

Problemet ligger inte i mediet i sig utan hos journalisterna. Dessa journalister har kanske inte 

tillräcklig kunskap vilket resulterar i att de har svårt att förstå materialet de ska presentera 

(Hartz & Chappell, 1997, refererade i Weigold & Treise, 2002). Ett annat problem med att 

använda journalister som mellanhänder är att de har andra värderingar angående kunskap 

(Valenti, 1999, refererade i Weigold & Treise, 2002). Journalister och deras redaktörer har 

också en tendens att föredra nyheter som innehåller nyhetsvärde (Friedman, 1986, Weigold 

& Treise, 2002). Journalister vill ofta ha drama eller något som fyller relevans via tid och rum 

men helst ska det innehålla en mänsklig faktor (Friedman, 1986, Weigold & Treise, 2002). 

Nyhetsmedier för sig är inte det enda som forskare anser vara en kraftfull kanal att 

använda inom vetenskapskommunikation. Sannerligen är hela spektrumet av massmedier 

kraftfulla när det gäller att kommunicera vetenskap. Den allmänna kunskapsnivån i 

samhället kan i många fall vila på massmediernas axlar och inte forskningsvärldens. När det 

kommer till hur de båda fälten interagerar med varandra uppstår det däremot svårigheter. 

Traditionsenligt har de flesta forskare en negativ syn på massmediers representation av 

vetenskap. Vetenskap i massmedier kan från en forskares perspektiv framstå som ignorant 

förklarat och alldeles för sensationaliserat, istället för att vara förmedlande om den hela 

vetenskapen kring ett fenomen (Bodmer, 1985). 

Bazzaz et al. (refererad i Weber och Word, 2001) framför åsikten i sin artikel att forskning 

länge har hållit sig till två riktlinjer för att klassas som “bra vetenskap”. Den första riktlinjen 

är att forskningen ska vara “förstklassig”, alltså att det ska vara hög kvalité på utförandet av 

forskningen. Den andra riktlinjen är att man ska publicera sitt material i någon form av 
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vetenskaplig litteratur. I nuläget finns det också en tredje riktlinje: att förmedla sin forskning 

till allmänheten. Argumentet ligger i att forskare i många fall står i högre position i 

förståelsen för hur världen fungerar. Denna förståelse är viktig att förmedla till allmänheten. 

Förståelsen kan i många fall vara avgörande för hur civilisationen utvecklas och vara 

fundamental för att tillfredsställa den mänskliga nyfikenheten (Bazzaz et al., 1998, refererade 

i Weber & Word, 2001). Detta är bara ett av många argument till varför nya upptäckter inom 

förstklassig vetenskap borde kommuniceras till allmänheten. Dessa argument är också 

anledning till att  vetenskapskommunikation i första hand existerar idag. 

Vetenskapskommunikationens huvudsakliga medium genom många år har varit 

nyhetsmedier, populärvetenskapliga tidskrifter eller andra skriftliga publikationer (Treise & 

Weigold, 2002). Men vare sig det är forskarna själva eller journalister som väljer att förmedla 

informationen har det bevisligen utförts dåligt (Treise & Weigold, 2002). Trumbo, 

Dunwoody, & Griffin (1998, refererade i Treise & Weigold, 2002) har konstaterat att det inte 

finns någon direkt anledning till problemet utan att det troligtvis finns ett flertal anledningar, 

men ett av de mer tydliga problemen kan ha att göra med metoden som forskare och 

journalister väljer att förmedla informationen med. 

3.2 Populärvetenskap 

Från nyhetsmedier till det stora spektrumet av massmedier kan vi enas om att de har en 

sak gemensamt: det är svårt att få dessa att interagera utan problem med vetenskap och 

forskare. Från detta antagande faller vi därför in på ämnet “populärvetenskap”. 

Populärvetenskap är i princip vilket vetenskapligt ämne som helst, men dess vetenskapliga 

förklaring är riktat till målgrupper som ligger utanför forskningsområdets fackpersoner. Vare 

sig det är skribenter eller forskare själva som ger ut denna sorts populärvetenskapliga 

information ligger det alltid i utgivarens syfte att få innehållet att vara enkelt att ta del av 

oavsett din kulturella bakgrund (Öhman, 1993). Det är förenklingen av vetenskapliga 

fenomen och målgruppen som populärvetenskap har som gör det till en potentiell kandidat 

för att lösa problemen med vetenskapskommunikation.  

Enligt Sugimoto et al. (2013) faller TED-föreläsningar in i den populärvetenskapliga 

kategorin. TED är troligtvis inte de första att förmedla populariserad vetenskap genom 

retorik, men just för att deras föreläsningar får en bred spridning över hela världen är det 

intressant för oss att undersöka deras retoriska förhållningssätt. 
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3.3 En potentiell lösning 

Vi har i denna studie antagit att en stor del av problemet ligger i metoden som vetenskap 

kommuniceras på och vem som kommunicerar. Det är här vår anledning att analysera TED-

föreläsningar kommer in. Vi citerar Sugimoto et al. (2013) för att visa hur vi grundar vår 

tankegång: 

Scientific communication, previously conducted through print, radio, and 

television media, is increasingly finding outlets online. While some sources 

merely create an online version of materials previously published in print, other 

venues actively aim to take advantage of the opportunities offered by web 

platforms[...]In this vein, TED may be one of the most successful online 

producers of scientific and technical videos.  

(Sugimoto et al., 2013, s. 1) 

TED (technology, entertainment, design) har fått en stor spridning sedan dess start 1984. 

En anledning till att TED har fått denna spridning kan vara organisationens och föreläsarnas 

sätt att förmedla vetenskaplig information. Det är runt detta område vi kommer fokusera vårt 

analysarbete på. Genom att undersöka de retoriska begrepp som finns i TED-föreläsningar 

med vetenskapliga ämnen hoppas vi kunna hitta ett samband mellan föreläsarnas struktur av 

föreläsningarna. Genom att veta sambandet kan vi se föreläsningarna från en objektiv 

strukturalistisk syn  Om inte annat är det värt att undersöka hur forskarna själva utför 

vetenskapskommunikation utan mellanhänder. 

TED har en tidsbegränsning på sina föreläsningar på runt tjugo minuter som föreläsarna 

måste försöka hålla sig efter (TED, 2015). Det har gjorts forskning för att se hur länge 

människor effektivt kan lyssna på föreläsningar (Johnstone & Percival, 1976, refererade i 

Middendorf & Kalish, 1996 ). Resultatet visade att människor börjar förlora fokus kring 18 

minuter. Om detta är anledningen till TEDs tidbegränsning kan vi dock inte bevisa. 
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4. Teoretiskt Ramverk 
Kapitel fyra kommer behandla våra teoretiska ramverk och består av två större delar. 

Den första behandlar klassisk retorik och den andra retorisk situation. I den första delen 

kommer vi förklara begreppen disposition, övertalningsmedel och stilfigurer. Dessa 

begrepp återkommer senare i vår analysmetod men förklaras först här eftersom de 

grundar sig den klassiska retoriken. Del två behandlar Retorisk situation. Här utgår vi 

ifrån Bitzer (1968)  för att förklara vad teorin betyder. Vi behandlar också kritik mot teorin 

från Vatz (1973) och avslutar med hur Retorisk situation är relevant för vår studie. 

4.1 Klassisk retorik 

Vi kommer använda oss av retorikanalys när vi analyserar vårt material.  Vi vill först ge en 

förklaring på hur klassisk retorik ser ut från ett teoretiskt perspektiv. Vad vi menar med detta 

är att vi vill förklara hur retorikens olika delar ser ut och hur ett tal, enligt retoriken, bör vara 

disponerat för att påverka en publik på bästa sätt. Innan vi fortsätter vill vi kort definiera vad 

retorik är: 

The art of effective or persuasive speaking or writing, especially the 

exploitation of figures of speech and other compositional techniques. 

Oxford Dictionaries (2016) 

Jämförandet mellan TED-föreläsningar/vårt analysmaterial och hur den klassiska 

retoriken ser ut är intressant eftersom det kan hjälpa oss dra slutsatser om hur 

vetenskapsinriktade TED-föreläsningars retoriska strukturer är influerade av klassisk retorik. 

Det kommer också ge svar på om dessa föreläsningar avviker från den klassiska retoriken 

vilket vi kan dra ytterligare slutsatser ifrån. 

4.1.1 Den retoriska dispositionen 

Utöver de klassiska övertalningsmedlen finns det en annan viktig del att vara medveten 

om inom den klassiska retoriken, nämligen dispositionsläran (Renberg, 2007). Vi kommer i 

detta avsnitt förklara hur den ser ut. 

Enligt den klassiska retoriken finns det en grundläggande dispositionsmodell för hur ett 

tal bör vara strukturerat (Renberg, 2007). Denna dispositionsmodell är uppdelad i fem steg. 

Vi kommer förklara dessa i kronologisk ordning. 

Det allra första steget är inledningen (exordium). Inledningens syfte är att fånga publikens 

uppmärksamhet. Detta kan ske på olika sätt, men inledningen har sin grund i det första 

intrycket man gör på en publik. Första intrycket kan mycket väl vara avgörande för hur 

övertygande resten av talet blir (Renberg, 2007). 
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Efter inledningen bör en bakgrund (narratio) presenteras kortfattat för vad den retoriska 

situationen kommer handla om. Man börjar också här presentera förutsättningarna för 

argumentationen i talet (Renberg, 2007). 

Det tredje steget går ut på att klargöra tesen (propositio) för talet. Man talar om vad syftet 

är och presenterar sin huvudtanke. Kort sagt försöker överföra sitt budskap till publiken 

(Renberg, 2007). 

Det fjärde och kanske viktigaste steget i dispositionen är Argumentationen 

(argumentatio). Som vi tidigare nämnde har argumentationen stort rum för analys eftersom 

man tilldelar det ett helt avsnitt enligt retorikanalysens grunder. Enligt den klassiska 

modellen delar man upp argumentationen i två delar; Argument och motargument. Man bör 

enligt modellen börja med att lyfta fram det tyngsta argumentet och sedan utveckla de 

svagare argumenten. Efter att man fastställt sin argumentation bör man bemöta sina egna 

argument med motargument. Detta skapar tillförlitlighet hos talaren och visar att talaren har 

tänkt på båda sidor av spektrumet. Man bör sedan avsluta argumentationen med det 

känslomässigt starkaste argumentet för att lämna publiken med en tankeställare (Renberg, 

2007). 

Det sista steget i dispositionen är avslutningen (conclusio/preroratio). Här sammanfattar 

man helt enkelt hela budskapet och alternativt vägleder publiken till ytterligare handling 

(Renberg, 2007). 

4.1.2 Övertalningsmedel, ethos, logos, pathos 

Tre viktiga element att vara medveten om i talsituationer är begreppen ethos, logos och 

pathos (talaren, talet och till de talade). Inom den klassiska retoriken utger sig dessa tre 

begrepp vara de huvudsakliga övertalningsmedlen man ska använda om man vill uppnå hög 

påverkan hos en publik som annars kanske är ointresserade eller rent av fientliga (Caicedo, 

2009). 

Ethos översätts till “sed” eller “lära”. Det syftar på hur trovärdig och kompetent talaren ger 

ut sig för att vara. Man tittar på hur talarens personlighet och karaktär kan övertyga 

(Johannesson, 1998). 

Logos har en mer bred översättning. Det kan betyda “ord” men också “princip” eller 

“logik”. I talsammanhang syftar man på ett tals argument och hur trovärdiga dessa argument 

utger sig för att vara (Johannesson, 1998). Förnuftet ligger i centrum för detta 

övertalningsmedel. Det kan exempelvis handla om att talaren hänvisar till statistik eller 

vittnesmål om ett visst fenomen. Det har också i mer moderna sammanhang mycket att göra 

med hur du visualiserar din presentation med tekniska medel (Renberg, 2007). Detta kan 

vara exempelvis hur du använder bilder, presentationsprogram (Power Point), eller filmer. 
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Det sista övertalningsmedlet är pathos. Översättningen för detta begrepp är “lidelse” eller 

“affekt” vilket stämmer bra in på vad pathos har för syfte i talsammanhang. Likt vad 

översättningen betyder syftar pathos på de känslor talaren kan väcka hos publiken 

(Johannesson, 1998). 

Dessa tre övertalningsmedel kommer ha en central roll i vår analys. Genom att endast 

undersöka övertalningsmedlen får vi inte svar på hur föreläsningarna är språkligt 

strukturerade. Därför måste vi också analysera hur stilen i talet är belagt. 

4.1.3 Stil 

Det sista vi ska beskriva från den klassiska retoriken är begreppet stilfigurer från ett 

teoretiskt perspektiv. Detta begrepp är viktigt att vara medveten om ifall man vill bekräfta en 

talares ordförråd och känsla för kontext (Renberg, 2007). Vi kommer analysera stilen 

eftersom det kommer ge oss svar på hur mycket talaren använder sig av retoriska stilfigurer. 

Vi kan därefter dra en slutsats om föreläsarnas stilistiska strukturer. Enligt Renberg (2007) 

finns det 13 stilfigurer inom den klassiska retoriken. 

Allitteration, man använder bokstavsrim, det kan antingen vara en kombination av 

synonymer;“Det är knepigt, krångligt, komplicerat”. Det fungerar också med bokstavsrim i 

början av ord. Exempelvis; “Rena, rymliga rum”. 

Anafor, man inleder satser med samma uttryck eller ord. En välkänd anafor är; “Jag kom, 

jag såg, jag segrade” av Julius Caesar. 

Antites, för att visa på tydliga motsatser kan man använda en antites. Man beskriver något 

genom att ta bort nyanserna där emellan; “Hon är rik och jag är fattig.” 

Besjälning, man inger döda föremål med mänskliga element; “På grund av dålig 

administration blöder företaget.” 

Eufemism, är användning av “finare” ord för att beskriva något som annars kanske har 

negativ klang. Exempelvis kan det vara ändringen från “prostituerad” till “glädjeflicka.” 

Exempel, man använder ett påhittat eller riktigt exempel för att förtydliga ett resonemang. 

Det har inte bara förmågan att ge stöd och förtydliga men ger också talaren en chans att ge 

mottagaren en paus från långa och kanske krångliga resonemang. 

Hopning (accumulatio), man använder många ord för att förstärka något. Det kan vara 

negativt eller positivt. Till skillnad från bokstavsrim i allitteration behöver det inte rimma 

eller vara synonymer, poängen är att alla orden ska förstärka. 

Stegring (klimax), fungerar nästan som hopning. Skillnaden är att stegring inte bara ska 

förstärka. Orden man använder ska bli gradvis starkare; “Jag är glad, överlycklig, helt 

tillgiven.” 

Konkretion (evidentia), åskådlig och detaljerad beskrivning som ger läsaren/publiken 

närvarokänsla och möjligheten till inlevelse. 
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Liknelse, man beskriver en händelse genom att använda en liknelse. Till exempel “under 

debatten var hen som ett skenande tåg” eller en klassiker; “du är som en ros.” 

Metafor, är som liknelse fast utan “som”. Till exempel “du är ljuset i mitt liv”, en mer 

bestämd och tydlig form av jämförelse. 

Metonymi, man byter ut ett ord mot ett annat, det nya ordet ska beskriva samma sak. 

Detta gör generellt att det man säger blir mer konkret och tydligt. Ofta använder man till 

exempel en frontfigur för något, “Bin Laden attackerar USA.” En “del” får representera 

“helheten” eller tvärtom. 

Retorisk fråga (interrogatio), man formulerar en fråga som ett påstående, en fråga som 

inte behöver ett besvaras. “Kan man verkligen kalla det här demokrati?” 

 

4.1.4 Sammanfattning av klassisk retorik 

Vi har förklarat hur dispositionsmodellen, övertalningsmedlen och stilen från klassisk 

retorik ser ut från ett teoretiskt perspektiv. Den klassiska retoriken består dock av många fler 

teorier och lärosätt. Vi har endast valt att förklara dessa tre eftersom vi anser att de är mest 

relevanta till vår studie och våra frågeställningar. 

4.2 Retorisk Situation 
Ett ytterligare perspektiv vi kommer använda är retorisk situationsteori av Bitzer (1968). 

Detta är inget perspektiv vi kommer använda oss av i analysen utan mer som en självkritisk 

ställning till våra resultat och vår slutsats. Vad vi menar är att även om vi kommer fram till 

vilka retoriska aspekter alla föreläsningarna har gemensamt finns det tusentals ytterligare 

faktorer till att talet kan, eller inte kan, betraktas som ett “lyckat” tal. Ett lyckat tal i retoriska 

sammanhang kan betraktas som att talaren successivt lyckats förmedla sin information till 

publiken utan några missförstånd och vidare påverkat publiken (Renberg, 2007). Detta är 

självklart också individuellt för varje talare om vad hens syfte och mål är med talet. 

Vad den retoriska situationsteorin hjälper oss förstå är att alla tal har olika ursprung, olika 

situationer och olika möjligheter till påverkan (Bitzer, 1968). En retorisk situation är som 

namnet antyder, en situation som leder till att en retorisk diskurs inträffar. Retorisk diskurs 

enligt Bitzer (1968) är ett tal, eller mer specifikt interaktionen mellan en talare och publik. 

För att göra detta mer förståeligt i förhållande till TED kommer vi först förklara vad 

retorisk situation är enligt Lloyd, F Bitzer (1968). Vi kommer förklara hur en retorisk 

situation uppstår och hur den relaterar till retorisk diskurs samt problematiken kring teorin 

enligt Richard, E Vatz (1973). 
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4.2.1 Hur en retorisk situation uppstår enligt Bitzer 

Enligt Bitzer (1968) uppstår en retorisk situation när följande fem kriterier uppfylls. Först 

måste det finnas en publik. Sedan måste också en händelse av något slag inträffa, exempelvis 

en katastrof eller en nyhetsvärd upptäckt. Vidare måste det även finnas fysiskt eller abstrakt 

objekt att tala om, exempelvis en jordbävning eller ett nytt sorts vaccin. Sedan måste det även 

existera en relation mellan publik, händelse och objekt. Sist måste en kris eller anledning till 

att själva situationen inträffar existera och det måste vara av tillräckligt hög relevans för 

publiken. (Bitzer, 1968). Om dessa kriterier uppfylls kan man därför anta att en retorisk 

situation existerar. En retorisk situation kan sedan stå som anledning till att en retorisk 

diskurs uppstår, alltså att en talare samlar ihop de aspekter som skapade situationen och 

framför ett tal med aspekterna som grund (Bitzer, 1968). 

4.2.2 Utvecklingen från retorisk situation till retorisk diskurs 

En retorisk diskurs kan alltså inte existera utan att det först existerar en retorisk situation. 

Vad betyder det och hur utvecklas en retorisk situation till en retorisk diskurs? Bitzer (1968) 

förklarar detta ytterligare. 

Som vi redan har bekräftat uppkommer en retorisk diskurs när det finns en situation, 

precis som att ett svar uppkommer som respons till en fråga. På liknande sätt får ett tal 

retorisk betydelse av situationen och på samma sätt får en diskurs sin betydelse som ett svar 

på en fråga. Alltså, för att en retorisk diskurs ska kunna existera behövs en retorisk situation, 

precis som att frågan är ett krav för att svaret ska kunna existera. Men alla frågor får inte ett 

svar och på samma sätt, finns det retoriska situationer som aldrig får en retorisk diskurs 

(Bitzer, 1968). Situationen existerar ibland en kort tid och ibland en lång tid beroende på 

relevansen för omvärlden, den finns med andra ord så länge situationen har relevans för en 

publik. Har situationen inte fått en retoriker inom den tiden då situationen är relevant 

försvinner situationen. Viktigt att poängtera är också att en situation är bara retorisk om den 

har förmågan, att på något sätt förändra verkligheten. En politiker som uttalar sig angående 

anklagelser mot hen är ett exempel på en retorisk situation. I jämförelse är naturkatastrofer i 

sig inte retoriska situationer som kan utvecklas till diskurser, men om de till exempel är 

orsakade av miljöförstöring, kan de vara en retorisk situation eftersom en talare kan 

uppmärksamma händelsen och tala om hur man kan förändra verkligheten för att undvika 

att det händer igen (Bitzer, 1968). Hur en retorisk diskurs ser ut kontrolleras alltså av den 

retoriska situationen. 

4.2.3 Kritik mot den retoriska situationen 

Ett av de fundamentala problemen med Bitzers (1968) syn på retoriska situationer enligt 

Vatz (1973) är det Bitzer (1968) kallar exigence som kan översättas till kris eller anledning till 
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förändring. Exigence  är enligt Bitzer (1968) en problematisk situation som kräver en direkt 

och snabb lösning. Ju högre exigence en situation har desto större chans är det att en retorisk 

diskurs kan uppstå kring situationen (Bitzer, 1968). Vatz (1973) beskriver dock att Bitzers syn 

på exigence inte är särskilt subjektiv. Vatz (1973) menar att Bitzer (1968) ser exigence som 

något universellt, något som objektivt är en kris. Bitzer (1968) ser därför aspekterna i en 

retorisk situation som rent objektiva händelser. Enligt Vatz (1973) är det inte aspekterna i 

situationen som lägger grund till hur den retoriska diskursen artar sig. Han ser det istället 

som att varje situation och de aspekter den innehåller är byggd på vår egen subjektivitet. 

Information och situationer kommer oftast i kontakt med vår verklighet genom någons aktiva 

val att kommunicera det till oss (Vatz, 1973). 

Det fungerar som en process med två steg. Först, i den myriad av situationer som existerar 

gör man ett val att kommunicera något vidare. Detta val görs ofta av våra informationskällor 

som exempelvis nyheter, opinionsbildare eller politiker. Det är här man skulle kunna 

argumentera för att Bitzer (1968) har en poäng i att retorik får sin kontext från situationer 

eftersom det ofta går att förutse hur medierna kommer skriva om en situation och den 

retoriska diskurs som kommer föras kring situationen. 

Vi vill här argumentera för att båda synsätten har sina egna meriter, vilken som är mer 

relevant eller valid beror helt enkelt på vilka situationer och vilken nivå av kommunikationen 

man väljer att analysera. 

Steg två är att tolka situationen, att översätta den kommunicerade informationen. Detta är 

en kreativ aktivitet som har sin grund i vår egen empiri. Som citerat av Perelman 

"interpretation can be not merely a simple choice but also a creation, an invention of 

significance.” (Perelman ,u.å, refererat  i Vatz, 1973). Trots detta kan dessa tolkningar bli 

influerade av retoriken hos den som informerar. 

Politiska situationer är ett bra exempel eftersom de kan bli laddade med värden som 

påverkar folk psykologiskt. Det kan vara allt från ekonomi, krig eller andra hot. Politiska 

situationer är enligt Vatz (1973) till stor del konstruktioner skapade av orden som används 

för att beskriva dem. Därför drar han slutsatsen att mening inte hittas i situationer utan 

skapas i retoriken. 

4.2.4 Sammanfattning av perspektiven 

Som vi redan har klargjort är både Vatz (1973) och Bitzers (1968) synsätt värdefulla i sin 

egen rätt. Det har som sagt att göra med vilka situationer och vilken subjektiv verklighet 

aktörerna i en retorisk diskurs är påverkade av. Enligt Bitzer skulle situationen bestämma 

retoriken och enligt Vatz är det retoriken och vår subjektiva verklighet som bestämmer 

situationen. Enligt oss kompletterar båda deras synsätt varandra. 
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Enligt Bitzer måste det finnas en situation som har en viss nivå av exigence, det måste 

alltså existera en anledning och behov att lösa den snabbt för att det ska uppstå en retorisk 

diskurs. Det är här Bitzer både har rätt och fel, för vad är det som bestämmer om något är en 

kris eller har en anledning till förändring? Det är en människas subjektiva verklighet som 

gör detta och denna subjektivitet är individuell för varje människa. 

Låt oss därför nu, i vetenskapskommunikativa sammanhang, anta att en forskare ser en 

hög nivå av exigence i ett vetenskapligt fenomen eller i ett forskningsresultat som forskaren 

vill dela med sig av till allmänheten. Det är nu upp till forskaren att genom retorisk diskurs 

påverka en publik till att dela samma åsikter om det vetenskapliga fenomenet eller resultatet. 

Men oavsett hur intressant ämnet är, hur karismatisk forskaren är eller hur väl forskaren 

använder retoriska begrepp kommer inte publiken nödvändigtvis dela samma åsikt i 

slutändan om att den retoriska situationen har en hög nivå av exigence. Hur övertalande man 

måste vara har enligt Vatz (1973) att göra med hur nära man redan är sin mottagare och 

deras subjektiva verklighet. 

Vad vi i slutändan försöker förklara är att även om vi använder retorikanalys för att 

besluta vilka retoriska aspekter föreläsarna använder i TED-föreläsningar finns det många 

ytterligare faktorer som spelar en stor roll i varför TED-föreläsningar är populära och får en 

bred spridning online. Bitzer (1968) och Vatz (1973) hjälper oss att se detta från olika 

perspektiv. Från Bitzer (1968) får vi en övergripande syn på vad som behövs för att en 

retorisk diskurs ska uppstå och vilka aspekter från detta synssätt som påverkar diskursen i 

slutändan. På samma sätt visar också Vatz (1973) hur subjektivitet påverkar utfallet av en 

retorisk diskurs och varför retorisk situation är en otillräcklig förklaring för hur succesivt ett 

tal kan tänkas vara. 

Om det finns någon kritik mot Bitzers (1968) retoriska situationsteori är det sannerligen 

hans begrepp och användning av ordet exigence. Eftersom ordet exigence är relaterat till 

krissammanhang kan man inte enligt oss applicera begreppet i alla retoriska diskurser. Vad 

har exempelvis en TED-föreläsning som handlar om kosmologi för nivå av exigence? Finns 

det någon kritisk kunskap i universum som allmänheten måste ta del av eller är talet bara en 

intressant tankeställare? Ännu en gång är detta bara en subjektiv ansats.  
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5. Metod & Material 
Kapitel fem behandlar kortfattat vilka begrepp man fokuserar på i en retorikanalys. Vi 

påpekar sedan vilka begrepp som är relevanta för oss. Vi kommer även presentera 

analysmaterial, metodens validitet och metodkritik. 

5.1 Retorikanalys 

Enligt Renberg (2007) börjar man en retorikanalys genom att bestämma vilket analytiskt 

perspektiv man använder. Vi frågar oss själva: vad exakt är det vi vill veta när vi analyserar? 

Därför finns det tre perspektiv man kan analysera ifrån. Man väljer traditionellt sätt den som 

passar ens frågeställning bäst. 

Det första perspektivet är Sändarorienterat. Här lägger man extra vikt på vad talaren  har 

för motiv och förutsättningar med sitt tal, man sätter talaren i fokus. Det andra perspektivet 

är Ämnesorienterat. Om man använder detta perspektivet är det själva talet som ligger i 

fokus för analysen. Det sista perspektivet är mottagarorienterat som fokuserar på hur 

effekten på publiken ser ut. Man ställer frågan: Hur tolkades talet? (Renberg, 2007) 

I vårt fall har vi använt oss dels av sändarorienterat  och dels ämnesorienterat perspektiv. 

Vi var endast intresserade av att analysera föreläsningens struktur och föreläsarens 

användning av övertalningsmedel. Effekten på publiken var irrelevant för vår frågeställning. 

En annan anledning att vi inte använt mottagarorienterat perspektiv, utöver det faktum 

att det inte kopplas till utgångunkten för vår forskning, är en helt praktisk fråga. 

Mottagarorienterat perspektiv vill som sagt avläsa effekten på publiken, man skulle kunna 

undersöka effekten på publiken gentemot vårt analys material men detta skulle inte resultera 

i någon relevant slutsats för oss. Vi skulle genom att göra detta bara se hur publiken reagerar 

på varje enskild TED-föreläsning. 

Mottagarorienterat perspektiv är en vinkel som möjligen skulle vara intressant för 

ytterligare forskning eftersom det är möjligt att då se hur hur mottagaren reagerar på 

föreläsningens struktur och föreläsarens användning av övertalningsmedel. 

Efter att man bestämt sin orientering ska man följa sex steg för att utföra en retorikanalys. 

Man undersöker följande begrepp stegvis: Kontext, disposition, övertalningsmedel, 

argument, stil och presentation (Renberg, 2007). Steg sex, presentation, går ut på att 

presentera sitt material men detta steg sker inte efter några speciella riktlinjer eftersom 

retorikanalysens resultat måste presenteras relaterat till dess kontext. Vi menar inte att vi 

uteslöt detta steg, men vi gjorde det inte efter några riktlinjer ur retorikanalysens principer. 

Vi uteslöt däremot steg fyra från vår analys. Steg fyra, argument, är till för att komma fram 

till det praktiska utfallet av argumentationen, alltså att se om tesen som retorikern 

presenterar faktiskt håller (Renberg, 2007). Vi förhöll oss mer strukturmässigt och stilistiskt i 

denna studie, därför var detta steg irrelevant för oss. 
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5.2 Vår metod 

Vi analyserade materialet med fokus på kontext, disposition, övertalningsmedel och stil 

(Renberg, 2007). Steget som behandlar kontexten visade sig däremot vara universellt för alla 

föreläsningar eftersom alla föreläsarna hade i princip samma förutsättningar. Vad vi menar 

med detta är att alla föreläsare var placerade i samma miljö, en föreläsningssal/scen, och de 

hade samma tidsbegränsning på sina föreläsningar, även om vissa föreläsningar var längre än 

andra. (TED, 2015). Vi kunde också anta att föreläsarna var där av likartade anledningar, 

nämligen att presentera intressanta nya upptäckter inom vetenskap. Eftersom kontexten var 

universell enligt oss låg det stora fokuset i analysen på de tre andra stegen, alltså 

dispositionen, övertalningsmedelen och stilen. 

Vi har avläst materialet genom att lyssna och titta på föreläsningarna online. Vi har även 

läst de interaktiva transkriberingarna som existerar på TED:s hemsida, tillgängliga för varje 

individuell föreläsning. 

Vi ställde upp analysen i flera köromgångar per material/föreläsning. Vad vi menar med 

detta är att vi analyserade varje föreläsning minst tre gånger med fokus på olika begrepp 

varje gång. Exempelvis för den första föreläsningen fokuserade vi på disposition i första 

köromgången. Sedan analyserade vi samma föreläsning igen, men den här gången låg fokuset 

på stilen och så vidare. Sammanfattningsvis analyserade vi fyra föreläsningar med tre 

köromgångar för varje föreläsning. Vi ska nu ytterligare förklara kort hur vi använde varje 

begrepp i varje köromgång. 

Dispositionen var det mest grundläggande begreppet att analysera. Som vi tidigare nämnt 

är den klassiskt retoriska dispositionen strukturerad på ett visst sätt. Genom att jämföra den 

klassiska dispositionen med TED-föreläsningarnas disposition kunde vi utlysa/utröna hur 

mycket föreläsningarna är influerade av den klassiska dispositionsläran. 

I den andra köromgången analyserade vi hur föreläsarna använde övertalningsmedlen 

ethos, logos och pathos. Vi tittade del på vilket/vilka övertalningsmedel föreläsarna lade mest 

vikt på och hur de använde övertalningsmedlen. 

I sista köromgången analyserade vi stilen. Detta är den delen av analysen som tog mest tid 

eftersom vi fokuserade på språket, ordvalen och meningsuppbyggnaden som föreläsaren 

använder. Detta kommer gav oss svar på hur rikt ordförråd föreläsaren har, hur mycket 

läsaren förlitar sig på klassiska stilfigurer och vilka stilfigurer föreläsaren lägger mest vikt på. 

Under analysens gång sammanfattade vi resultatet i fyra avsnitt för respektive föreläsning. 

Vi kommer med hjälp av dessa avsnitt kunna dra en slutsats kopplat till vår frågeställning.  
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5.3 Analysmaterial 

I detta avsnitt presenterar vi vårt analysmaterial. Vi har delat upp materialet i kolumner 

för att ge en överblick på varje föreläsning och visa hur ämnesskilda de är. 

Forskare Titel/yrke Vetenskapligt ämne Tidslängd 

(min:sek) 

Russel Foster Neuroforskare Neurovetenskap 21:46 

Brian Cox Fysiker Partikelfysik 14:59 

Bonnie Bassler Molekylär biolog Bakterievetenskap 18:14 

Brian Greene Fysiker Kosmologi 21:47 

Vi har analyserat fyra föreläsningar som representerar en viss gren inom olika 

vetenskaper. Alla föreläsare är också forskare inom sitt respektive ämne vilket ger dem 

validitet till att vara kunniga inom området. 

Vi analyserade föreläsningar vars vetenskapliga ämnen är skilda från varandra. 

Anledningen till detta var tanken om att ifall vi hittade retoriska likheter mellan 

föreläsningarna ville vi vara säkra på att det inte hade med ämnet att göra. Istället hoppades 

vi att hitta likheter som endast kunde kopplas till retorik. 

5.4 Validitet 

Vi vill här argumentera för validiteten med det val vi gjort av analysmetod. Vi förklarar 

utförligt och tydligt varför och hur vi ska använda den. Hur och varför olika delar är relevanta 

för vår studie och hur de inte är det. 

Först och främst är retorikanalys grundad i den klassiska retoriken av Aristoteles vilket i 

dagsläget är det mest populäraste förhållningssättet att effektivt utföra ett tal efter (Caicedo, 

2009) 

Retorikanalys har också tydliga riktlinjer och kriterier (Renberg, 2007). Detta gör det 

lättare för oss att urskilja vilka aspekter vi ska uppmärksamma i ett tal och vilka vi ska 

ignorera. I vårt fall vill vi objektivt veta vad föreläsningarna har gemensamt och sedan från 

en retorisk synvinkel på talet förstå varför denna sortens vetenskapskommunikation kan 

anses vara successiv (efter antagande av Sugimoto et. al, 2013). Därför förhåller vi oss efter 

de strukturella riktlinjerna i en retorikanalys. Renberg (2007) förklarar tydligt vilka dessa är i 

förhållande till klassisk retorik (kontext, övertalningsmedel, disposition och stil). 
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5.5 Metodkritik 

Eftersom vi använder retorikanalys kommer slutsatsen och diskussionen endast vara 

grundade i retoriska sammanhang. Det går att dra slutsatser från de olika delarna i en 

retorikanalys men eftersom det är en kvalitativ studie går det inte att förlita sig på rådata på 

samma sätt som i en kvantitativ studie. På grund av detta och att det är svårare att vara 

objektiv i en kvalitativ studie kan det vara svårt att tydliggöra både reliabilitet och validitet 

(Bryman, 2008). 

Retorikanalys ger oss en grundläggande analys av materialet till skillnad från en mer 

djupgående analysmetod som till exempel kritisk diskursanalys. Anledningen till att vi har 

valt retorikanalys istället är på grund av att den är mer fokuserad på tal. Begränsningen och 

styrkan med denna metoden är att kopplingar till empiri och tidigare forskning blir relativt 

logisk. 

Ett annat problem är att tolkning självklart är subjektivt. Vi kan alltså inte på något sätt 

mäta hur publiken reagerar på den information som delas. Vi kan däremot se att 

föreläsningarna når en stor publik med hjälp av statistik från Sugimoto et al. (2013) och 

TED:s egna hemsida (TED, 2015). Vi kan dock inte vara objektiva med om denna sortens 

vetenskapskommunikation är mer effektiv än andra eftersom vi inte använder ett 

mottagarorienterat perspektiv eller jämför med andra plattformar. Vi kan bara hävda vad 

föreläsningarna har för gemensamma retoriska aspekter. 
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6. Resultat 

Här i resultatkapitlet kommer vi gå igenom varje analysobjekt för sig. Vi presenterar 

resultatet baserat på hur analysobjekten förhållit sig till disposition, övertalningsmedel och 

stilfigurer. Vi kommer avsluta kapitlet med att sammanfatta resultatet samt gå igenom 

övriga noteringar av aspekter som går att koppla till retorikanalys och vårt resultat. 

6.1 Russel Foster - Neuroforskning: “Varför sover vi?” 

Vårt första analysmaterial är Russel Fosters föreläsning om sömn och hur hjärnan 

fungerar i relation till sömn. I denna föreläsning presenterar Foster teorier om varför vi 

sover, hur mycket sömn en människa behöver och hur sömn kan vara en inkörsport till ny 

forskning inom mental hälsa (TED, 2015). 

6.1.1 Disposition 

Vi påpekar först de mest självklara delarna i dispositionen. Foster börjar föreläsningen 

med en tydlig inledning med att presentera sitt yrke och intresseområde: 

What i’d like to do today, is talk about one of my favourite subjects and 

that is the neuroscience of sleep.  

(Foster, 2013) 

En tydlig inledning som inte behöver mycket mer förklaring. Men han går sedan 

ytterligare ett steg för att göra publiken uppmärksam: 

Now, there is a sound, (alarm clock is ringing). Ah, It worked! A sound 

that is desperately familiar to most of us and of course it’s the sound of 

the alarm clock. 

(Foster, 2013) 

Foster uppfyller på detta sättet den klassiska dispositionens kriterier, han presenterar sitt 

ämne och gör sedan publiken uppmärksam. Detta sker på lite under en minut. 

Han pratar sedan om hur mycket tid vi människor spenderar på sömn, detta är Fosters 

bakgrund. 

If you’re an average sort of person, 36 percent of your life will be spent 

asleep. Which means that if you live to ninety, 32 years will have been 

spent entirely asleep. 

(Foster, 2013) 
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Genom denna bakgrundsförklaring ger han sedan ett kort argument om att denna statistik 

borde därför bevisa att sömn är viktigt för oss eftersom vi spenderar så mycket tid på det. 

Han lyfter sedan fram tesen: 

So what I’d like to do today is change your views, change your ideas and 

change your thought about sleep. 

(Foster, 2013) 

Tesen i detta sammanhang använder han som en förväntan på vad som kan uppnås med 

dagens föreläsning. 

Dessa tre delar (inledning, bakgrund och tes) följer den klassiskt retoriska dispositionen 

både kronologiskt och innehållsmässigt. 

Det som sedan avviker är hur argumentationen är strukturerad. Foster väljer att 

presentera sina argument i vad vi vill kalla “teman”. Dessa teman har enligt oss i syfte att 

stärka hans huvudargument om att sömn borde tas på allvar. Exempelvis behandlar hans 

första tema den allmänna uppfattningen om sömn: 

At most now, I suppose, we tolerate the need for sleep. And at worst 

perhaps many of us think of sleep as an illness that needs some sort of a 

cure. 

(Foster, 2013) 

Senare i ett annat temat talar han om hur sömn kan användas inom terapeutisk- och 

mental hälsoforskning: 

And the really exciting news is that mental illness and sleep are not 

simply associated, but they are physically linked within the brain. 

(Foster, 2013) 

Det som är intressant är att han inte använder sig av motargument överhuvudtaget i dessa 

argumentationer, vilket enligt klassisk retorik är en viktig del att inkludera. Istället backar 

han upp mycket av sina argumentationer med endast statistik och andra empiriska fakta. 

I sin argumentation väver han också in aspekten vägledning när han börjar med att svara 

på den egna ställda frågan om hur man kan upptäcka sömnbrist: 

Well, it’s not rocket science. If you need an alarm clock to get you out of 

bed in the morning, if you are taking a long time to get up, if you need 

lots of stimulants, if you’re grumpy, if you’re irritable, if you’re told by 
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your work colleagues that you’re looking tired and irritable, chances are 

that you are sleep-deprived. 

(Foster, 2013) 

Han presenterar sedan några lösningar på hur man kan gå till väga för att försöka få bra 

sömn: 

Make your bedroom a haven for sleep. The first critical thing is to make 

it as dark as you possibly can, and also make it slightly cool. Very 

important. Actually, reduce your amount of light exposure at least half 

an hour before you go to bed. 

(Foster, 2013) 

Detta är en avvikande faktor från den klassiska retoriken eftersom vägledning brukar höra 

hemma i avslutningen. Som vi nämnde, presenterar han denna del i talet under 

argumentationen. 

I början av avslutningen sammanfattar Foster i princip allting han har gått igenom med 

hjälp av en kort lista. I slutet av avslutningen citerar han Jim Butcher: 

Jim Butcher, the fantasy writer, said, “Sleep is god, go worship.” And i 

can only recommend that you do the same 

(Foster, 2013) 

6.1.2 Övertalningsmedel 

Utöver övertalningsmedlen ethos och pathos använder Foster mer frekvent logos för att 

styrka sina argument. Detta märkte vi tydligt eftersom Foster väljer att använda statistik, 

historik och tidigare forskning som utgångspunkt för många av hans argument. 

Att använda logos är i princip att hänvisa till verkligheten och att använda empiri för att 

styrka ens argument (Renberg, 2007). Exempelvis tar Foster upp flera olika teoretiska 

ingångar till varför människor behöver sömn. Han säger att två av dessa ingångar är logiska 

samt att en ingång är mindre logisk. Hans argument för detta grundar sig sedan i 

vetenskapliga antaganden och inte minst genom förnuft. 
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What about energy conservation? Again, perhaps intuitive. You 

essentially sleep to save calories. Now, when you do the sums, though, 

it doesn't really pan out. If you compare an individual who has slept at 

night, or stayed awake and hasn't moved very much, the energy saving 

of sleeping is about 110 calories a night. Now, that's the equivalent of a 

hot dog bun. 

(Foster, 2013) 

Han tacklar sedan andra frågor och ämnen på liknande sätt, genom att beskriva dem 

kortfattat och sedan grunda argumenten i en blandning av logik och empiri. Hans 

användning av tekniska hjälpmedel (i detta fall power point) är också en viktig del i hans 

föreläsning eftersom han har illustrerat mycket av sina påståenden. 

Värt att påpeka är att Foster också verkar använda pathos som inkörningsport för sina 

argument som har sin grund i logos. Vad vi menar är att han inleder många ämnen i talet 

genom att fråga publiken eller referera till publiken i flera sammanhang. Ett exempel är när 

han frågar publiken om vilka som har jet lag: 

And then, of course, tens of millions of people suffer from jet lag. So 

who here has jet lag? (A high number of people raise their hands). Well, 

my goodness gracious. Well, thank you very much indeed for not 

falling asleep, because that's what your brain is craving. 

(Foster, 2013) 

Han använder detta exempel som en inkörsport för att förklara hur mikrosömn fungerar. 

Alltså använder han pathos (fokus på publiken) för att bättre integrera logos (budskapet). 

När han till exempel ska presentera vilka delar i hjärnan som blir aktiva under sömn 

använder han en modell av en hjärna. 

Now, here we have a brain. This is donated by a social scientist, and 

they said they didn't know what it was or indeed, how to use it, so -- 

(Laughter) -- Sorry. So I borrowed it. I don't think they noticed. OK. -- 

(Laughter) 

(Foster, 2013) 

Efter att detta moment har passerat går han genast in på de logiska och vetenskapliga 

aspekterna med hjärnan. I Fosters momentära humor för att öka uppmärksamheten och 

hans höga engagemang i ämnet ligger föreläsningens ethos. Detta är dock inget vi märker 
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vara i fokus utan är mer en produkt av Fosters egen personlighet. Trots detta är det absolut 

en stark faktor till hur kommunikationen och atmosfären för hela föreläsningen ter sig. Vi 

nämnde exempelvis i dispositionen att han tidigt i föreläsningen ringer en väckarklocka och 

sedan påpekar skrattandes att lyckligtvis ljudet kom fram. Hans ethos blir redan vid detta 

tillfälle satt på en nivå som publiken kan relatera till. Det uppstår en sorts bekräftelse att 

Foster är lika mänsklig som resten av publiken. 

6.1.3 Stilfigurer 

Under majoriteten av sin föreläsning använder Foster Exempel. Han använder det mer 

frekvent än någon av de andra stilfigurerna. Exempel är en stilfigur med förmågan att 

förenkla resonemang och argument (Renberg, 2007). Ett tydligt exempel i föreläsningen är 

när han refererar till vad tidigare ikoniska personer har sagt om sömn: 

This is from Thomas Edison, from the beginning of the 20th century: 

"Sleep is a criminal waste of time and a heritage from our cave days." 

Bang! (Laughter) 

(Foster, 2013) 

Andra stilfigurer Foster använder är: Konkretioner, retoriska frågor, liknelser 

och metaforer. Foster använder dessa i mindre utsträckning men av liknande 

anledningar. Här använder han en Liknelse för att förenkla ett argument: 

[...]we've treated sleep as an illness, almost. We've treated it as an 

enemy. 

(Foster, 2013) 

Foster använder också anaforer och eufemismer. Dessa två används för att ge 

föreläsningen mer liv (Anafor) och för att göra negativa ord till positiva ord (Eufemism). 

Essentially, all the stuff we've burned up during the day, we restore, we 

replace, we rebuild during the night. 

(Foster, 2013) 

Detta stämmer överens med de övertalningsmedel Foster förlitar sig på. Han övertygar 

och talar genom logos. De stilfigurer han använder kan också kopplas till logisk övertalning. 
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6.2 Brian Cox - Partikelfysik: “CERN:S Superkolliderare” 

Vårt andra analysmaterial är Brian Cox’s Föreläsning om CERN:S Superkolliderare och 

om de  fundamentala partiklarna som bygger upp universum. Han presenterar här bland 

annat teorier om den då oupptäckta Higgspartikeln och supersymmetri. Med dessa teorier 

och CERN:S superkolliderare hoppas Brian Cox och de andra fysikerna att få en bättre 

förståelse för universums början. 

6.2.1 Disposition 

Brian Cox börjar sin föreläsning med vad vi anser är en blandning av inledning och 

bakgrund. Han börjar direkt föreläsningen med att introducera CERN:s superkolliderare: 

This is the Large Hadron Collider. It's 27 kilometers in circumference. 

It's the biggest scientific experiment ever attempted. Over 10,000 

physicists and engineers from 85 countries around the world have 

come together over several decades to build this machine. 

(Cox, 2008) 

Detta gör han i simpla termer och på ett sätt som enligt Renberg (2007) kan göra 

mottagaren välvilligt inställd, uppmärksam och förhoppningsvis intellektuellt mottaglig. Det 

vi dock har svårt att konstatera är om detta är en inledning eller en bakgrund eftersom de 

första meningarna har karaktärsdrag från de båda retoriska begreppen. Vi bestämde att 

nämna det som en inledning/bakgrund. 

Han ger sedan en kort förklaring på vad superkollideraren i huvudsak gör: 

[...]we re-create the conditions that were present less than a billionth of 

a second after the universe began up to 600 million times a second 

inside that detector. 

(Cox, 2008) 

Efter inledningen/bakgrunden presenterar Cox tesen: 

So, you might be asking, “Why? Why create the conditions that were 

present less than a billionth of a second after the universe began?” 

[...]the aim of particle physics is to understand what everything's made 

of, and how everything sticks together. 

(Cox, 2008) 
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Efter tesen följer han upp med lite mer fakta och anledningar till varför de bygger en 

superkolliderare. Ett svagt motargument uppstår även: 

Now you might say, “Well, OK, but why not just look at it? You know? 

If you want to know what I’m made of, let’s look at me." 

(Cox, 2008) 

Han inleder sedan sitt första argument. Cox, precis som Foster, bygger upp sin 

argumentation genom teman. Cox första tema är hårt knutet till tesen: varför gör vi det här? 

[...]we look back in time to understand what the universe is made of. 

And, as of today, it's made of these things. Just 12 particles of matter, 

stuck together by four forces of nature. 

(Cox, 2008) 

Cox första argument behandlar med andra ord universums grundpartiklar. Han börjar 

med att återigen återkoppla till tesen, som vi kan se i det tidigare citatet. Sedan förklarar han 

kort vad dessa partiklar som bygger upp universum gör: 

And these guys, here, they're the weak nuclear force, probably the least 

familiar. But, without it, the sun wouldn't shine. 

(Cox, 2008) 

Cox förklarar sedan att med dessa partiklar och med standardmodellen som är baserad på 

Newtons lag kan man räkna ut hur allt i universum fungerar förutom gravitation. Detta leder 

alltså till Cox andra argumentation. Men innan han går in på hur Higgspartikeln fungerar 

förklarar han kortfattat varför det är viktigt att modellen fungerar: 

[...]one of my most illustrious forebears at Manchester University, 

Ernest Rutherford, discoverer of the atomic nucleus, once said, "All 

science is either physics or stamp collecting. 

(Cox, 2008) 

Med andra ord, om man inte förstår det man samlat ihop så är materialet värdelöst. När 

han klargjort det argumentet börjar han förklara hur man då trodde higgspartikeln 

fungerade: 
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And the picture is that the whole universe -- and that doesn't mean just 

space, it means me as well, and inside you -- the whole universe is full 

of something called a Higgs field. Higgs particles, if you will. 

(Cox, 2008) 

Nästa steg i argumentationen är ett exempel på vad de två tidigare argumenten kan uppnå 

tillsammans. Det visar sig tydligen att dessa olika krafter förändras i styrka om man ser bakåt 

i tiden: 

The three forces, other than gravity, almost seem to come together at 

one point. It's almost as if there was one beautiful kind of super-force, 

back at the beginning of time. 

(Cox, 2008) 

Efter detta kommer Avslutningen. Här sammanfattar Cox det han har talat om genom att 

måla upp en skapelseberättelse: 

But in the last few minutes, I just want to give you a different 

perspective of what I think -- what particle physics really means to me -

- particle physics and cosmology. And that's that I think it's given us a 

wonderful narrative -- almost a creation story, if you'd like -- about the 

universe. 

(Cox, 2008) 

När Cox är klar med sin skapelseberättelse visar han en bild på jorden. Den är tagen på 

natten och den visar hur städer över hela världen lyser upp mörkret: 

This wonderful picture, that turned the darkness into light, and you can 

see the civilization from space. [...]these are the things, like Saturn V 

rockets, and Sputnik, and DNA, and literature and science -- these are 

the things that hydrogen atoms do when given 13.7 billion years. 

(Cox, 2008) 

6.2.2 Övertalningsmedel 

Även i Brian Cox föreläsning är logos, hans faktabaserade och empiriskt formade 

argumentationer, det som ligger i centrum. Vi tror däremot att ethos också spelar en stor roll 

i hans föredrag. 
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Syftet med föreläsningen är att han vill få publiken att för stå vikten av vad CERN:s 

superkolliderare kan åstadkomma inom vetenskapens värld. Han gör detta genom att först 

förklara vissa fundamentala begrepp inom fysiken och sedan berätta om den då ofunna 

higgspartikeln. Higgspartikeln blir ett centralt tema efter ungefär halva föreläsningen. Han 

förklarar att en av huvudanledningarna till att de byggde superkollideraren var att de ville 

upptäcka just higgspartikeln: 

[...]then whatever does the job of the Higgs particle we know have to 

turn up at the LHC. So, that’s one of the prime reasons we built this 

giant machine. 

(Cox, 2008) 

I förklaringen för fysikens fundamentala begrepp, hur higgspartikeln beter sig och hur 

superkollideraren fungerar ligger föreläsningens logos. Cox sammankopplar dessa tre delar 

tydligt och logiskt för att publiken ska få en bredare förståelse för varför superkollideraren är 

en viktig bedrift inom vetenskapen. All fakta kompletteras ytterligare med hans visuella 

presentation. Han visar bilder på CERN, illustrerade bilder som förklarar Higgs partikeln och 

standardmodellen. 

Hans logiskt och empiriskt formade argument hade troligtvis inte haft samma intryck om 

inte Cox hade en sådan uttrycksfull personlighet. Han ler, skrattar och ger humoristiska 

inslag genom hela föreläsningen. Han drar även känslomässiga exempel: 

It makes me really feel that, that civilization which, as i say, if you 

believe the scientific creation story, has emerged purely as a result of 

the laws of physics and a few hydrogen atoms, then i think, to me 

anyway, it makes me feel incredibly valuable. 

(Cox, 2008) 

Detta är ett starkt exempel på Cox användning av ethos, när han kort förklarar hur  unik 

civilisationen egentligen är. Cox personlighet och känslomässiga exempel kan vi därför 

konstatera är föreläsningens ethos. Cox använder kanske även ethos helt omedvetet. I vilket 

fall som helst fungerar hans personlighet och känslomässiga exempel som supplement till de 

argument han ger. 

6.2.3 Stilfigurer 

Efter en genomgående analys av stilfigurer kan vi konstatera att Cox använder exempel 

mer frekvent än några andra stilfigurer. Han använder exempel som dels ett sätt att lättare 
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förklara vissa fenomen och dels ge humoristiska inslag. En användning av exempel är när han 

förklarar hur higgspartikeln fungerar genom att dra en parallell till populära personer: 

The analogy is that these people in a room are the Higgs particles. Now 

when a particle moves through the universe, it can interact with these 

Higgs particles. But imagine someone who’s not very popular moves 

through the room. Then everyone ignores them [...]they’re massless. 

And imagine someone incredibly important and popular and intelligent 

walks into the room. They’re surrounded by people, and their passage 

through the room is impeded. It’s almost like they get heavy.  

(Cox, 2008) 

Detta är ett av de mer tydligare exemplen i föreläsningen och han använder den 

som sagt för att göra ett vetenskapligt fenomen lättförståeligt. 

Några mindre frekventa men ändå tydliga stilfigurer han använder är hopningar 

och stegringar. Dessa använder han i samband med att förstärka uttryck och 

försöka få publiken att ibland förstå storleken av fenomenen han berättar om: 

Well, we found that as you look back in time, the universe gets hotter 

and hotter, denser and denser, and simpler and simpler. 

(Cox, 2008) 

Cox använder denna hopning av ord för att intensifiera begreppet om big bangs 

ursprungliga egenskaper. I annat sammanhang använder han också en hopning för 

att beskriva superkolliderarens storlek och massa. 

När det gäller Cox användning av stegringar används dessa för att förklara 

skalor: 

It began to expand about a million, billion, billion, billion, billionth of a 

second -- i think i got that right -- after the big bang. 

(Cox, 2008) 

Man kan argumentera för att stegringarna som Cox använder är mer baserade 

på matematiska enheter än på retoriska ordval. Trots detta anser vi att det 

fortfarande räknas som stegringar eftersom Cox lägger stor vikt på att försöka 

uttrycka dessa siffror verbalt. Om han istället hade undvikit att presentera siffrorna 
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hade kanske hans förklaring för fenomenen varit mindre genomslagskraftiga på 

publiken. 

6.3 Bonnie Bassler - Bakterievetenskap: “Hur bakterier pratar.” 

Bonnie Bassler är en biolog inom molykylär bakterievetenskap. Hennes föreläsning 

handlar om hur hon och hennes forskningsgrupp undersöker hur bakterier “kommunicerar” 

med varandra. Hon pratar bland annat om hur bakterier ter sig, vad hennes forskningsgrupp 

har åstadkommit och hur en ny form av antibiotika möjligtvis kan se ut. 

6.3.1 Disposition 

Precis som med Cox föreläsning är vi aningen osäkra på om Bassler startar sin föreläsning 

med en inledning eller bakgrund eftersom hon i början av föreläsningen tar aspekter från 

båda dispositionsbegreppen inom den klassiska retoriken. Det första hon gör är att förklara 

kort vad bakterier egentligen är: 

So they are one cell and they have this special property that they only 

have one piece of DNA. 

(Bassler, 2009) 

Denna öppning på talet bär aspekter från vad en bakgrund bör innehålla, nämligen 

utgångspunkt och grundläggande information för ämnet (Renberg, 2007). 

Efter att ha presenterat ytterligare bakgrundsinformation om bakterier ger hon en 

förklaring för hur bakterier påverkar människans liv:   

They cover us in an invisible body armor that keeps environmental 

insults out so that we stay healthy. 

(Bassler, 2009) 

Detta stycket kan betraktas vara inledningen för hela föreläsningen. Anledningen är att 

informationen är relaterat till människan vilket kan anses väcka uppmärksamhet hos 

publiken. Att väcka uppmärksamhet hos publiken är initiellt sett inledningens huvudsyfte 

(Renberg, 2007). 

Eftersom Bassler väljer att blanda upp dispositionsbegreppen måste vi alltså hävda även 

för hennes föreläsning att hon använder en inledning/bakgrund i början av föreläsningen. 

Det är fortfarande det bästa sättet vi kan förklara begreppet på. 

Efter ungefär två och en halv minut presenterar Bassler tesen för föreläsningen: 
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And so, the question for my lab is whether you want to think about all 

the good things that bacteria do, or all the bad things that bacteria do. 

The question we had is how could they do anything at all? [...] And so 

we wanted to think if there couldn’t be a different way that bacteria 

live. 

(Bassler, 2009) 

Bassler menar att bakterier måste på något sätt kunna påverka andra bakterier eftersom 

de på individuell nivå knappast kan göra mycket skillnad för miljön de befinner sig i. 

Föreläsningens tes är alltså om man kan klargöra hur bakterier “kommunicerar” med 

varandra och sedan utvinna nytta från den kunskapen. 

Direkt från tesen formas sedan hennes första argument om hur hon och hennes 

forskningsgrupp troligtvis upptäckt hur bakterier kommunicerar med sin omgivning: 

The clue to this came from another marine bacterium, and it’s a 

bacterium called Vibrio fischeri. This bacterium has the special 

property that it makes light, so it makes bioluminescence, like fireflies 

make light. 

(Bassler, 2009) 

Detta är troligtvis det starkaste argumentet i föreläsningen eftersom resten av 

föreläsningen kretsar mycket kring denna informationen. Hon utvecklar argumentet 

ytterligare: 

What we noticed is when the bacteria were alone, so when they were in 

dilute suspension, they made no light. But when they grew to a certain 

cell number all the bacteria turned on light simultaneously. 

(Bassler, 2009) 

Detta är alltså starten på hennes argumentation om hur bakterier kommunicerar. Hon 

påpekar att Vibrio fischeri inte är unik i sättet den beter sig. Hon menar att alla bakterier 

beter sig på det sättet, med skillnaden att alla bakterier nödvändigtvis inte lyser i mörkret. 

Efter ungefär tio minuter in i föreläsingen ger hon sedan en mer förenklad förklaring på 

hur bakterier beter sig: 
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Each bacteria uses a particular molecule that’s its language that allows 

it to count its own siblings. Once we got that far we thought we were 

starting to understand that bacteria have these social behaviors. 

(Bassler, 2009) 

Detta kan betraktas som ett av de svagare argumenten eftersom hon i princip redan 

förklarat tidigare att bakterier beter sig annorlunda i närheten av andra bakterier. Det kan 

dock tänkas vara nödvändigt att sätta lättare ord på fenomenet som “socialt beteende”. 

Det sista argumentet som hon presenterar är hur denna vetenskap kan vara till nytta för 

att framställa en ny sorts antibiotika: 

We think that this is the next generation of antibiotics and it’s going to 

get us around , at least initially, this big problem of resistance.  

(Bassler, 2009) 

Detta är också ett väldigt starkt argument eftersom hon knyter an till det första 

argumentet om hur bakterier kommunicerar. Hon menar att istället för att utveckla ny 

antibiotika som man traditionellt sätt gjort innan måste man istället försöka manipulera 

bakterierna med kommunikation genom kemiska medel. Hon grundar inte detta på vilt 

fantiserande utan argumenterar för att de snart faktiskt vet hur man kan göra detta. 

Avslutningen sker efter nästan exakt sjutton minuter där hon ger känslomässigt tal i 

samband med en bild: 

Finally, i wanted to show you this is my gang at Princeton, New Jersey. 

Everything I told you about was discovered by someone in that picture. 

[...] all those people are between 20 and 30 years old, and they are the 

engine that drives scientific discovery in this country. 

(Bassler, 2009) 

Sammanfattningsvis använde Bassler precis som Cox en blandning av en inledning och en 

bakgrund. Tesen var tydlig eftersom hon formade den som en frågeställning, “vad kan vi 

upptäcka med denna kunskapen?”. Argumentationen hade även i denna föreläsningen brist 

på motargument, vilket är en viktig del inom den klassiska retoriken (Renberg, 2007). I 

avslutningen valde hon att gå utanför forskningen en aning och istället fokusera på de som 

utförde forskningen. Detta kan ses som ett annat sätt att gå tillväga eftersom avslutningen 

egentligen ska sammanfatta budskapet med talet (Renberg, 2007). Detta gör dock inte 

avslutningen mindre effektiv i vår mening. 
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6.3.2 Övertalningsmedel 

Som vi nämnde i dispositionsavsnittet delar Bassler mycket likheter med Cox i sin 

föreläsning. Detta är även tydligt i användningen av övertalningsmedel. Precis som Cox 

lägger Bassler mycket fokus på logos och ethos. Pathos är för övrigt också närvarande i talet 

men svårare att exemplifiera. Ett exempel på att hon använder pathos är när hon beskriver 

vad hon ser sin publik som: 

I know you think of yourself as human beings, but i think of you as 

ninety or ninety-nine percent bacterial. 

(Bassler, 2009) 

Detta är som sagt endast ett tydligare exempel i föreläsningen på hur hon väljer att nå ut 

till, eller använda pathos, på publiken. Hennes förklaring på hur hon ser publiken skapar 

också en humoristisk stämning i salen, vilket tyder på att mottagandet bara var positivt. 

Det som ännu en gång spelar en stor roll i även det här talet är hur Bassler använder logos. 

Hon låter ordval, fakta och empiri stå till grund för argumentationen. Hon är också väldigt 

nära besläktad med faktan eftersom det är hon och hennes forskningsgrupp som kommit 

fram till mycket av det hon presenterar. Detta ger henne möjligtvis också mer reliabilitet för 

publiken, vilket bland annat spelar en stor roll inom ethos (Renberg, 2007). Hon förenklar 

många begrepp i sitt tal men lämnar även inne många vetenskapliga termer: 

They all have a species-specific system -- they have a molecule that says 

”me”. 

(Bassler, 2009) 

Citatet är ett exempel på hur hon brukar förklara vissa fenomen. Hon blandar alltså ofta 

sitt ordval med en vetenskaplig term och sedan förklarar den på ett mer alldagligt vis. Logos 

syftar mycket på det språkliga och hur man kan tydligt utforma sin argumentation (Renberg, 

2007), vilket Bassler i samband med exemplet ovan visar kunskap om hur man gör. Utöver 

detta är hennes förmåga att återkoppla till tidigare delar av föreläsningen också ett bevis på 

hur man effektivt använder logos. 

Basslers energiska personlighet och hetsiga kroppsspråk är något vi också lägger märke till 

när vi analyserar övertalningsmedlen för den här föreläsningen. Detta kan betraktas vara 

Basslers användning av ethos, men likt Cox är hon nog också omedveten om att hon 

använder det. Under en specifik del i talet, när hon faktiskt refererar till TED, kan man tydligt 

se hur hennes personlighet spelar en stor roll i talet: 
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Of course what that allows bacteria to do is to be multicellular. So in 

the spirit of TED they’re doing things together because it makes a 

difference! 

(Bassler, 2009) 

När hon drar detta referatet är hon uppstudsig och glad med fingret i luften för att 

troligtvis visa på att hon är entusiastisk till TED. Hon får ett gott bemötande från publikens 

håll i detta fall och fortsätter sedan med sin argumentation. 

6.3.3 Stilfigurer 

Bassler använder ett smalt utbud av stilfigurer i sin föreläsning. Vi går först igenom de 

stilfigurer som använts frekvent även hos de tidigare föreläsarna. 

Den vanligaste stilfiguren kommer först, nämligen användningen av exempel. Precis som 

de tidigare föreläsarna använder Bassler exempel för att sätta ett fenomen i kontext och göra 

det mer förståeligt. Hennes användning av exempel kan däremot vara svåra att upptäcka 

ibland eftersom de ofta sjunker in i de vanliga faktabaserade förklaringarna. Hennes 

förklaring för hur virulens fungerar är ett förslagsvis ganska otydligt exempel: 

What they do, we now understand, is they get in you, they wait, they 

start growing, they count themselves with these little molecules, and 

they recognize when they have the right cell number that if all of the 

bacteria launch their virulence attack together, they are going to be 

successful at overcoming an enormous host. 

(Bassler, 2009) 

I stycket ovan börjar inte exemplet med en tydlig avgränsning för att det är just ett 

exempel. Beviset på att det är ett exempel är att hon ständigt använder ordvalet “dig” som 

syftar på publiken som fokusobjekt för det givna exemplet. Det är en hårfin linje mellan att 

det ska klassas som en användning av en stilfigur eller ej. Om hon istället endast förklarat för 

hur virulens fungerar utan förhållande till något hade det inte klassats som ett exempel. 

Ett fåtal liknelser uppstår också i föreläsningen, ofta humoristiska sammanhang. Hon 

använder exempelvis en humoristisk liknelse när hon förklarar hur en specifik bläckfisk 

använder bakteriekulturen Vibrio fischeri: 

It actually uses the light from the bacteria to counter-illuminate itself in 

an anti-predation device so predators can’t see its shadow, calculate its 

trajectory, and eat it. This is like the stealth bomber of the ocean. 
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(Bassler, 2009) 

Bassler använder också hopningar regelbundet under föreläsningen. Hopningarna i 

Basslers föreläsning uppstår oftast i samband med ett tings egenskaper, alltså vad saken i 

fråga antingen kan åstadkomma eller inte åstadkomma: 

We thought, well what if we could sort of do behavior modifications, 

just make these bacteria so they can’t talk, they can’t count, and they 

don’t know how to launch virulence. 

(Bassler, 2009) 

I detta fall talar hon om bakteriers egenskaper att kommunicera och hur de möjligtvis kan 

ta bort dessa egenskaper. 

Hopningar och exempel är de stilfigurer som förekommer mest i Basslers föreläsning. 

Bassler använder också besjälningar som hon än så länge, i jämförelse med Cox och Foster, 

är ensam om: 

They live this sort of boring life where they grow and divide, and 

they’ve always been considered to be these asocial reclusive organisms. 

(Bassler, 2009) 

I detta fall uppstår alla hennes besjälningar i samband med bakterier. Hon ger 

bakterierna mänskliga egenskaper flera gånger i föreläsningen och talar om dem som om de 

faktiskt kan tänka. Man kan dock argumentera för om detta egentligen är riktiga 

besjälningar eftersom bakterier ändå inte är livlösa, icke-existerande företeelser. Vi 

bestämde ändå att räkna dessa stycken i talet som besjälningar eftersom Bassler själv ofta 

beskriver bakterier som icke-tänkande ting, men i slutändan väljer ändå att ge dem 

mänskliga egenskaper. 

6.4 Brian Greene - Universum: “Är vårt universum det enda universumet?” 

Brian Greene är en fysiker och hans föreläsning handlar om olika framsteg inom teorin att 

det finns fler universum än vårt eget. Han pratar om mörk energi, strängteori och inflation. 

Han använder exempel som hade varit svåra att visualisera om det inte varit för hans visuella 

presentation. 
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6.4.1 Disposition 

Brian Greene inleder sin föreläsning med en blandning av Bakgrund och Tes. Med detta 

menar vi helt enkelt att han lägger grunden för vad föreläsningen kommer handla om och 

lägger fram tesen samtidigt: 

The possibility that way beyond the Earth, the Milky Way and other 

distant galaxies, we may find that our universe is not the only universe, 

but is instead part of a vast complex of universes that we call the 

multiverse. 

(Greene, 2012) 

Efter detta kommer inledningen. Brian använder, precis som tidigare föreläsare inledning 

för att göra publiken mer mottaglig och bekväm. Han använder sin dotter som ett exempel: 

My four-year-old daughter has heard me speak of these ideas since she 

was born. And last year I was holding her and I said, "Sophia, I love 

you more than anything in the universe.” And she turned to me and 

said, "Daddy, universe or multiverse?" 

(Greene, 2012) 

Brian Greene använder också sin inledning på ett vis som de andra föreläsarna 

inte gjorde. Han avslutar inledningen med att presentera föreläsningens struktur. 

Varje del i denna struktur fungerar som ett övergripande argument: 
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I'm going to tell the story of the multiverse in three parts. In part one, 

I'm going to describe those Nobel Prize-winning results and to highlight 

a profound mystery which those results revealed. In part two, I'll offer 

a solution to that mystery. It's based on an approach called string 

theory, and that's where the idea of the multiverse will come into the 

story. Finally, in part three, I'm going to describe a cosmological 

theory called inflation, which will pull all the pieces of the story 

together. 

(Greene, 2012) 

Efter detta, precis som Greene lovade, kommer del ett. Hela första delen är som sagt ett 

argument. Trots detta innehåller den mycket som skulle kunna kallas bakgrund. Greene 

Lägger grunden för att förklara sin tes. 

Han berättar om vad som låg till grunden för de två forskarnas tankar och vad de kom 

fram till, vilket är: 

They found that the expansion is not slowing down. Instead they found 

that it's speeding up, going faster and faster. 

(Greene, 2012) 

Han fortsätter genom att förklara att forskarna nu vill veta varför universum expanderar 

snabbare. Svaret var mörk energi. De fortsatte med att räkna ut hur mycket som finns i vårt 

universum. Svaret blev ett extremt litet nummer. 

Some details provide windows into uncharted realms of reality, and 

this peculiar number may be doing just that, as the only approach 

that's so far made headway to explain it invokes the possibility of other 

universes. 

(Greene, 2012) 

Nu börjar Brian Greene del två eller argument två. Denna del inleds med hjälp av vad 

Brian säger i citat vi precis använde. Där lägger han fram ett argument för hur relevant 

strängteori är för hans föreläsning. Det är alltså det enda som hittills kan förklara teorin om 

flera universum. Han börjar med att förklara vad strängteori är: 
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It says that if you examine any piece of matter ever more finely, at first 

you'll find molecules and then you'll find atoms and subatomic 

particles. But the theory says that if you could probe smaller, much 

smaller than we can with existing technology, you'd find something else 

inside these particles -- a little tiny vibrating filament of energy, a little 

tiny vibrating string. 

(Greene, 2012) 

Efter detta lägger Brian Greene fram ett motargument/argument. Han argumenterar mot 

det han precis sagt om strängteori men avslutar med argumentera för tesen: 

Years of research have shown that the math of string theory doesn't 

quite work. It has internal inconsistencies, unless we allow for 

something wholly unfamiliar -- extra dimensions of space. 

(Greene, 2012) 

Han fortsätter med att tala om de olika problemen forskare sattes inför. Hur skulle de 

förklara strängteori om inte matematiken bakom riktigt fungerade. Efter en stund kommer 

han till ett argument: 

Here's the idea. Maybe each of these shapes is on an equal footing with 

every other. Each is as real as every other, in the sense that there are 

many universes, each with a different shape, for the extra dimensions. 

(Greene, 2012) 

Detta argumentet använder Greene för att förstärka faktan från första delen av talet och 

för att koppla samman dem. Detta kunde alltså hjälpa till att förklara mängden mörk energi: 

[...]if there are other universes, and if those universes each have, say, a 

different shape for the extra dimensions, then the physical features of 

each universe will be different, and in particular, the amount of dark 

energy in each universe will be different. 

(Greene, 2012) 

 

Han avslutar del två med ett argument som skulle kunna vara en starkt avslutande 

argument för hela föreläsningen: 



 

37 

 

So we find ourselves in a universe with the particular amount of dark 

energy we've measured simply because our universe has conditions 

hospitable to our form of life. 

(Greene, 2012) 

Greene följer sedan upp med att leda oss in på del tre. Denna delen använder Greene för 

att stärka de tidigare argumenten eftersom man enligt honom behöver en mekanism som kan 

producera fler universum. Detta presenterar han i form av något som heter inflation som 

hittat någon form av bränsle som existerade vid Big Bang: 

The fuel is based on something called a quantum field, but the only 

detail that matters for us is that this fuel proves to be so efficient that 

it's virtually impossible to use it all up, which means in the inflationary 

theory, the Big Bang giving rise to our universe is likely not a one-time 

event. 

(Greene, 2012) 

Efter att han har gått igenom alla sina tre delar presenterar Greene sin avslutning. Han 

berättar här hur framtiden kommer se ut om det han tidigare har talat om är sant: 

But because the expansion is speeding up, in the very far future, those 

galaxies will rush away so far and so fast that we won't be able to see 

them -- not because of technological limitations, but because of the laws 

of physics. 

(Greene, 2012) 

Även här sker det ingen form av vägledning i avslutningen. 

6.4.2 Övertalningsmedel 

Vi börjar med att förklara hur Greene använder sig av logos. Greene förlitar sig mycket på 

en videopresentation som spelar segment i bakgrunden när han presenterar olika delar i 

föreläsningen. Detta är enligt Renberg (2007) ett sätt att antingen förstärka eller motverka 

logos. I detta fall förstärker videopresentationen Greenes föreläsning eftersom hans tal väger 

tungt på det som presenteras i bakgrunden: 
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When the astronomers worked out how much of this dark energy must 

be infusing space to account for the cosmic speed up, look at what they 

found. (Ett extremt lågt nummertal dyker upp i videopresentationen). 

This number is small. Expressed in the relevant unit, it is spectacularly 

small. 

(Greene, 2012) 

Det är svårt för oss att beskriva videopresentationen eftersom den är visuell. Det enda vi 

som sagt kan konstatera är att det spelar en stor för Greenes utläggning av argument. Utöver 

det visuella använder också Greene logos för att språkligt utforma sina argument på ett 

effektivt sätt. Han använder exempelvis pauser när ett extra stort argument lagts fram som 

får publikens tankar att sjunka in en aning. Han använder heller inte särskilt många 

vetenskapliga termer för att förklara sina argument. Han förlitar sig mer på att försöka forma 

om de kanske knepigare begreppen till något mer alldagligt fenomen. 

En annan stark sida i föreläsningen är Greenes användning av ethos. Om man lyssnar på 

hans tonläge och noterar hans kroppspråk kan man ganska snart se att han är en van talare. 

Vi tror att Greene fokuserar mer på att vara tydlig med sina argument än att bara snabbt 

lägga fram dem och sedan gå vidare. Jämfört med de tidigare föreläsarna talar Greene 

relativt långsamt. Han lägger mycket tonvikt på de ord som spelar en stor roll för det aktiva 

argumentet: 

You see, when we speak of the Big Bang, we often have an image of a 

kind of cosmic explosion that created our universe and set space 

rushing outward. But there's a little secret. The Big Bang leaves out 

something pretty important, the Bang. 

(Greene, 2012) 

Det är svårt att i text beskriva vad vi menar med tonvikt. Men i citatet ovan lägger han 

extra tonvikt på meningen “But there is a little secret”. Vad vi menar med detta är att han gör 

detta på liknande sätt genom hela föreläsningen. Han inducerar publiken på ett sätt som får 

dem att vilja veta mer genom att lägga tonvikt på specifika ord eller meningar. 

Vi kan inte avgöra om pathos används bra eller inte. Att använda pathos är att få publiken 

att vara engagerad (Renberg, 2007). Vi kan märka att han får publiken engagerad på andra 

vis med exempelvis videopresentationen, men tekniska hjälpmedel hör mer till hur man 

använder logos. 
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6.4.3 Stilfigurer 

Brian Greene använder sig nästan bara av exempel. Precis som de andra tidigare 

föreläsarna använder han det mest för att förtydliga vissa resonemang. 

And if our universe got hit by another, that collision would generate an 

additional subtle pattern of temperature variations across space that 

we might one day be able to detect. 

(Greene, 2012) 

Vid ett tillfälle använder sig Greene också av en liknelse. Han använder det för att ge 

publiken en bättre bild av strängteori. Det kanske inte grundar sig i vetenskap som de flesta 

av hans exempel men det uppfyller samma kriterie. Det gör resonemanget enklare att förstå: 

And just like the strings on a violin, they can vibrate in different 

patterns producing different musical notes. 

(Greene, 2012) 

Greene använder inte många konkretioner. En som är speciellt tydlig finns dock i hans 

avslutning. Han målar upp en bild av framtiden och berättar vad han tror framtida 

astronomer kommer se när du studerar rymden. 

So astronomers in the far future looking out into deep space will see 

nothing but an endless stretch of static, inky, black stillness. And they 

will conclude that the universe is static and unchanging and populated 

by a single central oasis of matter that they inhabit. 

(Greene, 2012) 

Greene avänder också ett flertal retoriska frågor, relativt till antalet exempel. Han 

använder dem för att förbereda nästa stycke eller resonemang. Detta gör att det blir tydligare 

vad han kommer tala om. 

Why do we humans find ourselves in a universe with a particular 

amount of dark energy we've measured instead of any of the other 

possibilities that are out there? 

(Greene, 2012) 
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6.5 Resultatsammanfattning 

I detta avsnitt kopplar vi vårt analysmaterial till de frågeställningar vi förhållit oss till 

under analysarbetet.Vi kommer även notera ett par ytterligare aspekter som vi noterat 

under analysarbetet men som inte är kopplade till frågeställningen. 

På vilket sätt stämmer vetenskapsinriktade TED-föreläsningars retorik 

överens med klassisk retorisk disposition? 

Inledning och bakgrund uppfyller kriterierna i alla föreläsningarna men kommer inte 

alltid i den ordning som de brukar göra inom klassisk retorik. Vi anser ändå att bakgrunden 

och inledningen i föreläsningarna är tillräckligt tydliga för att uppfylla den klassiska 

retorikens kriterier. Tesen presenteras oftast efter att talaren är klar med en inledning och 

bakgrund, vilket också stämmer överens med den klassiska retoriken. 

I argumentationen delar föreläsarna antingen upp argumenten i teman som behandlar 

olika aspekter av ämnet eller i en form av gradvis uppbyggnad av nära kopplade argument. 

Även om båda argumentationssätten delar aspekten av att de tydligt återkopplas till tesen i 

slutet av argumentationsstadiet skiljer de sig från den klassiska retoriken. Vanligtvis ska 

talaren blanda svaga med starka argument och använda sig av motargument. Motargument 

är också något som inte förekommer i föreläsningarna, därför kan vi inte påstå att 

argumentationen förhåller sig efter den klassiska retoriken. Men vad detta möjligtvis säger 

oss är att vetenskapligt inriktade retoriska diskurser inte nödvändigtvis behöver innehålla 

motargument. Detta kan vi dock bara spekulera i. Vår gissning är att motargument spelar en 

större roll i andra sammanhang än i vetenskapliga eftersom ingen av föreläsarna använder 

det. 

Vi kan inte påstå att Avslutningen i föreläsingarna skiljer sig från den klassiska retoriken 

eftersom varje föreläsare sammanfattar sin föreläsning tydligt. Det förekommer däremot inga 

former av vägledningar från föreläsarnas sida till publiken. Detta kan vi inte ge dem mycket 

kritik för eftersom vägledning inte direkt är ett kriterium utan mer ett frivilligt sätt att avsluta 

en föreläsning (Renberg, 2007).  

På vilket sätt använder vetenskapsinriktade TED-föreläsare klassiska 

retoriska övertalningsmedel? 

Efter sammanställning har vi beslutat att övertalningsmedlet logos är det som används 

mest frekvent i föreläsningarna. Alla föreläsarna använder visuella och tekniska hjälpmedel 

för att få fram sitt budskap tydligare. Språket och utvecklandet av argumenten är kopplade 

mer till alldagliga företeelser än vetenskapliga vilket tyder på att föreläsarna har kunskap om 

hur man tydligt formulerar tal. 

Ethos spelar också en stor roll. Till att börja med använder alla föreläsarna någon form av 

humor vid någon tidpunkt i talet, oftast i början. De gör detta för att lättare få publikens 
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uppmärksamhet. Föreläsarna utstrålar också en stark personlighet med aktivt kroppspråk, 

engagerande ton i rösten och en form av tillit när de berättar om sitt intresse för ämnet. 

Pathos är det vi märkte vara det minst frekventa övertalningsmedlet som användes i 

föreläsningarna. Det är ibland svårt att märka av om det är pathos eller ethos som används 

eftersom båda övertalningsmedel i grund och botten har med publikkontakt att göra. Pathos 

är mer relaterat till att upprymma känslor och engagera publiken (Renberg, 2007). De enda 

tillfällena vi tydligt kunde se detta ta plats var när Russell Foster ber publiken räcka upp 

händer på frågor han ställde. 

Vilka klassiska retoriska stilfigurer lägger vetenskapsinriktade TED-

föreläsare mest vikt på? 

Föreläsarna använder de flesta av stilfigurerna men exempel, konkretion, liknelser och 

metafor förekommer oftare än de andra. Detta är inte förvånande eftersom logos är det mest 

förekommande övertalningsmedlet. Som sagt använder de exempel för att koppla 

vetenskapen till alldagliga företeelser. De andra tre stilfigurerna uppfyller samma syfte, de 

gör ett argument lättare att förstå (exempel, liknelse och metafor) eller ger en mer konkret 

uppfattning av ett diffust fenomen (konkretion). 

Vissa stilfigurer har mer spridning i användning hos vissa föreläsare än hos andra. 

Exempelvis använder Foster mycket anaforer i sitt tal medan nästan inga andra föreläsare 

gjorde detta. Vi såg även en stor spridning kring användning av retoriska frågor där Greene 

var den som använde denna stilfigur mer frekvent. Det finns ett par andra enstaka stilfigurer 

såsom besjälningar, hopningar, stegringar som också användes i olika grad hos olika 

föreläsare. 

6.5.1 Övriga reflektioner 

Vi har även gjort två noteringar som är skilda från frågeställningen. Den första noteringen 

är förhållningen till tidsgränsen som föreläsarna påverkas av. Eftersom TED som 

organisation har lagt en gräns på att föreläsningarna ska hålla sig runt 18 minuter tror vi att 

detta är en avgörande faktor för hur föreläsningarna artar sig. Föreläsningarna är självklart 

olika långa tidsmässigt även om denna gräns är satt. Brian Cox föreläsning är den kortaste 

med 14 minuter och 53 sekunder och Russel Fosters föreläsning är längst med 21 minuter och 

46 sekunder. Vi kan inte bevisa att detta spelar en stor roll för föreläsningens struktur. Vi kan 

endast konstatera med en logisk uppfattning att det troligtvis gör det. Om föreläsningen 

exempelvis hade haft en längre tidsbegränsning hade kanske många av föreläsarna beskrivit 

vissa fenomen mer detaljerat. Detta skulle kunna resultera i att publiken inte förstår eller 

förlorar fokus efter 18 minuter (Johnstone & Percival, 1976, refererade i Middendorf & 

Kalish, 1996 ). 



 

42 

 

Den andra noteringen är hur vi behandlat kontexten till alla föreläsningarna. Vi har redan 

nämnt i avsnitt 6.2 att vi behandlar kontexten för alla föreläsningarna likadant eftersom 

föreläsarna har liknande förutsättningar. De har alla tillgång till en scen, en tidsbegränsning 

och en liknande stor publik. Dessa aspekter påverkar troligtvis också föreläsningarna. 

7. Slutats och Diskussion 
Kapitel sju är vårt avslutande kapitel där vi diskuterar resultatet. Här kommer vi först 

presentera slutsatsen och sedan fördjupa oss i resultatet och förklara hur det relaterar till 

vetenskapskommunikation, populärvetenskap och retorik. Vi försöker sedan ge vägledning 

för ytterligare forskning inom ämnet. 

7.1 Slutsats 

Analysen har nu nått sitt slutskede och vi kan med hjälp av frågeställningarna och 

materialet sammanställa en förklaring på vad resultatet säger oss baserat på de vetenskapliga 

TED-föreläsningar vi uppmärksammat. Vår slutsats är baserad på det som alla 

föreläsningarna har “gemensamt” och kanske förklarar vad som gör TED-föreläsningar 

unika. 

Vad vi kan besluta är att alla föreläsarna delar ett par koncentrerade retoriska aspekter. 

Det mest självklara är den höga användningen av stilfigurerna exempel, liknelse och metafor 

i alla föreläsningarna. Dessa stilfigurer är nära kopplade till varandra eftersom de alla kräver 

att man måste koppla ett begrepp eller fenomen till något. (Renberg, 2007). Föreläsarna 

använder dessa stilfigurer för att rikta vetenskapen i ämnet åt ett mer populärvetenskapligt 

håll. Hur de gör detta är att de (enligt exemplen) hänvisar vetenskapen till alldagliga 

företeelser. Detta gör de troligtvis för att de vetenskapliga begreppen ska bli mer mottagliga 

för en bredare publik. 

Användningen av dessa stilfigurer kan vidare kopplas till användningen av det språkliga 

övertalningsmedlet logos som vi märkte hade ett större fokus än både ethos och pathos i 

föreläsningarna. Detta med tanke på att föreläsningen förlitade sig väldigt mycket på 

användningen av visuella hjälpmedel, tydligt språk och kopplingar till verkligheten. Om man 

endast lägger fokus på logos riskerar man dock att inte uppmärksama de mänskliga och 

etiska delarna av ett tal (Bade, 2009). 

Det sista vi kan besluta är vilka aspekter från den klassiska dispositionen som alla 

föreläsarna delar. Inom detta begrepp kunde vi bara märka två starka koppplingar som alla 

föreläsningarna delade. Den första var att tesen i varje föreläsning alltid var korrekt 

positionerad. Den andra var att motargument under argumentationen aldrig förekom, även 

om detta är ett rekommenderat begrepp att använda enligt den klassiska retorikens 

dispositionslära (Renberg, 2007). 
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Vad säger detta resultat oss? Vi vill påstå att det inte är en tillfällighet att dessa fyra 

ämnesskilda vetenskapliga föreläsningar delar många retoriskt strukturalistiska aspekter. 

Vår teori är att denna retoriskt belagda vetenskapskommunikation sträcker sig bortom TED i 

andra vetenskapliga sammanhang. TED står däremot som den mest populära källan i 

nuläget. 

7.2 Diskussion 

Vad vi i slutändan har åstadkommit från ett objektivt perspektiv är en teoretisk ansats till 

hur populärvetenskapliga retoriska föreläsningar har för struktur. Enligt historiska drag har 

kopplingen mellan vetenskap och allmänheten alltid beskrivits med ord som exempelvis som 

en  “klyfta” eller som “olja & vatten” (Peters, 2013). Det har till och med från amerikanska 

forskares perspektiv  ansetts vara ett sådant stort problem att det hotar USA:s framtid 

eftersom den vardagliga människan tappar allt mer förståelse för hur saker och ting utvecklas 

i samhället och varför (Hartz & Chappell, 1997, refererat i Peters, 2013). En lösning på detta 

som vi påpekat tidigare kan vara att popularisera vetenskap. Relaterat dyker det därför upp 

nya sätt att popularisera vetenskap, med allt från vetenskapliga TV-program till bloggar på 

internet (Freddi, Korte & Schmeid, 2013). 

TED är inget undantag för denna utvikning av händelser. Det som får TED att vara unikt i 

denna aspekt är att forskare från vetenskapliga institutioner själva retoriskt får utöva 

kommunikationen kring sitt ämne och förmedla sitt budskap till allmänheten. De frekventa 

problemen om mellanhänder som exempelvis journalister (Treise & Weigold, 2002) och 

massmediernas sensationaliseringar (Bodmer, 1985) blir därför mindre. Istället är det 

forskaren som står i centrum och får själva behandla den information som förmedlas. 

Informationen förmedlas även muntligt, vilket enligt Eriksson (2011) i många fall kan anses 

vara en av de mest effektiva kanalerna att förmedla information genom. 

Vidare har Jensen, Rouquier, Kreimer & Crossaint (2008) påpekat att mestadels av 

dagens vetenskapliga institutioner uppmärksammat vikten av att öppna upp portarna till sitt 

“elfenbenstorn” för allmänheten. Det konkreta exemplet på detta kan vara uppstarten på nya 

populärvetenskapliga medier. TED ingår enligt oss i denna kategorin eftersom det stora 

fokuset ligger på forskarna och forskningen i detta medium. Hur forskarnas retorik är 

strukturerat är bara ett sätt att se i förhållande till hur moderna populärvetenskapliga medier 

ter sig. 

Om man tar Vatz (1973) tankar kring retorisk situation och lägger till dem i relation till 

TED och vetenskapskommunikation kan vi se bortom det strukturella och även 

uppmärksamma det subjektiva. Vatz talar som sagt om den mänskliga faktorn i ekvationen. 

Med detta menar vi att tolkning av saker, i detta fallet retoriska situationer, är kontrollerade 

av människors subjektiva verklighet. Alltså, bara för att forskaren i fråga anser att den 
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forskning hen presenterar är viktig behöver inte det betyda att mottagaren kommer se det 

från samma perspektiv. Poängen är att även om en forskare följer den retoriska strukturen vi 

observerat, tolkar fortfarande alla människor enligt Vatz (1973) det vi ser baserat på vår egen 

empiri och kulturella bakgrund. TED, som vi hävdat tidigare, är absolut inget undantag för 

den regeln. 

Kan vi i slutändan bevisa att det TED och dess föreläsare gör är unikt? Bara till viss del. 

Det finns som sagt en fråga om kontext som påverkar väldigt mycket hur ett tal artar sig 

(Renberg, 2007). TED är i sig en väldigt unik föreläsningsplattform med tanke på att det är 

ideellt och inriktat på förutsättningen att kunskap ska vara tillgängligt för alla (TED, 2016). 

Vi kan inte spekulera i hur detta påverkar föreläsningarna utan istället måste förlita oss på 

vår uppfattning om att kontexten utger det som får TED att vara unikt. 

7.3 Vidare forskning 

Vi anser att vår studie förhåller sig som en teoretisk ansats till hur populärvetenskapliga 

retoriska föreläsningar har för retoriska aspekter. Vidare är detta bara en gren inom 

populärvetenskaplig vetenskapskommunikation. Det finns många fler aspekter man kan 

undersöka inom det retoriska fältet av vetenskapskommunikation och inte minst mer 

analysobjekt. TED har över 400 vetenskapsinriktade föreläsningar tillgängliga för 

allmänheten. Det finns därför som sagt rum för både mer analysvariabler och analysmaterial. 

Det finns inte minst också mer analysobjekt utanför TED som förhåller sig inom fältet för 

retorisk populärvetenskap. 

 Vad vår analys bidragit med är ett sätt att se vad den här sortens nyskapande 

vetenskapskommunikation har för grundliga aspekter. Vad vi inte har svarat på är vad som 

gör TED unikt eftersom retorik är ett sådant brett använt förhållnignssätt. Det skulle krävas 

mycket mer jämförselsematerial från andra sammanhang om vi skulle kunna dra den 

slutsatsen. Att jämföra med liknande medier är därför något som skulle kunna svara på 

frågan om TED:s unika förhållningssätt. 

En sista aspekt man kan undersöka vidare är att fråga sig hur publiken uppfattar TED-

föreläsningar. Detta är enligt Renberg (2007) ett sätt att analysera ett tal från ett 

mottagarorienterat perspektiv. Frågeställningen skulle därför kunna vara: Hur uppfattar 

publiken och tittarna de retoriska aspekterna som existerar i föreläsningen? 
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