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SAMMANFATTNING 
I det här arbetet har vi gjort en kvalitativ textanalys av SVT:s satsning Landet Brunsås, med 
utgångspunkt i Torsten Thuréns fem populärvetenskapliga retoriska grepp som han tar upp i 
boken Populärvetenskapens retorik -inte bara att förenkla. Greppen är konkreta exempel, 
fiktiva samtal, narrativa berättelser, tankeexperiment samt jämförelser, analogier och 
metaforer. Vi undersökte om greppen gick att hitta i programmet och fann att varje grepp 
går att återfinna som tydliga inslag i programmet. Utöver Thuréns fem retoriska grepp har vi 
också analyserat de tre programledarna utifrån de tre retoriska byggstenarna; ethos, logos 
och pathos.  
 
Vi har därefter gjort en gestaltande del där vi testat om vi kan använda greppen för att 
skapa korta scener som ska illustrera ett begrepp eller fenomen från Facebook. Vi har funnit 
att det fem populärvetenskapliga greppen, som egentligen är formulerade för skriven text, 
är ett bra ramverktyg. 
 

ABSTRACT 
In this bachelors thesis we have done a qualitative textual analysis of Landet Brunsås, which 
is a Swedish television series categorized as infotainment. The goal was to find out if the five 
rhetorical popular science components, as described by Torsten Thurén in his book 
Populärvetenskapens retorik -inte bara att förenkla, can be found in the program.  
 
The components that Thurén talks about are concrete examples, imaginary conversations, 
narrative stories, thought experiments and comparisons, as well as analogies and 
metaphors. We found that each approach can be found as distinct elements in the program. 
In addition to Thuréns five rhetorical components, we also analyzed the three hosts of the 
program based on the three rhetorical building blocks: ethos, logos and pathos. 
 
We have subsequently undertaken a formative element in which we tested whether we can 
use the five components to create short scenes that will illustrate a concept or phenomenon 
from Facebook. We have found that the five popular science components, which are 
actually developed with written text in mind, provide a good basic tool when writing a TV-
script.  
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1 INLEDNING 
Sveriges television (SVT), Utbildningsradion (UR) och Sveriges Radio (SR) är alla icke-
kommersiella, licensfinansierade medier, med syfte att bilda folket för att de ska ha 
underlag för att ta ställning i olika frågor och därmed utgöra grunden för en demokrati.1 
 
SVT är tvungna att locka tittare för att kunna motivera sin licensfinansiering. Och med en 
ständig strävan efter att uppfylla kraven för sändningstillståndet, för att locka så många 
tittare som möjligt, stöper man folkbildning i samma form som underhållning i den 
utsträckning det är möjligt.2 Ambitionen är att folkbildningen  ska genomsyra alla program, 
även de som inte direkt kan förknippas med folkbildning. Kunskapen ska omärkbart spridas, 
som“på köpet”.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ retorisk textanalys på Sveriges Televisions satsning Landet 
Brunsås för att söka svar på om det finns några likheter mellan Torsten Thuréns fem 
retoriska grepp och det populära programmets utformning. Landet Brunsås, är ett 
folkbildande underhållningsprogram som från vecka till vecka lyckas locka omkring en halv 
miljon tittare enligt MMS (Mediamätning i Skandinavien).  
 
Eftersom vi, författarna till detta examensarbete, läser TV-produktion i Nya Medier, valde vi 
att gestalta vårt resultat med ett manus utifrån Torsten Thuréns fem retoriska grepp. Vi 
valde att skriva ett manus för att visa ytterligare ett sätt på hur man skulle kunna använda 
dessa grepp. Men också för att testa hur vi kunde använda greppen. 
 
 

1.1 Syfte, mål och frågeställning 

I och med debatten om huruvida puplic service-kanalerna är värda sitt pris, är det nu 
viktigare än någonsin för SVT att hitta på spännande sätt att berätta nya historier och locka 
till sig publiken. SVT jobbar ständigt med att utveckla underhållande och folkbildande TV-
program, så kallad “infotainment”. Att blanda folkbildning med underhållning visade sig vara 
ett vinnande koncept för programserien Landet Brunsås, som visades i SVT1, hösten 2011. 
Programmet har lyckats locka till en ansenlig mängd tittare varje tisdag i åtta veckor, och 
anses vara en succé.  
 
Populära koncept som dessa anser vi vara en nyckel till SVT fortsatta överlevnad. Vi försöker 
hitta en metod för hur man ska utforma ett sådant vinnande koncept, genom att snegla på 
populärvetenskapen. Vi hittade Torsten Thuréns fem populärvetenskapliga retoriska grepp, 
som ska hjälpa vetenskapsförfattare att skriva såpass underhållande att de lyckas hålla 
läsare intresserade, utan att kompromissa på innehållets betydelse. 
 
 

                                                      
1
 Nilsson Malin, Att förklara människan  – diskurser i populärvetenskapliga TV-program, Lund 2009, sid 29 

2
 Kindblom Emma, Sundeby Sofia, Public Service Begreppets olika ideal och tolkningar 2001, sid 13 



2 (43) 
 

Därför vill vi  ta reda på  
● Hur har Torsten Thuréns fem populärvetenskapliga grepp gestaltats i Landet 

Brunsås?  
● Hur kan vi gestalta dessa grepp i ett eget manus? 

 
Genom att göra små, fristående manusdelar kommer vi att göra en gestaltning av dessa 
grepp kring ett annat ämne för att ytterligare exemplifiera hur dessa grepp kan användas. 
 

1.2 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till Landet Brunsås, därför att det är ett exempel på folkbildning 
som visas på bästa sändningstid och når många tittare. SVT’s hela koncept bygger på 
folkbildning, men få av dessa program blir sådana succéer som Landet Brunsås. Det går 
heller inte att förneka att Landet Brunsås är ett relativt nytt program, så en del av 
motiveringen till valet ligger naturligtvis i programmets aktualitet. 

 
Vi valde tre avsnitt därför att vi tyckte att två var för lite. Vi resonerade att om det fanns två 
anmärkningsvärda företeelser i två program, så kan det vara av en slump. Finns däremot 
samma anmärkningsvärda företeelser i tre program, är det en betydande chans att det är en 
återkommande del i programserien. Vi nöjde oss med tre avsnitt för vi kände att fyra eller 
fem skulle bli ohanterbart. Säsongen innehåller endast 8 avsnitt och då utgör 3 avsnitt en 
ganska stor del av programserien. 
 
Vi valde att låta producenten för programmet, Karin Af Klintberg, välja tre avsnitt till vår 
analys, för att vi inte själva ville påverka valet subjektivt. Vi ville att någon som var insatt 
skulle välja tre avsnitt med ett brett spektrum av egenskaper och bad därför henne att göra 
valet åt oss. Hon blev ombedd att välja de avsnitt hon var “mest nöjd med”, för vad tjänar 
det egentligen för syfte att leta efter “magi” i något som producenten inte ens anser vara 
“magiskt”.  
 
Vi valde Thorsten Thuréns fem retoriska grepp för att popularisera vetenskap då dessa 
påminde mycket om just Landet Brunsås. Därför ville vi ta reda på i vilken utsträckning vi 
kunde återfinna dem i programmet. Och om alla av Thuréns fem grepp fanns med, eller bara 
några. 
Eftersom programledarna har en sådan stor betydelse för programmets kvalité studerade vi 
även deras karaktärer. Vi analyserade dem utifrån retorikteorins tre stöttepelar, ethos, 
pathos och logos – för att hitta en förklaring till fenomenet 

 
Som en förlängning av vårt resultat, har vi valt att göra en gestaltning. Detta för att själva 
försöka sätta dessa grepp i bruk. Vi valde att avgränsa oss till att bara göra manus, istället 
för att med rörlig bild och ljud iscensätta dessa grepp.  Detta valde vi därför att vi ville 
isolera varje grepp och inte behöva ta hänsyn till faktorer som produktionens kvalité, 
scenografi samt skådespelarnas kompetens och utstrålning när vi ska bedöma hur greppen 
fungerar.  
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2 BAKGRUND 

2.1 SVT:s folkbildningsuppdrag  

Sveriges Television AB (SVT) är ett public service-bolag3 som ständigt arbetar med att 
utforma informativa konkurrenskraftiga program. Eftersom SVT har ett public service 
uppdrag så har de också vissa krav att förhålla sig till i verksamheten. I SVT 
sändningstillstånd står t.ex. att läsa:4  
 

7§ “...Programutbudet ska spegla förhållanden i hela landet och som 
helhet präglas av folkbildningsambitioner. SVT ska beakta 
programverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och 
utrymme ska ges åt en mångfald av åsikter och meningsyttringar.” 
 
8§ “SVT har ett särskilt ansvar för det svenska språket och dess 
ställning i samhället. Språkvårdsfrågor ska beaktas i verksamheten. 
SVT ska tillhandahålla ett mångsidigt utbud av program av hög 
kvalitet på det svenska språket.” 

 
SVT har alltså ansvar för att bilda befolkningen och det ska göras på svenska med hjälp av 
program av “hög kvalitet”. Vad som är hög kvalitet kan vara svårt att definiera då det är en 
subjektiv fråga. Det finns dock parametrar för att mäta även detta. Dels finns utmärkelser - 
vinner man en utmärkelse så har man fått en bekräftelse på att programmet är av hög 
kvalitet. En annan måttstock för framgång är tittarsiffror. Många av programmen används 
dessutom som undervisningsmaterial för högskola och universitet och det i sig tjänar som 
en kvalitetsstämpel för innehållet.5 
 
2005 instiftades TV-priset Kristallen av SVT, TV3, TV4, Kanal 5, UR och Film&TV-
producenterna. Genom detta fick Sverige en motsvarighet till den Amerikanska TV-
branschens “Emmy”6. Sedan kristallen instiftades har SVT håvat in majoriteten av priserna 
när det gäller faktaprogram och kulturbevakning. I kategorierna “Infotainment” och “Kultur 
och samhälle” står SVT i dagsläget obesegrade.7 
 

2.1.1 SVT:s Framgångsrika folkbildare 

Begreppet “infotainment” dök upp på 90-talet när “reality”-genren växte sig stark.8Ordet 
syftar till program som förmedlar ett informativt innehåll på ett underhållande sätt. 
Infotainment är ett sammanslaget ord från engelskans Information (information) och 

                                                      
3
 http://svt.se/2.166972/1.2551453/det_har_ar_public_service (2012-05-14) 

4
 SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB (2009) 

5
 Att förklara människan - diskurser i populärvetenskapliga TV-program, Malin Nilsson, sid 38, 2009 

6
 http://www.kristallen.tv/om-kristallen/om-kristallen/ (2012-04-26) 

7
 http://www.kristallen.tv/vinnare-/  

8
 Creeber Glen The Television Genre Book 
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entertainment (underhållning) d.v.s. informativ underhållning eller, om man så vill, 
underhållande information. SVT är I framkant när det gäller bildande program för barn. 
Program riktade till barn som varit framgångsrika genom tiderna är bland andra Fem myror 
är fler än fyra elefanter   97 - 97   som  00  röstades fram av svenska folket som 
“Tidernas bästa barnprogram” i TV programmet  olktoppen.9 I  em myror är  er än fyra 
elefanter  ck barn lära sig alfabetet och grunderna i a  läsa, skriva och räkna. Ett annat 
framgångsrikt program för barn är Hjärnkontoret som började sändas  99 . Här får barnen 
bland annat skicka in vetenskapliga frågor som senare testas i programmet.  0    lldelades 
Hjärnkontoret utmärkelsen “ rets folkbildare” av föreningen vetenskap och folkbildning.10  
 
 ör den vu na publiken har vetenskap hi lls i stor utsträckning förmedlats i magasinformat 
genom program som  ll e empel Vetenskapens värld.  en på senare  d har en annan typ av 
format vä t fram som mer och mer blandar in humor i faktaförmedlandet. Inhemsk 
folklivsforskning är e  e empel på något som gå  hem hos Svenska folket de senaste åren. 
Program som behandlar Sverige, svenskhet och svensk mentalitet, så som t.e . Värsta 
språket   00 - 00  , Världens modernaste land   00 - 007  och  andet Brunsås   0 0-   har 
blivit väl mo agna av publiken.  ågot som dessa program har gemensamt är just a  de 
levererar folkbildning med hjälp av humor.  
 

7§ “... Hög kvalitet och nyskapande form och innehåll ska utmärka 
programverksamheten. ...”11  

 
 e a står a  läsa i SVT s sändnings llstånd och de a är något som vi tycker stämmer in på 
alla tre av de ovan nämnda programmen.  
SVT jobbar ständigt på a  u öra kulturbevakning och de säger själva i en rapport från  00  
a  de är i topp bland de europeiska TV-bolagen på just de a område.12  ret därpå vann 
också Världens modernaste land TV- utmärkelsen Kristallen i kategorin “ ters kultur- och 
samhällsprogram”.13 Vi anser att dessa tre program  som alla delar samma producent  är 
goda e empel på framgångsrika folkbildningsprogram och vi kommer i vårt arbete a  
fördjupa oss i det senaste, nämligen  andet Brunsås.  
 

2.2 Om Landet Brunsås 

Landet Brunsås är ett program som produceras av produktionsbolaget Thelma/Louise för 
Sveriges Televison. Programserien handlar om svenskens matvanor och sändes för första 
gången våren 2010 och sågs då av 662 000 tittare enligt MMS (mediamätning Skandinavien). 
Andra säsongen gick av stapeln hösten 2011.  
 

                                                      
9
http://www.svd.se/kultur/fem-myror-blev-basta-barnprogrammet_355570.svd (2012-05-07) 

10
 http://www.vof.se/visa-folkbildare (2012-05-14) 

11
 SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB (2009-12-17) 

12
 svt.se/content/1/c6/70/11/08/svt_ar06.pdf (2012-05-07) 

13
 http://www.kristallen.tv/2007-/ (2012-05-07) 
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SVT beskriver själva programmet på detta sätt  “I programmet  andet Brunsås sökte man 
svar om både den svenska kulturen och den svenska mentaliteten med maten som 
utgångspunkt.”14 
 
Varje program inleder med en frågeställning t.e . “Hur gick bröd från basvara till livsfara?” 
sedan följer en halvtimme när man undersöker det aktuella området eller temat. 
Frågeställningen drivs framåt av tre programledare och under programmets gång stöter 
man på en del experter och forskare som är kunniga inom det specifika ämnet.  
 

Programledare för programmet är Erik 
Haag, Lotta Lundgren och Henrik 
Schyffert (se bild) som var och en 
bidrar på sitt eget karaktäristiska sätt 
till informationsförmedlandet. Erik 
och Henrik var redan innan 
programmets start mer eller mindre 
välbekanta ansikten för TV-publiken. 
De är komiker i grunden och har 
samarbetat i många olika 
sammanhang enda sedan 90-talet då 
de medverkade tillsammans i 
radioprogrammet Hassan15. Lotta 
gjorde sin TV-debut i och med Landet 
Brunsås och var tidigare mest känd 
som matbloggare.16 Eftersom de tre 
har en så pass stor betydelse för 
programmet kommer vi göra en kort 
redogörelse för deras respektive 
karaktär längre ner i arbete. 
 

Andra säsongen av programmet, är 
den vi fokuserat på i vårt arbete. 
Närmare bestämt på tre avsnitt ur 
säsong två som producenten Karin af 

Klintberg valt ut åt oss och som vi kommer att avgränsa oss till. 
 
Det första avsnittet hon valt ut åt oss var det första programmet för säsongen och det 
handlar om köttkonsumtion.  rågeställningen i programmet var “Varför äter svensken så 
mycket kött” och det sågs av   8.000 tittare när det först sändes den sjätte september 
2011. 
 
Det andra avsnittet vi tittat på är episod 5 som handlar om mejeri och sändes den fjärde 
oktober 2011. Det här är det avsnitt som toppar i tittarantal av de tre, drygt 739.000 tittare 

                                                      
14

 Sveriges Televisions publicserviceredovisning 2011 s.37 
15

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3389&grupp=13937 (2012-05-07) 
16

 http://hemmafru.taffel.se/ (2012-05-07) 
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såg programmet den här gången.  rågeställningen löd ”Hur gick vår mejeridisk från    till 
700 artiklar på 40 år?” 
 
Den tredje och sista avsnittet av Landet Brunsås som vi har analyserat är episod sex som 
handlar om bröd.  rågeställningen löd “Hur gick bröd från basvara till livsfara?” Programmet 
sändes den elfte oktober 2011. Sammanlagt hade det här avsnittet 478.000 tittare.  
 
 

2.3 Vetenskapsjournalistik och populärvetenskap 

2.3.1 Vetenskapsjourmalistik 

Vetenskapsjournalistik heter det när journalister fokuserar på vetenskapaliga nyheter och 
på att förmedla forskningsresultat till allmänheten. Precis som sport- eller 
ekonomijournalistik fritt granskar sina områden vill vetenskapsjournalistiken studera 
vetenskapsforskningens alla aspekter.17 Den svenska föreningen för vetenskapsjournalistik 
definierarar att de strävar efter “en allsidig, saklig och kritiskt granskande 
vetenskapsjournalistik som belyser forskningens påverkan på samhälle, natur och kultur”18 
 
En stor del i en journalists arbete  är att formulera komplicerade frågor på ett sådant sätt att 
det når en bred publik.19 Det är i denna process att förenkla budskapet som 
vetenskapsjournalister ofta får stark kritik, eftersom budskapet kanske får en förändrad 
innebörd, tappar sin slagkraft eller ibland framförs helt felaktigt. 
 
Anna Larsson som jobbat som vetenskapsjournalist på Ekot säger i en intervju att  

“ är jag började som reporter var forskare mer misstänksamma i kontakten med 
media, de var rädda att de talade med någon okunnig. Idag ringer forskare och 
berättar om sina publiceringar. Det är ju oftast så att forskare som syns i media har 
det lättare när de söker anslag; det har blivit en ny lobbylik 

marknadsföringsverksamhet.”
20

 

 

I och med att universiteten har blivit ålagda en “tredje uppgift” att upplysa allmänheten om 
deras verksamhet, har vetenskapsjournalistiken och populärvetenskapen fått en allt större 
roll. Det märks också genom att alla universitet har egna pressavdelningar som ger 
pressreleaser och bjuder på gratisluncher.  Vetenskapssidorna i de stora dagstidningarna  
intresserar många läsare och populärvetenskaplig litteratur har sålt relativt bra i 
bokhandeln.21 

 

                                                      
17

http://www.ne.se/rep/vetenskapsjournalistik-megafon-eller-kritiker, Nationalencyklopedin (Hämtad 2012-

05-16) 
18

 http://vetenskapsjournalistik.org/content/om-f%C3%B6reningen 
19

 Thurén Torsten, Populärvetenskaplig retorik inte bara att förenkla, Sid 7 
20

http://www.torstensoderbergsstiftelse.se/priser/det-soderbergska-journalistpriset/index1,17.htm?id=37 

(Hämtad 2012-05-16) 
21

http://www.ne.se/rep/vetenskapsjournalistik-megafon-eller-kritiker, Nationalencyklopedin (Hämtad 2012-

05-16) 
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2.3.2 Populärvetenskap 

Populärvetenskap heter det när vetenskapliga rapporter skrivs så de blir mer lättfattliga.22 
Torsten Thurén skriver i sin bok om att skriva populärt och säger att “ en skicklige 
populärvetenskaplige författaren vet att ta ut svängarna, att använda djärva, roliga, 
överraskande retoriska grepp som fångar läsarens intresse och får honom eller henne att bli 
nyfiken på ämnen han/hon kanske aldrig tidigare ägnat en tanke."23 Detta gör man för att 
forskningsresultat ska nå ut till fler läsare. Det handlar om att förenkla budskapet så att 
människor som inte är införstådda i ämnet ändå ska förstå vad man resonerar om. Det 
handlar om att förenkla utan att fördumma. Det finns nog lika många sätt som det finns 
goda anledningar till att göra sin forskning tillgänglig för en bredare publik.24 
 
 
Nationalencyklopedin definierar begreppet populärvetenskap så här: 
 

“Populärvetenskap, i vidaste mening all vetenskaplig information 
som inte riktar sig till fackmän på det behandlade området. Oftast 
avser termen sådan information som gjorts lättfattlig genom enkel 
underhållande stil, ofta färgad av entusiasm för ämnet. 
Popularisering av vetenskap innebär nästan alltid att man strävar att 
inlemma det vetenskapliga innehållet i ett vidare kulturellt 
sammanhang, så att det behandlade ämnets betydelse för världsbild, 
livsåskådning, vardagsliv, industriella tillämpningar e.d. framhålls." 25 

 
 
Det finns många exempel där man har försökt göra vetenskap mer tillgänglig för 
allmänheten, till och med för barn och ungdomar. Ett exempel är Jostein Gaarders bok 
Sofies Värld, som förmedlar filosofins historia till läsaren genom en fiktiv historia om en tjej 
som får mystiska brev innehållande filosofiska frågor. Men det finns också många 
vetenskapliga tidskrifter och tv-kanaler som har som nisch att förmedla forskning i en 
populär tappning. Illustrerad Vetenskap, Discovery Science, Kunskapskanalen och 
Utbildningsradion (UR) är några exempel. 
 

2.3.3 Vetenskapsjournalistikens och populärvetenskapens symbios 

 
”Vetenskaplig information presenteras i huvudsak av två 
yrkesgrupper, forskare och journalister.  är forskarna står för 
informa onen brukar den kallas populärvetenskap, när 
journalisterna gör det brukar det kallas vetenskapsjournalis k.”26 

 

                                                      
22

 http://henrikbranden.se/vetenskapsskribent/att-skriva-popularvetenskap/ (2012-05-14) 
23

 Thurén Torsten, Populärvetenskaplig Retorik - inte bara förenkla, Sid 12 
24

 http://henrikbranden.se/vetenskapsskribent/att-skriva-popularvetenskap/ (2012-05-14) 
25

 http://www.ne.se/popularvetenskap (2012-05-14)  
26

Thurén  Torsten, Populärvetenskapens retorik - inte bara att förenkla, Sid 13 
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Massmedierna har en central roll i förmedlandet av vetenskap till allmänheten och detta har 
på senare tid uppmärksammats mer och mer av forskare internationellt. Dick Kasperowski 
kallar forskning på detta område för VMA, d.v.s. forskning rörande vetenskap, media och 
allmänhet.27 “Allmänheten” inkluderar i detta avseende politiker, lekmän, och även 
vetenskapsmän som ännu inte nått specialistnivå inom forskningen. Vetenskapsmännen är 
måna om att deras forskningsresultat handskas väl och inte framställs på fel sätt i media. 
Mediernas ansvar är stort och därför är det viktigt att forskningsresultaten framställs på ett 
korrekt sätt. Detta innebär alltså klart och tydligt snarare än krångligt eller opedagogiskt. 
 
Maria Wolrath Söderberg hävdar att populärvetenskapliga kommunikationer blir som ett 
tankeredskap som både kan hjälpa forskare att förklara sina resultat för andra, men även att 
nå ökad förståelse själv. 28 
 
Enligt Susanne Pelger så är förmågan att förklara för icke-specialister den viktigaste 
egenskapen som finns inom forskningsyrket.29 Hon menar på att populärvetenskapligt 
skrivande vidgar perspektivet och ökar förståelsen30 Pelgers resonemang handlar om att 
popularisera vetenskap i skriven form. Hon pratar om hur paketeringen av en vetenskaplig 
text bör utformas för att göra den så tillgänglig som möjligt. Hon skriver i sin avhandling 
Populärvetenskapligt skrivande som didaktiskt redskap att det är viktigt att skriva texten så 
att den är lätt att ta sig igenom för läsaren. Till exempel bör man undvika att göra stycken 
allt för långa och kompakta. Det är viktigt att dela upp styckena så att ögat får vila. På så sätt 
blir det lättare för läsaren att ta sig framåt i texten. Något som Pelger också påpekar är att 
man ska undvika att använda för många svåra förkortningar och långa kemiska ämnen i sin 
vetenskapliga text.31 
 
Kristofer Hansson tar i sin artikel “Biopop - Biovetenskapens popularisering i media” upp 
vikten av att kunna popularisera sitt forskningsområde. Enligt Hansson så handlar det om ett 
entreprenörskap genom vilket man mer eller mindre värnar sitt forskningsfälts överlevnad: 
 

“ et blir de forskarentreprenörer som kan framställa de mest 
populariserade resultaten som får både journalisternas, 
allmänhetens och finansiärernas gillande” 32  

 
Att kunna förmedla sina forskningsresultat är alltså en betydande kunskap i 
forskningsvärlden, men kanske finns det en rädsla bland forskare att tappa anseende bland 
sina kollegor om de förenklar sina resultat för mycket. Den amerikanske astronomen Carl 
Sagan populariserade under 70- och 80-talet sin forskning om universum och blev på så sätt 
ett allmänt känt och populärt namn i Amerika. Men detta resulterade också i att han fick ett 

                                                      
27

Kasperowski Dick, Vetenskap, media, allmänhet. En konstruktivistisk studie av forskningsöversikten som 

ämne och resurs (2001) 
28

Söderberg  Wolrath Maria, Finns det genvägar till klokhet? 
29

 Pelger Susanne, Populärvetenskaplig skrivträning för ökad förståelse 
30

 Pelger Susanne,  Populärvetenskapligt skrivande vidgar perspektivet och ökar förståelsen 
31

http://www.nu2010.se/konferensbidrag/Pass6_Popularvetenskapligt_skrivande_som_didaktiskt_redskap.pd

f (2012-05-14) 
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 Hansson Kristofer, Biopop Biovetenskapens popularisering i medierna (2005) Sid 7 
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sämre anseende bland sina forskningskollegor. De menade att om han hade tid att ägna så 
mycket tid åt att publicera böcker medverka i TV så kunde han inte hinna med att samtidigt 
utföra ett seriöst forskningsarbete. I och med detta myntades begreppet “Sagan-effekten” 
som innebär att en forskares popularitet bland allmänheten stod i omvänd proportion till 
anseendet på dennes forskning.33 
 
Med anledning av detta kan man säga att vetenskapsjournalistiken och populärvetenskapen 
utgör en form av symbios. Journalisterna finns där för att förmedla forskarnas resultat till 
allmänheten, så att forskarna kan fokusera på sitt forskningsarbete. Men det hänger dock 
fortfarande på att forskaren först har förmågan att kunna förklara sin forskning för 
journalisterna. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 
I uppsatsen Retorik och semiotik i reklam: En jämförelse mellan tidningsannonser och 
internetbanners undersöker Johan Gripple och Anders Ohlsson om det finns några skillnader 
i hur reklam utformas i olika medier utifrån retoriska och semiotiska teorier. I arbetet går de 
in på hur man använder sig av de tre retoriska pelarna ethos, logos och pathos i 
reklamsammanhang.  I arbetet har man kommit fram till att dessa byggstenar ofta används i 
reklam. Författarna skriver bland annat att ethos, som går ut på att inge förtroende och att 
underhålla, tillkommer redan i varumärket och logotypen och att man använder sig av 
kända personer som film- eller idrottsstjärnor, läkare och experter i reklamfilm för att 
understryka förtroendet i ethos. Logos kan framhävas i reklamfilm genom att man ger 
detaljerande beskrivning av produkten. Författarna menar också på att i en reklamfilm 
spelar våra känslor stor roll och där kommer pathos in som innebär enligt Börjesson 2006; 
Cutler, Rajshekhar att väcka känslor och att engagera. Och detta gör man i en reklam för att 
man vill utveckla förtroendet för en produkt eller tjänst genom att skapa känslomässiga 
engagemang hos tittarna.34   
 
Björn Lindén har skrivit om metaforers förekomst i vetenskapsjournalistik. I uppsatsen 
Själviska gener och svarta hål: Metaforer, liknelser och jämförelser i Dagens Nyheters 
vetenskapsjournalistik redogör han noggrant för begreppets ursprung, användning och 
möjligheter. Björn Lindén har också använt sig av Torsten Thuréns beskrivning av begreppet. 
Men medan Thurén skriver för vetenskapsmän som vill popularisera sina arbeten, så riktar 
sig Lindén till journalister. Lindéns huvudfråga kretsar kring förklaringsvärdet i en metafor, 
ett värde som har många komponenter. Dessa komponenter består av metaforens 
bokstavlighet, missvisning och känslomässig laddning. I likhet med vår studie anmärker 
Lindén att metaforers största förtjänst är att de kan fungera som tankeverktyg eller nycklar, 
för att förstå ett resonemang.35 
 
 

 

                                                      
34

Gripple Johan, Olsson Anders, Retorik och semiotik i reklam - En jämförelse mellan tidningsannonser och 

internetbanners, sid 9-10 (2009) 
35

 Lindén Björn, Själviska gener och svarta hå: Metaforer, liknelser och jämförelser i Dagens Ntheters 
vetenskapsjournalistik, sid 39 (2006) 
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4 TEORETISKT RAMVERK 

4.1 Retorik 

Att förmedla ett budskap och få publiken att förstå budskapet är en komplicerad process 
som människor utför varje dag36. Ur ett evolutionsteoretiskt perspektiv kan det te sig 
naturligt att vi också funnit att vissa sätt att förmedla ett budskap är mer framgångsrika än 
andra.37 Enligt Gripsrud är retorik “läran om kommunikationen ur avsändarens perspektiv”. 
Retor som betyder vältalare kommer från grekiskans rhe’tor och betyder “talare” eller 
“lärare”. Ordet “retorik” är en bildning till detta som betyder vältalighetslära eller 
“talekonst”.38 Konsten att tala användes främst för att på ett effektivt sätt kommunicera sin 
åsikt, vilket hade stor betydelse i de gamla grekernas demokratiska maktorganisation. På så 
vis blev konsten att tala också konsten att övertyga.39  
 
“Grekernas begrepp för den retoriska situationen kairos, betydde bland annat, “lämpligt 
tillfälle” det vill säga att den gode retorikern också vet när det är dags att tala (och hur 
länge  och när det är lämpligt att tiga och tänka”.40 Medan antikens retorik menar att ett bra 
tal ska upplysa, underhålla och beröra publiken.41 Bo Renberg tar i sin bok Bra skrivet väl 
talat upp att vi idag använder oss av retoriken för att “klargöra vår åsikt”, “när vi vill få 
igenom vår vilja”, “för att styra och leda”, “när vi säljer varor och tjänster” samt “när vi vill 
uttrycka vår identitet"42 
 
Enligt retorikens teori råder talare över tre olika typer av argumentationsmedel när publiken 
ska övertalas eller övertygas om något, ethos, pathos och logos43. Dessa centrala begrepp 
inom retoriken föreställs ibland som en trebenspall - om ett ben skulle vara borta skulle inte 
pallen längre kunna stå44. 
 
Ethos kommer från det Grekiska språket och syftar på en talares trovärdighet. För att vinna 
en argumentation bör sändaren först skapa förtroende hos publiken. Människor tenderar 
att tro på människor som de har respekt för45. En sändare som förefaller kunnig i ämnet 
uppfattas också som mer pålitlig och är därmed bättre på att övertyga, än någon som saknar 
detta, men det beror också på vad en sändaren säger och hur sändaren säger det.46 Man 

                                                      
36

 Renberg Bo, Bra skrivet - väl talat (2003) 
37

http://www.abf.se/Global/ABF-enheter/ABF%20Norra%20Stor-Stockholm/Studiematerial/Studmaterial.pdf 

sid 9. (2012-05-14) 
38

 Nordstedts etymologiska ordbok (2008) 
39

 Gripsrud Jostein, Medie kultur medie samhälle (2002) 
40

 Ibid 
41

 Renberg Bo, Bra skrivet - väl talat (2003) 
42

 Ibid 
43

 Ibid 
44

 Söderberg  Wolrath Maria, Finns det genvägar till klokhet? (2003) 
45

 Gripsrud Jostein, Medie kultur medie samhälle (2002) 
46

 http://courses.durhamtech.edu/perkins/aris.html (2012-05-14) 
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måste övertyga åhöraren om att man vet vad man pratar om.47
 När man studerar en person 

utifrån Ethos tänker man på vad denna person gör för att verka trovärdigt. Något man tar 
hjälp av är personens yttre; detta innebär hur personen klär sig, hur personen ser ut, vad för 
kroppsspråk personen använder, samt vilka åsikter man har och hur man uttrycker sig 
språkligt. Enligt Jostein Gripsrud är det till en fördel om talaren är känd som en hederlig eller 
beundransvärd person. Gripsrud tar även upp att i TV kan inredning bakom programledaren 
användas för att skapa något sort av auktoritet och trovärdighet hos programledaren.48   
 
Logos  betyder ord, tal, resonemang.49 Att använda logos betyder att rikta sig till människors 
förnuft och omdöme och få publiken att hänga med på resonemang som framställs som 
vedertagna. Det finns två olika typer av logosargument - Induktiv och deduktiv logik. 
Induktiv logik är att ge ett exempel och sedan försöka göra generaliseringar utifrån det 
enskilda fallet.50 Deduktiv logik, å andra sidan, ger åhörarna några allmännt vedertagna 
påståenden och sedan drar slutsatser utifrån dem.51 ogos ska kunna ge en ”aha”-
upplevelse. 
 
Pathos handlar om att som sändare eller talare väcka känslor hos publiken.52  Pathos kan 
fylla sin publik med medkänsla för någon eller förakt för vissa fel. Den kan också skapa en 
känsla av avundsjuka eller av indignation53. Det finns andra känslor att väcka hos en publik 
så som längtan, hopp medlidande etc. Ett sätt att väcka känslor hos åhörarna är att visa sina 
egna känslor. Det är rekommenderat att vara försiktig och inte överdriva sina känslor, då det 
kan bli för mycket för åhörarna och därmed kan talaren tappa publikens uppmärksamhet.54 
Språkvalet hos pathos påverkar också publiken starkt. 55 
 
Själva stommen i vårt arbete har varit Torsten Thuréns bok Populärvetenskapens retorik 
Inte bara att förenkla. I boken inriktar Thuréns sig på frågor som behandlar 
populärvetenskapens retorik. Thurén är noga med att ge flera exempel på hur man kan 
skriva populärvetenskapligt. Detta för att få läsarna att förstå vikten av att det finns olika 
sätt att skriva populärvetenskap och att det inte bara finns en väg. Avsikten med boken är 
även att visa på hur man genom att använda sig av fantasirika och radikala grepp kan 
förklara teorier och även att få igång läsarnas tankar och ändå behålla engagemanget uppe 
hos läsarna. Thurén tar upp fem retoriska grepp som vanligen används inom 
populärvetenskapen och dessa grepp är; 
 
•   Konkreta e empel 
•    iktiva samtal 
•    arrativa berättelser 

                                                      
47

 http://henrikbranden.se/vetenskapsskribent/att-skriva-popularvetenskap/ (2012-05-14) 
48

 Gripsrud Jostein, Mediekultur mediesamhälle (2002) 
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 Ibid sid 205 
50

 Ibid  sid 206 
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 Ibid sid 206 
52
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 Ibid 
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 Renberg Bo, Bra skrivet - väl talat (2003) 
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•    etaforer och liknelser 
•   Tankee periment 
 
Han går genom dessa grepp punkt för punkt och beskriver att dessa fem retoriska grepp är 
effektiva verktyg i populariseringssyfte.  
 

5.1.1 De fem populärvetenskapliga greppen 

Thurén räknar upp fem grepp som kan användas för att populärisera vetenskap, och utgår 
från exempel tagna ur populäriserade biologi-, filosofi- och psykologiverk.  
Thurén skriver i sin bok att “ en skicklige populärvetenskaplige författaren vet att `ta ut 
svängarna’, att använda djärva, roliga, överraskande retoriska grepp som fångar läsarens 
intresse och får honom eller henne att bli nyfiken på ämnen han/hon kanske aldrig tidigare 
ägnat en tanke."56 Nedan följer en redogörelse för hur Thurén beskriver dessa  
populärvetenskapliga retoriska grepp i boken: 
 
Konkreta exempel - Att argumentera för sin sak genom att använda vardagslivet som 
exempel. Kort och gott, att ge exempel. På detta sätt kan läsaren hänga med i 
resonemanget och följa med när man går vidare till en mer abstrakt nivå. Det finns många 
olika sätt att ge exempel, några formuleras kanske provokativt för att engagera läsaren 
känslomässigt. Några tas direkt från vardagslivet, alltså vardagliga exempel. För att förklara 
regnets betydelse för livet på jorden kanske man kan använda sig utav e emplet “ et är 
som när man vattnar blommorna hemma”.  an kan också använda exempel formulerade 
från ett specifikt tillfälle.  e kallas anekdotiska e empel.  å skulle man istället säga “ et var 
som en gång när jag vattnade blommorna hemma” 

  
Jämförelser, analogier, metaforer - Beskriver en eller ett par gemensamma egenskaper 
mellan två vitt skilda företeelser. Det är ett mycket kraftfullt verktyg som vädjar till läsarens 
kreativa tänkande, som både kan hjälpa läsaren att få en fantasibild över fenomenet, lika 
gärna som det istället kan leda in läsaren på helt fel banor. Ett exempel på ett 
bildspråk/metafor är "Cellen är som en fabrik". Har man etablerat den metaforen kan man 
fortsätta att beskriva cellen med fabriksterminologi. "I fabriken finns det maskiner som..." 
och så beskriver man det som liknar det fenomen man vill beskriva. 

  
Tankeexperiment - Ett orealistiskt test som är omöjligt att genomföra, vars enda funktion är 
att förklara och leda in läsaren på nya tankebanor. Dessa kan formuleras som att man 
tänker sig in i en situation, ”om jag skulle vara en ko är det möjligt att jag hade tänkt så här”. 
Det går ju inte att veta säkert vad en ko tänker, för en människa kan inte bli en ko. Men om 
man knyter an experimentet med ett resonemang om att kon förtjänar ett bättre liv, så kan 
det styrka poängen. 
  
Narrativ, en berättelse - Man berättar en berättelse eller anekdot för att illustrera sin poäng. 
Berättelsen ska ha en början, en upptrappning och en upplösing för att bli effektiv. Denna 
typ av berättelse ska innehålla en "sensmoral" som ska föra vidare eller förtydliga 

                                                      
56

 Ibid Sid 12 
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resonemanget. Om berättelsen är sann eller falsk spelar ingen roll, bara den för din poäng 
vidare. 
 
Fiktiva samtal – Man använder ett samtal mellan karaktärer för att föra fram sitt 
resonemang. Vanligast brukar den ena vara en mentor eller på annat sätt i en undervisande 
position, och den andra i en frågande  ställning. Använder man samtalsteknik ger det läsaren 
en möjlighet att identifiera sig med frågeställaren. Det kan också generera ett tillfälle att 
bemöta kritik, genom att låta frågeställaren ge sina invändningar till resonemanget.  
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5 METODBESKRIVNING 

5.1 Tillvägagångssätt 

Vi har gjort en kvalitativ retorisk innehållsanalys av Landet Brunsås för att ta reda på om det 
finns några likheter mellan programmets uppbyggnad och Torsten Thuréns 
populärvetenskapliga retorika grepp. Kvalitatativ metod handlar om att ta fram 
kännetecken och egenskaper hos ett fenomen. Kvalitativa metoder brukar ofta förknippas 
med humanistiska vetenskaper och samhällsvetenskaper57. Till skillnad från kvantitativ 
metod så har den kvalitativa metoden sällan eller aldrig för avsikt att komma åt ett brett, 
genrellt svar. Istället studeras specifika fall på djupet. 
 
Vi var tidigt i kontakt med producenten för Landet Brunsås, Karin Af Klintberg, och bad 
henne välja ut tre avsnitt av programmet som vi kunde utgå ifrån i vårt arbete. Hon valde ut 
tre avsnitt ur säsong två, som hon var mest nöjd med - avsnitt ett som handlade om 
köttkonsumtion, avsnitt sex som handlade om det svenska sötebrödet och avsnitt fem som 
handlade om  mejerinäringen. Vår analys grundar sig inte på språkliga formuleringar, utan 
på delar av programmet.  enna del måste således återkomma i flera avsnitt för att vara “en 
del av programmet”. Vi har också analyserat programledarnas karaktärer i relation till de 
retoriska byggstenarna ethos, pathos och logos. Ethos som den trovärdiga, pathos som den 
känslomässiga och logos som den förnuftiga.  Se kapitel   “Teori”  
 
Vi har valt att studera dessa avsnitt utifrån en bok av Thorsten Thurén som heter 
Populärvetenskapens retorik -inte bara att förenkla, som behandlar hur man packar om och 
tillgängliggör forskningsresultat för en bredare publik. Författaren, Torsten Thurén, skriver 
att han riktar sig främst till forskare och journalister. Han vill inspirera dem att skriva om 
vetenskap på ett mer underhållande sätt, utan att för den skull kompromissa med textens 
vetenskaplighet.58 Thuréns grepp är alltså från början utformade för att öka tillgängligheten 
på vetenskapliga resultat, i skriven form.  
 

5.2 Gestaltningen 

Vi vill använda gestaltningen för att se om vi kan arbeta fram ett TV-manus utifrån de 
populärvetenskapliga greppen (som beskrivs i stycke 5.1.1). Vi betraktar gestaltningen som 
en förlängning av resultatet snarare än som en del av undersökningen. Vilket betyder att 
gestaltningen är ett resultat av analysen, och inte en undersökning för att testa och fastslå 
att det här greppen är bra eller dåliga att använda för att göra ett TV-program. Vår 
huvudsakliga anledning till gestaltningen var att fortsätta exemplifiera hur man kan använda 
dessa grepp i ett TV-program. 
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Vi gjorde en tankekarta utifrån greppen där vi började framställa små situationer utifrån 
varje retoriska grepp. Vi beslutade oss för att försöka bygga manusdelar utifrån dessa grepp.  
Det mest grundläggande syftet med de populärvetenskapliga greppen är att kunna förmedla 
abstrakta resonemang på ett begripligt och intresseväckande sätt. För oss innebär det att vi 
också behöver resonemang att förmedla. Som huvudämne för vårt program valde vi därför 
IT-branschen och sociala medier och programmet i fråga ska handla om svenskars 
facebookanvändning. Anledningen till att vi valde just IT-branschen och sociala medier var 
för att de har blivit en sådan stor del av människors vardag. Över 90% av alla ungdomar 16-
24 år använder sociala nätverkstjänster, såsom twitter och eller facebook.59 
 
Vi har försökt isolera varje populärvetenskapligt retorikgrepp i en egen del. Detta för att på 
bästa sätt kunna demonstrera hur vi har tolkat greppen, samt för att på ett enkelt sätt 
kunna exemplifiera hur man kan använda greppen. Vi har valt att hålla oss till att göra 
manus och inte verkställa manuset (ännu). Detta har vi valt av flera anledningar. Eftersom vi 
utgår ifrån Thuréns populärvetenskapliga retorikgrepp, vill vi ha möjligheten att fokusera 
enbart på greppens utformning och inte den estetiska formgivningen av dem. Vi har inte 
resurserna att genomföra en fullfjädrad produktion, därför valde vi att hålla oss till att 
arbeta på idéstadiet.  
 
Vi har valt att inte göra ett helt program, utan tanken är att våra manus ska representera de 
fem retoriska greppen som vi behandlat i vårt uppsats. Manusen är således utdrag ur ett 
program om Facebook. De ska tjäna till att förklara, exemplifiera och underhålla och ska på 
något sätt spegla eller resonera kring ämnet Facebook eller fenomen som hör ämnet till. 
Mellan våra manus ska alltså en programledare och experter göra utlånaden, som betraktas 
som de informationsbärande delarna i programmet. 
Informationsdelarna får inte vara för långa. Precis som i skriven text är det viktigt att 
materialet känns “luftigt”.  et är viktigt att bära med sig vid utformningen av  programmet, 
att tänka på att leverera “pauser” emellanåt.  elarna i vårt manus är alltså fristående delar, 
plockade ur sitt sammanhang. 
 

5.2.1 Manus: Konkreta exempel 

Vi valde att illustrera greppet konkreta exempel genom att placera två karaktärer på ett fik. 
Där de samtalar sinsemellan om hur vi har blivit mindre sociala sedan Facebook gjorde 
entré, att man inte umgås på samma sätt nu som förr. På detta sätt har vi fått in att så 
kallade anektdotiska exempel och vardagliga exempel som berättar debatten om 
asocialisering på grund av Facebook. Och trots att karakärerna har valt att ses på ett fik för 
att vara sociala så slutar det med att båda gör andra saker samtidigt. 
 

5.2.2 Manus: Tankeexperiment 

Vi konstruerade ett tankeexperiment där vi föreställde oss hur det skulle se ut om Facebook 
var en statlig instutition, en trög byråkratisk maskin som inte har någon känsla för individer. 
Och att ha ett Facebook-konto är lika naturligt som att ha ett personnummer. I detta 
Facebooksamhälle måste man ansöka om ändringar på Facebookverket och att byta 
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relationstatus kan ta mellan 5-8 arbetsdagar. På detta sätt förs “tvärtomresonemang” om 
hur bra det är när Facebook är fritt.  
 

5.2.3 Manus: Fiktiva samtal 

Här ville vi framhäva hur man skulle kunna använda en diskussionsform för att föra fram ett 
resonemang om integritetsinställningar på facebook. Vi placerade diskussionen vid 
middagsbordet hos en familj, där det ter sig naturlig att en diskussion av detta slag 
uppkommer. För att understryka hur hetsigt samtalet är valde vi att visa det genom att ha 
en kamera placerad mitt på bordet som snurrar runt från person till person. 
 

5.2.4 Manus: Jämförelse, analogier, metaforer 

Här valde vi att likna facebookfenomenen statusuppdateringar och newsfeed med en 
talarstol på ett torg. Hur skulle det se ut om vi betedde oss i “verkligheten” så som vi gör i 
sociala medier. På detta sätt för vi fram ett resonemang om hur Facebook har påverkat den 
privata sfären då vi inte längre tänker på vem som lyssnar. 
 

5.2.5 Manus: Narrativt berättande 

För att ta fasta på detta grepp lät vi oss inspireras av en ickelinjärberättarstruktur och flirtar 
med krimininalserien “ 4”.  Stefan är krönikör på en känd svensk tidning.  Denna veckas 
krönika handlar om hur han blev utsatt för en “facerape”, genom att hans kollega byter 
Stefans profilbild till en bild på Stefan från den senaste firmafesten och Stefans 
överförfriskade chef syns i bakgrunden.  På detta sätt berättar vi om fenomenet “facerape” 
och att det kan få oanade konsekvenser, men också att gemene man inte anser det vara så 
allvarligt som det egentligen är. 
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6 ANALYS 

6.1 Populärvetenskapens grepp i Landet Brunsås 

Genom att tillämpa Thuréns populärvetenskapliga berättargrepp i analysen av Landet 
Brunsås har vi kommit fram till att det går att hitta hans retoriska modell i delar av 
programmet. Nedan följer en tolkning av hur de används i Landet Brunsås. 
 

6.1.1 Konkreta exempel 

Poängen med att använda konkreta exempel är att knyta an ett resonemangtill vardagslivet, 
så att det blir mer påtagligt för publiken. Det fullständigt haglar konkreta exempel i Landet 
Brunsås. Torsten Thurén hävdar i sin bok60 att “konkreta e empel” kan vara det vanligaste 
sättet att föra sin poäng inom populärvetenskapen. Det handlar egentligen om anknyta sitt 
resonemang till vardagliga fenomen.  
 
Utdrag ur Kött-avsnittet:  
 

Erik Haag: Man märker det när man ska tjata på ungarna att dom ska äta upp, man 
säger alltid så här ”kom igen, ta korven i alla fall”, man säger aldrig ”kom igen, ta 
potatisen i alla fall”.  et är som att man håller korven lite finare än potatisen. 
Lotta Lundgren: Mm.. Vi är en väldigt köttcentrerad matkultur, Vi sätter proteinet i 
mitten och så grupperar vi det som heter då “tillbehöret” och “garnityren”, 
potatisen och salladen, lite runt om. Och tar man bort köttet så är det som ingen 
riktigt måltid kvar. 
Erik Haag: Amen det är ju som när vi skulle ha presskonferens inför det här 
programmet, när alla journalisterna bara ville prata med Schyffert hela tiden, så 
Lotta och jag vi fick sitta och kolla gamla SMS. Det är som att Schyffert är korven. 

  
I det här utdraget hittar vi två konkreta exempel som båda förs av Erik. Först kommer ett 
exempel från vardagslivet, en konflikt som många känner igen, att ungar inte uppskattar 
maten. Sedan följer det avancerade resonemanget som behöver exemplet. Och sedan 
kommer Eriks andra exempel, ett så kallat anekdotiskt exempel, för att ytterligare 
understryka Lottas resonemang. I det här fallet är det dock diskutabelt om inte det 
anekdotiska exemplet fördunklar mer än det förtydligar, men tjänar ett helt annat syfte – 
att humorisera. 
  

6.1.2 Jämförelser, analogier, metaforer 

Vi har funnit att man sällan eller aldrig bygger ett återkommande inslag till programmet 
omkring en metafor, såsom man vanligtvis gör i skriven populärvetenskap. I och med att 
programmet inte har en konstant berättare, utan det är många som får komma till tals, så 
kan det lätt bli många olika metaforer för samma företeelse. Det kan förvirra en tittare, mer 
än det öppnar sinnet för en mer kreativ tolkning, som är metaforens faktiska funktion. 
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Programmet innehåller ofta ett inslag som vi kallar för “utlandspaning” där personer från 
andra matkulturer får berätta om vad de har för relation till det speciella livsmedlet som 
berörs. Detta ser vi som ett sätt att bygga en slags jämförelse.  
 

Nene (från kongo): I Sverige vill alla äta sådana kotletter och det kan man jämföra 
med Kongo. Folk vill ha kött med benen. Det är väldigt viktigt att man sitter och 
tuggar och kämpar med det där benet i handen eller nånting. Och i Sverige ska det 
vara rent kött, fint skuret… 
Alexandra (journalist och författaren, Grekland): Det här med kött det är heligt i 
grekland. Heligt på många olika aspekter, man har alltid koll på vad är det för kött 
man äter, vilken gård kommer köttet ifrån? Vilken by? Så att dom är väldigt 
selektiva i grekland med köttets ursprung. 
Martin (jägare, Östersund): I min familj äter vi nästan bara vilt kött. Sånt som jag 
har skjutit själv. Och det är ju för att det är det mest ekologiska kött som finns. Och 
det godaste köttet som finns. 

 

Denna typ av jämförelse görs alltså för att förtydliga resonemangen. Programmet sätter den 
svenska matkulturen i relation till andra länder och visar på skillnader. Detta ger publiken, 
som är mitt inne i sin matkultur, ett annat sätt att se på saken.  
Utlandspaningen som enskilt inslag, med intervjuade personer, återfinns i två av de tre 
undersökta avsnitten, i avsnitten som handlar om kött och om bröd. I avsnittet som handlar 
om mjölk, finns det ingen särskild utlandsspaning, men Lotta gör ändå en jämförelse med 
andra länder.  
 
Ett utdrag ur Mejeri-avsnittet: 
 

Erik Haag: Min fru hon säger helt plötsligt att hon är laktosintolerant nu. 
Lotta Lundgren: Jaha? Laktosintolerans är faktiskt normaltillståndet för den stora 
majoriteten av jordens befolkning. I tre eller fyraårsåldern sådär, så anser kroppen 
att “näe, nu får det vara färdigammat” och då avtar förmågan att bryta ner laktos, 
det vill säga mjölksocker. Vi som faktiskt kan dricka mjölk i vuxen ålder, vi har en 
avvikande gen faktiskt, i resten av världen är mår man inte bra av att dricka mjölk. 
Men där har man löst det här genom att tillsätta bakteriekulturer till mjölken som 
då bryter ner laktosen och sen konsumerar man den som yoghurt eller keffir. 

 

Eftersom merparten av jordens befolkning inte dricker mjölk, så kan en “utlandsspaning” te 
sig en aning meningslös eller överflödig. Men jämförelsen är ändå gjord. 
 

6.1.3 Tankeexperiment 

Varje program innehåller ett inslag när programledarna är utklädda i 1700-tals kostymer, i 
en renässansmiljö men uppför sig inte på tidstypiskt sätt. De använder slang och andra 
nutidsord, och pratar om nutidsbegrepp som är typiskt för det huvudtema som programmet 
i övrigt behandlar. Inslaget kallas ”Sverige på typ  700-talet”. 
 
Utdrag ur Mejeri-avsnittet: 
 

Lotta Lundgren till Erik Haag (försäljare): Ankarström du kan väl börja med att visa 
skissen? 
Henrik Schyffert (kunden): Aaah. 
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Erik Haag till Henrik Schyffert: Vi är rädda att mjölken ska stjäla marknadsandelar 
från ölen. Därför presenterar vi den här kampanjen för att få människor att dricka 
mer öl. 
Lotta Lundgren till Henrik Schyffert: Fokus är barn och gravida. 
Erik Haag: Det är små vuxna, som ska dricka öl, för öl ger starka ben. 
Lotta Lundgren till Henrik Schyffert: "Den första glädjen! Det är bra!" Precis så 
kommer konsumenten också att känna. 
Erik Haag:  agkänslan… 
Lotta Lundgren till Henrik Schyffert:  u är det här bara en skiss… men lite färdiga 
enheter… 
Erik Haag: Mooooo-dboard... 
Lotta Lundgren till Henrik Schyffert: Men jag vill att du tar fasta på just känslan du 
får när du tittar på detta. 
Henrik Schyffert: Viralt! 
Lotta Lundgren: Jaaa, eeh… 
Erik Haag: En App! 
Lotta Lundgren: Just det! Och en facebookaktivitet! 

  
Här använder man flera olika teser för ett och samma tankeexperiment, vilket gör 
e perimentet lite e tra “knasigt”, detta gör sig utmärkt i ett humorinriktat program. Här 
drar man likheter till reklamkampanjen för mjölk ("Mjölk är livet"). Hur skulle man göra en 
sådan kampanj idag? Skulle man kunna applicera samma kampanj på andra produkter? Och 
hur skulle det bli om man gjorde det på 1700-talet? Omöjligt att genomföra, för man kan ju 
inte resa tillbaka till 1700-talet,  men möjligt att gestalta. 
 

6.1.4 Narrativ, en berättelse 

Programledaren Henrik Schyffert (känd som komiker) har i varje program en monolog där 
han berättar hur han kommer ihåg det specifika livsmedlet från sitt liv. Han berättar till 
exempel om hur hans pappa åt sockerkaka till frukost och ändå var ”rippad som Iggy Pop” 
och att Henriks egen generation äter bovete och keso och blir ändå bara fetare. Samtidigt 
som detta ger tittaren utrymme för identifikation, påminner det också om Schyfferts 
huvudpoäng genom programmet. I detta fall, från avsnittet som handlar om bröd, för han 
fram resonemanget ”förr var man i alla fall inte rädd för bröd”. 
  

6.1.5 Fiktiva samtal - ett samtal 

Beroende på tolkning av detta grepp, kan man se de intervjuer som förekommer som ett 
inslag av en samtalsform. Det är också så att stommen i själva programmet bygger på 
samtal, mellan programledarna själva och mellan programledare och intervjuade personer. 
Skillnaden från populärvetenskapliga texter och ett TV-program är faktiskt det finns 
möjlighet att se personerna som samtalar, så huruvida samtalet är fiktivt eller inte är en helt 
annan fråga.   
Samtalet för programmet framåt och det är ofta i dialog som nya bitar av information 
delges. Dialogen förs också ibland direkt till tittaren, det finns fler än ett exempel där 
programledaren pratar till tittaren som om den suttit bredvid.  
 
Nedan följer ett exempel, ur avsnittet som handlar om Bröd, på hur en dialog, eller i detta 
fall en intervju, används för att ge en naturlig ingång för ett stycke upplysning. 
 



21 (43) 
 

Lotta Lundgren: Vad är utmärkande för brödsortimentet i en vanlig Svenska affär? 
Bagare: Väldigt stort och väldigt mycket skit. Det ser likadant ut i nästan alla 
matvarubutiker. Dom här tre är nog dom som säljs mest i Sverige. Det är den 
klassiska sirapslimpan, som är lite söt smaken. Sen har vi ett formbröd. Väldigt 
neutralt. Och sen så har vi det som numera kallas för polarkaka, det är en typ av 
tunnbröd. 
Lotta Lundgren: Vad är utmärkande för dom här bröden? Om du går igenom 
dom…? 
Bagaren: Mjukt och ganska smaklösa i sig själva. Om man tittar på den här 
delikatesslimpan, så är den ju söt. Det är det vi hör jämt, att svenskt bröd är sött. 
Och det är lite tråkigt, för det finns ju en anledning till varför. Dels så var ju socker 
nått som var dyrt förr, så det var lite fint att baka på vetemjöl och något som ar 
sött. Sen har vi då ganska så många salta tilltugg, vi har korvar och sillar och åsna 
saker, och då funkar den här bra. Vårt klassiska formbröd. Under 50-60-talen och 
industrialiseringen, så kom ju det här med bröd som ska vara lite billigare, man villl 
handla mat på ett ställe, man måste lägga produktionen på större bagerier... Och 
dom stora produktionsbagerierna, dom har ett problem gemensamt. Och det är 
tiden. Och det är bara därför att tid är pengar. I snitt så blandar man degen på en 
4-5 minuter, och så går den rätt in i maskinen, så den är nästan klar på en till en 
och en halv timme. Från blandas till färdig då. 
Lotta Lundgren: Och hur länge skulle den behöva ha? 
Bagaren: Den skulle behöva tre fyra gånger så lång tid. Och det här är ju ett 
tunnbröd. Och det är samma sak här, det är tänkt för att ha pålägg. Det bakas på 
hög temperatur och väldigt kort tid. Tittar vi underifrån så har vi faktiskt färg. Här 
ser det ju godare ut. 
Lotta Lundgren:  Ah. 
Bagaren: Men för att baka på så kort tid och hålla det mjukt, då får den ingen färg 
uppe på. 
Lotta Lundgren: Vad hade hänt med smaken om jag hade bakat den lite längre? 
Bagaren Då hade det smakat mer. Då hade dom naturliga sockerarterna som finns i 
bröd, dom hade karamelliserats på ytan och vi hade fått den lite brända smaken 
och det lite söta som vi människor gillar.’ 
 

 
 

6.2  Lotta, Erik och Henrik som Ethos, Pahtos och Logos    

Programmet har tre programledare; Lotta Lundgren, Erik Haag och Henrik Schyffert och alla 
dessa tre har en egen unik funktion och karaktär som bidrar mycket till programmets 
utformning. Här nedan kommer vi att analysera programledarna utifrån de tre retoriska 
byggstenar som används när man ska övertala eller övertyga någon. Och dessa tre 
byggstenar är Ethos, Pathos och Logos.  
 

6.2.1 Analys utifrån Ethos 

Ethos betyder karaktär eller personlighet och används som bäst när publiken har förtroende 
för sändaren. När en sändare är kunnig inom ämnet är det lättare för publiken att lita på 
denne och därmed blir sändaren automatisk bättre på att övertyga publiken. För att läsa av 
en person utifrån Ethos tar man hjälp av personens yttre bland annat vad för kroppsspråk 
personen använder samt vilka åsikter hen har och hur hen uttrycker sig. 
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Den programledare som vi tycker representerar “ethos” är  otta  undgren som är den enda 
kvinnliga programledaren i programmet. Hon använder sig väldigt mycket av gester, mimik 
och kroppshållning. Oftast står Lotta med händerna bakom ryggen när hon intervjuar en 
expert och när Lotta tittar in i kameran och pratar till tittarna använder hon sig väldigt 
mycket av sina händer, allt från att krama om sina händer till att visa med fingrarna när hon 
räknar upp saker.  
 
Julius Fast som är forskare och författare inom just kroppsspråk förklarar att dessa gester 
och kroppshållning som Lotta använder sig av visar att hon är säker på det hon säger och att 
hon har ett starkt självförtroende. När Lotta använder sina fingrar för att räkna upp saker är 
det ett sätt att förtydliga det hon pratar om. Enligt Julius Fast kan man tolka en person som 
har sina händerna bakom ryggen som ”Här är det jag som bestämmer” och den här 
kroppshållningen använder sig Lotta av vid upprepade tillfällen. 
Lotta är den som tittarna har förtroende för, hon är den programledare som ger tittarna den 
viktiga informationen. Här nedan ger vi två olika exempel på information som Lotta ger 
tittarna. 
 
 

Lotta Lundgren: 1972 fick Palme frågan "Vad kostar en liter mjölk?" och det fick 
han av ett gäng demonstrerande hemmafruar som var skitarga på matpriserna som 
var alldeles för höga. Han kunde inte svara och då utbröt ett nationellt ramaskri. Än 
idag, faktiskt, måste våra politiker plugga in vad mjölken kostar inför 
Almedalsveckan. 

 
Lotta Lundgren: Bröd är godast när det är nybakat, det är vetenskapligt bevisat. 
Direkt efter gräddningen och några timmar framåt så har stärkelsen i brödet en 
geléartad struktur där smak och doftämnen är mer lättillgängliga När brödet åldras 
så kristalliseras stärkelsen i brödet, brödet blir hårdare och smakar inte lika mycket 
och inte lika gott. Men om man återigen hettar upp brödet som till exempel när 
man rostar ett bröd. Då vandrar brödets vatteninnehåll tillbaka in i stärkelsen, och 
brödet saftar till sig en kort liten stund, så man får äta det fort, men då blir det lite 
godare. 

 

6.2.2 Analys utifrån Pathos 

Pathos handlar om att som sändare eller talare väcka känslor hos publiken. Ett sätt att 
lyckas få publiken att visa sina känslor är att sändaren också visar hur denne känner. Erik 
Haag är den programledare som vid flera tillfällen visar vad han känner och tänker.  Han är 
så pass öppen att han berättar om en fas i sitt liv för en psykolog. 
 

Erik Haag: “ ör några år sedan så började jag baka väldigt mycket.........  
När jag var mitt uppe i det här, då trodde jag att jag gillade att baka och att jag var 
en mysig kille. Men nu när det har gått några år, och jag har fått perspektiv på det 
hela, då börjar jag tänka att jag kanske bakade för att jag mådde dåligt” 

 

Erik är den som ställer frågorna. Han förmedlar frågeställningar som tittarna själva inte 
velat, vågat eller haft möjlighet att ställa själva. Ur ett pedagogiskt perspektiv så är det helt 
rätt att sätta in en sådan karaktär. Som tittare vill man inte känna att man inte hänger med. 
Man vill känna att man är smartare än någon (och för tittarens del känns det nog också bra 
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att personen man får känna sig smartare än, faktiskt vunnit SVTs kunskapsprogram På 
Spåret). 
 

Erik Haag “….även om jag la en halvtimme vid köttdisken, så tror jag inte att det 
skulle göra riktigt någon skillnad, för jag vet inte riktigt vad jag tittar efter. Jag kan 
titta efter nån flagga kanske, och känna igen att det kommer från nått land… Jag 
undrar hur man skiljer bra kött från dåligt kött i en vanlig affär?” 

  
När Erik engagerar sig blir det också lättare för tittarna att engagera sig.  
 

6.2.3 Analys utifrån Logos 

När man använder sig av logos riktar man sig till människors förnuft och omdöme och ska ge 
”aha”-upplevelse. Logs säger: se själv och bedöm själv. 
Den programledare vi anser passar in på logos är Henrik Schyffert. Han är en person som 
mer eller mindre säger ”se själv bedöm själv” e empelvis vid ett tillfälle tar han upp det här 
med att äta nyttigt 
  

Henrik Schyffert: Folk har blivit livrädda för att få i sig en macka! Det här är mina 
morgnar, va, det är havremjölk, mini keso, tofs. Jag äter hälsokex, jag snortar 
bovete! 
När pappa var ung så åt han sockerkaka till frukost och såg ut som Bruce Lee. Jag 
äter mungbönor och känner mig som en bakfull Thomas Brolin 
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7 DISKUSSION 

7.1 Diskussion av metod 

Retoriken som metod ger inget exakt recept på hur man skapar ett lyckat TV-format men 
kan ge, förutom verktyg för analys, ett metodologiskt stöd för hur man kan utforma 
program för TV. Eftersom vi enbart har undersökt ett specifikt program (Landet Brunsås), så 
kan vi inte dra några generella slutsatser kring huruvida det är en metod som används i 
svenska folkbildande program. Vi har inte heller varit ute efter ett generellt svar utan har i 
huvudsak varit intresserade av att ta reda på om det finns någon similaritet mellan 
populärvetenskapens grepp och de som återfinns i det specifika programmet. 
 
Det är många andra faktorer som spelar in i att bygga ett TV-program, inget i dessa grepp 
handlar om till exempel disposition eller bildberättande.  Populärvetenskapens metoder får 
bara ses som verktyg för manusförfattaren att öppna sinnet och tänka kreativt. 
 
I Landet Brunsås återfinner vi bland annat de fem retoriska greppen i sjuttonhundratals-
sketcher, i Schyfferts komikpreformance, samt som en passande struktur på programmet, 
med intervjuer och samtal mellan programledarna. På detta sätt får man in kunskap och 
underhållning som gör att det underlättar som tittare att följa med i programmet och detta 
är just huvudsyftet med populärvetenskap.  
 

7.2 Diskussion om resultat 

Det var intressant att se hur lätt det gick att hitta Torsten Thuréns grepp i landet brunsås. 
När vi läste om greppen gav det direkt associationer och kopplingar till delar av 
programmet. Vad som gör detta ytterligare mer intressant är att vi vet att producenterna 
för programmet själva inte utgått ifrån greppen när de utformade programmet. Greppen 
fanns där ändå. 
 
Vi frågade nämligen Landet Brunsås producent, Karin af Klintberg, om hon hade läst Torsten 
Thurens bok Populärvetenskaplig Retorik, och därmed låtit sig inspireras av greppen. Karin 
svarade dock att hon aldrig hört talas om boken och sa “Det vi har utgått från när vi har 
utformat programmet är oss själva. Vad tycker vi är intressant och hur berättar vi det på ett 
lustfyllt sätt?”61 
 

7.3 Diskussion om gestaltningen 

Vi har konstaterat att Populärvetenskapens grepp absolut är användbara verktyg för att 
sätta samman ett manus, men vi finner att dessa fem verktyg i sig själva inte är tillräckliga 
för att skapa en komplett verktygslåda. Det går inte att utesluta andra grepp, som rör till 

                                                      
61

 Se bilaga 11.1, Mailkorrespondens med Karin Af Klintberg 
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exempel disposition och karaktärsuppbyggnad, till förmån för dessa. Det grepp vi fann mest 
inspirerande var tankeexperimentet. Det var roligt att konstruera omöjliga situationer, den 
ena tokigare än den andra och se vart vi skulle hamna. 
 
Det grepp vi hade svårast att konstruera var en narrativ berättelse. Den stora utmaningen 
låg i att besvara frågor som “vem berättar?” och “till vem?” och “när?” och “om vad?”.  et 
är avgörande frågor som hänger ihop så tätt att det blev svårt att hitta en form. Det svåraste 
var att konstruera poängen med historien, som gärna ska ha en slags “slutkläm” eller 
“sensmoral” som hör till ens huvudresonemang. Vi har konstaterat att  en narrativ 
berättelse är ett oerhört kraftfullt verktyg, så länge man behärskar tekniken. Vilket vi inte 
riktigt känner att vi gjorde.  
 
Fiktiva samtal och konkreta exempel var svåra att konkret hålla isär. Fiktiva samtal glider 
gärna in i många av våra manus, men vi försökte ändå att särställa de två. Den största 
skillnaden mellan de två greppen ligger i vad som bidrar till framåtrörelsen. I konkreta 
e empel pågår samtalet genom just e empel. I fiktiva samtal så ligger “drivet” i dialogen. 
 

7.4 Vidare forskning 

Det finns gott om underlag för att göra vidare studier på retoriken i Landet Brunsås. 
Programledarna är i sig en källa till flera former av studier. Det går att fördjupa sig 
ytterligare i ethos, pathos och logos. Det kan även utökas med psykoanalytiska studier av 
detet, jaget och överjaget samt förekomsten av “mamma, pappa, barn”-karaktärer - en 
struktur som också återfinns i barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter. 
 
Det finns också anledning att studera vad programledarna har för påverkan på hela 
programmets underhållningsvärde - skulle det gå att göra ett lika bra Landet Brunsås utan 
Erik, Lotta och Henrik?  
 
Eftersom flera faktorer spelar in på hur man uppfattar ett budskap, faktorer som bildspråk, 
programledarnas kroppsspråk, röstläge och miljö finns det mer att hämta i programmet 
Landet Brunsås. Det kan också vara intressant att göra en frekvensstudie på Landet Brunsås 
för att närmare undersöka strukturens betydelse för programmet.  
 
Det kan också vara en idé att jämföra olika svenska folkbildande program, vilket hade varit 
ett bra komplement till vår undersökning. Att jämföra Landet Brunsås med till exempel 
Hjärnkontoret och/eller Vetenskapens värld skulle kanske också förtydliga vikten av 
infotaintment program.  
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8 SLUTSATS 
Vi lyckades hitta exempel på Torsten Thuréns grepp i vart och ett av de tre avsnitten Karin 
Af Klintberg hade valt ut åt oss. Vi kom fram till att delen “Sverige på typ  700-talet” kunde 
föreställa ett tankeexperiment, narrativ berättelse skulle kunna vara Henrik Schyfferts 
monolog, jämförelser/metaforer som en “utlandsspaning” och fiktiva samtal som formen på 
programmet. Vi hittade även en struktur hos de tre programledarnas karaktärer som 
påminde retorikteorins grundpelare ethos, pathos och logos. 
 
Vi upplevde att greppen var användbara i utformningen av ett manus. Thuréns grepp satte 
igång fantasin och tillhandahöll en stomme åt manusbearbetningen. Det blev en användbar 
språngbräda för idéskapandet. Under arbetet med vår gestaltning kom vi således att 
konstatera att greppen är oerhört användbara redskap för att bygga ett folkbildande 
program. Men de är enbart att betraktas som verktyg, ingen magisk formula för ett 
framgångsrikt folkbildningsprogram. 
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TANKEEXPERIMENT  

“Om facebook var statligt och byråkratiskt” 

 

INT. VÄNTRUM. DAG 

 

På en soffa i “Facebookverkets” väntrum sitter ett ungt par 

med ett spädbarn. Pappan håller barnet i famnen medan mamman 

har en kölapp i handen. 

På en stol till höger om familjen sitter en ung kvinna och 

fingrar på ringen som sitter på hennes vänstra ringfinger. Då 

och då tittar hon på sin kölapp. Dörren öppnas till 

Facebookverket och en man släpas in av två välbyggda herrar 

som ser ut att tillhöra säkerhetstjänsten. De håller tag om en 

utländsk man i varsin arm och sätter ner honom på en stol och 

ger honom en kölapp. 

 

BYRÅKRAT 1 

722, varsågod! 

 

Familjen går fram till Byråkraten och sätter sig.  

 

PAPPAN 

Ja hej, vi skulle vilja facebookföra vår dotter som föddes i 

veckan. 

 

Byråkrat 1 

Gratulerar! Här får ni fylla i er dotters uppgifter. Dessa 

skickas sedan iväg för kontroll och om de godkänns så erhåller 

ni hennes inloggningsuppgifter inom några dagar. Hon får själv 

ändra sina uppgifter när hon är 13 år men till dess så 

ansvarar ni för hennes virituella identitet. Ni måste byta 

profilbild minst en gång per år... 

 

Det blir ledigt i en annan lucka på sidan om. Fokus flyttas 

dit. Familjen sitter kvar och lyssnar på Byråkrat 1. 

 

BYRÅKRAT 2 

723! 

 

Den unga kvinnan går dit. 

 

UNG KVINNA 

Hej jag skulle vilja ansöka om att ändra min  

relationstatus. Jag har precis gift mig nämligen...  

 

Byråkrat 2 

Ja, då ska du först fylla i dom här  

formulären, sedan tar det mellan 5-8 arbetsdagar. 

Skulle du vilja byta profilbild i samband med detta? I så fall 

fyller du bara i rutan i formulär tre, paragraf fyra så 

skyndas den processen på... 
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(FÖRFLYTTNING TILL EN ANNAN LUCKA)  

En utländsk man sitter och diskuterar med en tjänsteman. 

 

UTLÄNDSK MAN  

...men jag behöver ett svenskt  

facebook-konto för att få stanna i landet.  

 

BYRÅKRAT 3 

Jo, men enligt vad jag kan se här så befinner du dig inte i 

Sverige och då har jag tyvärr inte möjlighet att utfärda något 

konto till dig 

 

Utlänsk man 

Men jag sitter ju här? 

 

Byråkrat 3  

(tittar i sin dator)  

Nää... nää inte efter vad jag kan se här.  

Gjorde du någon incheckning när du kom in i landet? 
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NARRATIV BERÄTTELSE 

 

INT.DAG. KONTORSLANDSKAP, TIDNINGSREDAKTION. 

 

Stefan sätter sig vid sitt skrivbord på Aftonbladets redaktion 

i Stockholm. Han småflinar och skakar på huvudet när han ser 

sin arbetskamrat Peter gå förbi. Stefan slår på sin Appledator 

och öppnar ett nytt dokument och skriver som rubrik 

“KRÖNIKA”... 

 

Bild: STEFANS HÄNDER NÄR HAN SKRIVER PÅ DATORN samtidigt som 

han läser högt:  

STEFAN 

Jag hade glömt facebook inloggad när jag gick från jobbet 

igår. Typiskt, jag vet. Men det var i alla fall så min dator 

blev ett öppet mål, ett skadat byte, ett lätt offer för en 

Facerape. 

 

Följande spelas upp som ett kriminaldrama. 

 

TYPISK AMERIKANSK SPEAKERRÖST 

The following took place between 5 pm and 9 am  

the following morning 

 

INT. EFTERMIDDAG. KONTORSLANDSKAP, TIDNINGSREDAKTIONEN. 

En mystisk figur går igenom kontorslandskapet på 

tidningsredaktionen när han upptäcker att en av datorerna 

fortfarande är påslagen.  

 

EXT. EFTERMIDDDAG. TUNNELBANAN.  

Det är mycket folk på tåget och Stefan tvingas stå upp. Det är 

vanligt vid den här tiden när alla slutat jobba, så det 

bekommer inte Stefan. Han kopplar i hörlurarna och låter 

tanken åka på en mental charter.  

 

EXT. EFTERMIDDAG. BOSTADSOMRÅDET 

Stefan kliver av tåget och börjar gå hemåt. 

 

INT. EFTERMIDDAG. KÖKET 

Stefan äter middag. 

 

INT. EFTERMIDDAG. KONTORSLANDSKAP, TIDNINGSREDAKTIONEN 

Den mystiska figuren sätter sig vid datorn och upptäcker att 

även facebookkontot är lämnat vind för våg. Han sträcker 

armarna utåt och knäcker sina fingrar, likt en pianist inför 

den stora showen. Gärningsmannen tar ett djupt andetag och 

sätter igång.  

 

INT. KVÄLL. VID DATORN. 

Stefans chef får ett mail med en skärmavbildning på Stefans 

profilbild på Facebook. 
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Bilden föreställer Stefan på den senaste firmafesten äter en 

varmkorv på ett osmickrande sätt, fullständigt alkoliserad. I 

bakgrunden på bilden går även chefens överförfriskade anlete 

att urskönja. Chefen blir rasande och tar upp sin telefon. 

 

 

INT. KVÄLL. VARDAGSRUMMET. 

Stefan sitter framför TVn och kopplar av när mobilen spelar 

signalen för notifikationer från Facebook. 

 

Bild på telefonen: “Pernilla Andersson och 15 andra gillar din 

nya profilbild” 

 

 

INT. NÄSTA DAG. EFTERMIDDAG. KONTORSLANDSKAP, 

TIDNINGSREDAKTIONEN  

Stefan skriver avslutningen på sin krönika och läser  högt 

 

STEFAN 

Polisen och företagsstyrelsen blev inblandad och både jag och 

Peter, som utförde dådet, höll nästan på att förlora jobbet. 

Med det sagt vill jag påvisa att så kallade facerapes är 

väldigt omogna tilltag och att konsekvenserna av dessa snabbt 

nå oartade proportioner. Det jag vill komma fram till är väl 

ganska tydligt... maila mig om ni har några tips på hur jag 

ska formulera en revansch! 

 

Stefan känner sig nöjd och skickar sin färdiga krönika till 

publiceringen. 
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KONKRETA EXEMPEL 

 

INT. FIK. DAGTID.  

Karaktär 1 sitter och bläddrar förstrött i en tidning medan 

karaktär 2 leker med sin mobil och tar en bit av sin 

chokladboll. Båda är fokuserade på sitt och ingen av dem 

lyfter blicken. 

Karaktär 1 läser ur tidningen. 

 

KARAKTÄR 1  

Det står här att svenskarna i genomsnitt tillbringar 75 

minuter varje dag på Facebook. Jag tyckte nästan det lät 

lite... tycker man sitter där jämt. Jag snackar ju nästan mer 

med folk på facebook än vad jag gör i vanliga livet. Det är ju 

lite tragiskt när man tänker efter. Nästan som att man tappar 

förmågan att kommunicera “irl” så att säga. 

 

KARAKTÄR 2  

(tittar fortfarande på sin mobil) Men måste man va så jävla 

social hela tiden då? När man sitter vid datorn har man ju 

helt annan kontroll på läget liksom. Du vet, när man står i 

ICA-kön till exempel och man känner sig sunkig och försöker 

hålla en låg profil och inte träffa någon. Dom gångerna kommer 

det alltid någon översocial jävel som ska snacka med en. Tänk 

om  

man bara kunde klicka “visa som offline” då... 

 

KARAKTÄR 1 

Jo, nog kunde väl det vara skönt men det känns  

fortfarande trist att man inte umgås på samma sätt längre. Du 

vet, öga mot öga liksom.  

 

Karaktär 2 

Jo, det är sant. 

 

Karaktär 1  

(tittar fortfarande ner i tidningen) 

Aa, det var ju kul att vi kunde träffas på riktigt i alla 

fall. 

 

HELBILD; man ser karaktär 1 och 2 som sitter mittemot varandra 

och håller på med olika saker. 
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FIKTIVA SAMTAL - Diskussion vid matbordet 

Angående internetsäkerhet. 

 

INT. LÄGENHET. KVÄLL.  

En svensk familj bestående av mamma 50år, pappa 56år, son 14år 

och dotter 17år sitter runt middagsbordet. De är samlade för 

att äta sin fredagsmiddag som sedvanligt består av tacos. 

Dottern reser sig upp från matbordet för att ta en bild på 

familjen. 

 

(KAMERAN I MITTEN SNURRANDES FRÅN PERSON TILL PERSON.) 

 

MAMMAN 

Du lägger väl inte upp det där på facebook? 

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL PAPPAN) 

 

PAPPAN 

Vadå lägger upp!? 

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL SONEN) 

Sonen himlar med ögonen, som att han vet vad som komma skall. 

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL DOTTERN) 

 

DOTTERN 

Vadårå? 

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL MAMMAN)  

Mamman flyttar blicken från dottern till pappan 

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL PAPPAN)  

Pappan 

Jag förstår inte varför man vill  

lägga upp hela livet på datorn?!  

Du vet ju aldrig vem som ser bilderna  

och vad dom kommer göra med dom!  

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL SONEN, Sonen tar på sig hörlurar medan 

pappan fortsätter...) 

 

Dom kan ju spåra vart vi bor och göra inbrott  

här medan vi inte är hemma.  Jag har sett det på “PLUS” 

  

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL DOTTERN) 

 

Dottern 

MEN! Det är bara mina vänner som ser mina bilder. Och mina 

vänner är inte några superkriminella direkt.  

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL MAMMAN) 
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Mamman 

Mer bröd? 

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL PAPPAN) 

 

Pappan (till dottern) 

Det vet du väl inte?! Du kan inte bara gå å lägga upp vad som 

helst till höger och vänster.  

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL SONEN) 

Sonen sitter med sin telefon. 

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL DOTTERN) 

 

Dottern 

Ja men vad tror du, att dom ska göra?  

Sno mammas stekpanna!?  

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL MAMMAN)  

(Mamman stannar mitt i en tugga. Sneglar på stekpannan. 

Dottern fortsätter) 

 

Vad gör det för skada om mina vänner 

 ser oss äta tacos på en fredag?! 

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL PAPPAN)  

Pappan 

Tycker bara att du borde vara försiktig! 

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL SONEN) 

Sonen plockar ihop sina bestick (medan dottern svarar) 

 

 

Dottern 

Jag ÄR alltid försiktig!  

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL DOTTERN) 

 

Tror du inte jag har kontroll över min egen facebook? 

 

 

(KAMERAN GÅR ÖVER TILL SONEN) 

 

SONEN 

Du, jag la upp bilden åt dig och du har fått fyra likes. 

 

(HELBILD) 

Sonen reser sig upp och går från matbordet 

 

Dotter 
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Men du har ju inte facebook?! 

 

 

Sonen (på väg därifrån) 

Nä, jag gick in på din... 
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LIKNELSER, JÄMFÖRELSER, METAFORER 

NEWSFEED är som en TALARSTOL 

 

EXT. TORG. DAG.   

Ett torg med en talarstol i mitten. Ett 50-tal personer har 

samlats kring talarstolen. Den första talaren kommer fram. 

Riktar micken, rättar till sina papper, harklar sig och.. 

 

TALARE 1 

I morse när jag vaknade så snöade det. 

 

Talare 1 går ner från talarstolen.  

 

KILLE I PUBLIKEN 

Fasen! Jag som tänkte grilla ikväll! 

 

Talare 2 ställer sig redo. 

 

TALARE 2 

Myskväll med älsklingen igår! Bjöd på hemmalagad 

potatisgratäng och bearnaissås, sedan såg vi såklart The 

Notebook. 

 

Talare 2 hinner knappt flytta på sig innan talare tre snabbt 

tränger sig fram. 

 

TALARE 3 

(Ropar) 

Jag har tatuerat in att  

“jag älskar Kicki Danielsson” på min rumpa. 

 

(PUBLIKBILD) Några gör “tummen upp” 

Talare 3 har gått ner. Talare 4 står på tur.  

 

TALARE 4  

Råkade dra till med uttrycket "vi börjar om på ny kula"  

vid samtal med en kastrerad herre. Olämpligt, ytterst 

olämpligt. Ska vara tyst resten av dagen. 

 

Talare 3 kommer tillbaka upp i talarstolen igen. Denna gång 

har han inte lika bråttom 

 

Talare 3  

Kul facerape. Jättemoget! 
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11 BILAGOR 

11.1 Mail-korrespondens med Karin Af Klintberg 

 
Vår första kontakt med Karin: 

Hej Karin! 
Vi är tre studenter, Haida Jamshidi, Josefin Nilsson och Carolina 
Henriksson som läser sista året på TV-produktion i nya medier i Piteå. Vi 
håller på med ett examensarbete om berättartekniker i TV. I vårt arbete 
har vi valt att analysera ett gott exempel på fungerande berättarteknik 
och detta är anledningen till att vi skriver till dig. 
Ett program som enligt vårt tycke lyckas bra med detta är nämligen 
Landet Brunsås, vilket leder oss till vår fråga; 
Skulle du kunna tänka dig att välja ut tre stycken avsnitt som du är extra 
nöjd med som vi sedan kan utgå ifrån i vårt arbete? 
Vi skulle också vilja ställa några frågor till dig angående just 
berättartekniken längre fram i arbetet, om du har tid. 
 

Tack på förhand! 
Josefin Nilsson, Carolina Henriksson, Haida Jamshidi  

 
 
Vår fråga till Karin angående Torsten Thurén: 
 

Hej Karin 
Vi kontaktade dig för ett par månader sedan angående att vi gjorde vårt 
examensarbete om Landet brunsås. Tusen tack för att du skickade 
skivorna till oss! 

 
Efter våra analyser på programmet har vi upptäckt att det finns många 
anknytningar mellan programmet och populärvetenskapens retorik, som 
vi funnit i en bok av Torsten Thurén. 
Det stämmer såpass väl in på formen, att vi misstänker att den legat till 
grund för programmets uppbyggnad.   
Med det här mejlet vill vi vara så fräcka att fråga om det kan vara så? 

 
Om inte, finns det något annat som ni utgått från när ni utformat 
programmet? 

 
Hälsningar 
Carro, Josefin och Haida 
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Karins svar angående Torsten Thuréns grepp: 
 

HEJ CAROLINA, 
 
Vilken intressant fråga! Nej, vi har inte läst någon populärvenskaplig 
retorikbok över huvud taget. Men skicka gärna över de paralleller med 
retoriken som ni har upptäckt! Vore intressant att se! 
 
Det vi har utgått från när vi har utformat programmet är oss själva. 
Vad tycker vi är intressant och hur berättar vi det på ett lustfyllt sätt? 
 
Bästa hälsningar, 
Karin af Klintberg 
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11.2 Tittarsiffror, Landet Brunsås.  

 
Episod 1. Kött 
 
 

 
Episod 5. Mejeri 
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Episod 6. Bröd 
 
 
 
 


