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Tommy Bruhn  

Lunds universitet 

Ett personabegrepp för den sammansatta publiken 

 

 

Personabegreppet är ett analysredskap ämnat att fånga hur en retor uttrycker karaktären hos och roller 

för olika aktörer i uttryckets retoriska situation. Ett uttryck förmedlar explicita och implicita 

påståenden om människor, vilket kan inverka på de attityder olika publiker formar till retorn och 

dennes budskap. Retorikforskning har identifierat flera personae: den uttryckta bilden av retorn själv,
1
 

dennes publik,
2
 ”den andre”,

3
 den som begränsar retorns handlingsutrymme,

4
 med flera. I min 

kommande doktorsavhandling föreslår jag begreppet ambipersona som ett verktyg för att närmare 

kunna analysera hur en retor uttrycker sammansatta publiker som just sammansatta, av flera distinkta 

relevanta underpubliker, för att få dem att agera mot ett gemensamt mål. Denna analys har som 

huvudfokus formuleringar valda för att lösa eller undvika retoriska dilemman som uppstår i relation 

till olika fraktioner inom publiken.  

Begreppet ambipersona uppmärksammar hur retorer anpassar sig verbalt till förutsättningar som 

uppstår ur att samtidigt adressera människor av vitt skilda åsikter, bland annat genom att välja språk 

som i sitt sammanhang är flertydigt. Den ambipersona som analysen syftar till att tydliggöra tecknar 

bilden av en sammansatt publik – dess relevanta undergrupper och deras relationer till varandra – som 

retorn uttrycker den. Begreppet kan således vara till hjälp både för att förstå hur retorn upplever sin 

agens i en situation, liksom för att förstå hur denne utövar retoriskt ledarskap för ett heterogent 

kollektiv. Vid NKRF presenterar jag detta begrepp i detalj, med exempel från svenska partiledartal vid 

kongresser som skall besluta om förnyelseprogram. Jag hoppas få diskutera begreppets tillämpning, 

form och teoretiska grunder.  
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