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Sammanfattning 
 

Första april, dagen varje år då många går på nålar och funderar på vem som ska lura en. Massmedia brukar 

passa på att skapa en fyndig, eller mindre fyndig, nyhet om ett ämne som eventuellt blir ett allmänt 

samtalsämne hos befolkningen. Ibland händer det att aprilskämt blir en klassiker, och något som man 

kommer ihåg en lång tid framöver. Denna studie innehåller en kvalitativ textanalys på ett svenskt klassiskt 

aprilskämt från år 1962, som gick ut på att dra en nylonstrumpa över TV-apparaten för att skapa färg-TV. 

En klassiker som än idag år 2018, känns till av den yngre generationen och som har en andra placering på 

topplistor över världens bästa aprilskämt. Vi i denna studiegrupp tillhör den yngre generationen vilket har 

varit en utmaning för oss att analysera detta aprilskämt som är 56 år gammalt och innan vår tid. Därav har 

den dåtida kontexten varit en viktig del för att ha en möjlighet att analysera den. 

 

Studien analyserar vilka retoriska medel i samband med kontexten som hade betydelse för aprilskämtet. Med 

hjälp av den retoriska analysen visar studien hur teorin används och vad den hade för inverkan i det 

framgångsrika aprilskämtet. Den retoriska analysen kommer i huvudsak fokusera på argumenten som 

används i aprilskämtet, samt det visuella språket som kroppsspråk och tillvägagångssättet att tala på. Studien 

gör iakttagelser i kontexten, hur samhället och befolkningen såg upp till massmedia och deras ansvar för 

folket. En central del i kontexten är det nya mediet televisionen som utvecklades under aktuellt decennium. 

Precis som det ser ut idag, hade public service en betydande roll för televisionen. Skillnaden är att det under 

1960-talet bara fanns en TV-kanal, och den kanalen drevs av public service. På så sätt blev public service en 

viktig och stor roll i aprilskämtets betydelsefulla kontext. 

 

Analysen visar goda skäl att tro på retoriken och att dess argumentationsmedel är en förutsättning för att 

lyckas nå ut med ett budskap av detta slag. Analysen visar även att public service och televisionens position 

på den tiden, hade en betydande roll i hur aprilskämtet blev ett allmänt samtalsämne och kanske rentav gav 

möjlighet till färg-TV tidigare än tänkt i Sverige. Alla dessa faktorer tillsammans har visat sig ha en stor 

betydelse i det framgångsrika aprilskämtet.  

 

Genom analysen har vi funnit svar på vår frågeställning. I diskussion och slutsats förklaras positiva och 

negativa sidor med analysen, och sätter de i förhållande till kontexten. Studien lägger även fram intressanta 

diskussionsämnen och förslag på framtida forskning. 

 

Nyckelord: Aprilskämt, Nylonstrumpan, Färg-TV, Public Service, Retorik 
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Abstract 
 

The first of April, the day of the year everyone go on needles and wondering who will fool you today. Every 

year at least the mass media try to create an inventive, or less inventive news about something that may 

became a topic that everyone talks about. Sometimes an April joke becomes a classic one and something 

that will be remembered a long time after. Therefore, this study will contain a qualitative text analysis on the 

famous Swedish April joke from 1962, which was about to pull over a nylon stocking over the television to 

create color TV.  A classic, that even the younger generation knows about and is the second-best April joke 

in the world. We, in this study group belongs to the younger generation which has become a challenge to 

analyze this April joke which is 56 years old and were before our time. That's why the context of the 60’s 

has been an important part of this study to have an opportunity to get in to that situation and understand 

the context. 

 

This study is going to analyze which rhetorical means in conjunction with the context that has affected this 

April joke in the way it did, and with help of rhetorical analysis, study how the theory was used and had an 

impact on the successful joke. The rhetorical analysis will mainly focus on the arguments used in the April 

joke, and also the visual language such as body language and the way of talking. The study will make 

observations in the context, how society and the population looked up to the media and its responsibility for 

the people. A central part of the context will be the new media, television, that quickly developed during the 

current decade. Public service with power over the television gave together an important position and a big 

part in the April joke’s significant context.  

 

Our analysis shows good reasons to believe that rhetoric and its arguments are a prerequisite for succeeding 

in reaching such type of message, and that the position of public service and television at that time had a 

major role in how April jokes became a general topic and perhaps gave color TV a chance earlier than was 

meant in Sweden. All those elements together will prove to be a major part of the successful April joke, and 

through our analyze we find the answer to our question. Discussion and conclusion explain the positive and 

negative aspects of the analysis and what it has come to, and put it in relation to the context. The study 

presents interesting topics and suggestions on future research that have emerged after the work has been 

completed.  

 

Keywords: April fool, Nylon stocking, Color TV, Public Service, Rhetoric 

 

Flera författare 
 

Härmed intygar författarna Hanna Fernström, Jessica Olander och Sandra Bornstedt att samtliga deltagare 

har samarbetat under hela genomförandet.  



 4 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING 2 

ABSTRACT 3 

FLERA FÖRFATTARE 3 

1 INTRODUKTION 5 

1.1 INLEDNING 5 

1.3 FÖRDJUPAD BAKGRUND TILL STUDIEN 6 

1.4 EMPIRISKT MATERIAL, URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 8 

2. TIDIGARE FORSKNING 9 

2.1 ÅRETS FESTER OCH LIVETS HÖGTIDER I ASTRID LINDGRENS BARNBÖCKER 9 
2.2 SQUARING THE CIRCLE: PUBLIC SERVICE AND COMMERCIAL NEWS ON SWEDISH TELEVISION 1956–1999

 9 

3. TEORI 10 

3.1 RETORIK 10 

4. METOD 13 

4.1 DEN KVALITATIVA METODEN 13 

4.2 RETORIKANALYS 14 

4.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 14 

4.4 METODKRITIK 15 

5 ANALYS 17 

5.1 KONTEXT OCH PUBLIK 17 

5.2 BLOCK 18 

5.2.1 BLOCK 1 - INLEDNING 18 

5.2.2 BLOCK 2 - INTRODUKTION TILL FÄRG-TV OCH DESS ”PROBLEM” 19 

5.2.3 BLOCK 3 - SÅ FUNGERAR LJUSET OCH PRISMA 20 

5.2.4 BLOCK 4 - FÖRSLAG PÅ LÖSNING 22 

5.2.5 BLOCK 5 – ”KALIBRERINGSSKYLT” 23 

5.2.6 BLOCK 6 - AVSLUTNING 24 

6. DISKUSSION 27 

6.1 SLUTSATSER 28 

7. IMPLIKATIONER FÖR SAMHÄLLET OCH ARBETS-/YRKESLIV 31 

7.1 FRAMTIDA FORSKNING 31 
 

FIGUR 1 - PROGRAMLEDARE MATS LINDAY 34 

FIGUR 3 - SKYLT OM INTERFERENS VID TVÅ SPALTER 34 

FIGUR 2 - TEKNISK SAKKUNNIG KJELL STENSSON 34 

FIGUR 6 - EN SYMFONI AV FÄRGER 34 

FIGUR 5 - KALIBRERINGSSKYLT 34 

FIGUR 4 - KJELL DEMONSTRERAR TV MED NYLONSTRUMPA 34 

FIGUR 7 - AFTONBLADET 1962-04-02 34 

FIGUR 8 – HUDIKSVALLSTIDNINGEN 1962-04-19 34 

 



 5 

1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 
 

April, april din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill 

 

En ramsa som många svenskar känner till och även utanför Sveriges gränser finns ramsan i flera versioner 

(Nordiska museet, u.å). Aprilskämt har blivit ett fenomen som inträffar varje år den första april. Detta är 

något som massmedierna uppmärksammat och tagit del av, möjligtvis ett sätt för att skapa uppmärksamhet 

eller för att tävla om vem som har årets bästa skämt. Medierna har kommit att bli något som kan kallas en 

tredje statsmakt, och med det menas att medierna påverkar oss i mångt och mycket var vårt fokus ska riktas. 

Detta kan påverka åsikter, kunskap och attityder hos befolkningen (Asp, 1986, ss. 357–358). Ser man tillbaka 

på 1960-talet i samband med aprilskämt, inträffade något historiskt år 1962. TV-programmet Hänt i veckan 

sände ett inslag med Kjell Stensson där han lurade Sveriges befolkning att trä en nylonstrumpa över TV-

skärmen för att få färg-TV. 

 

Televisionen var relativt ny på den tiden och endast en kanal fanns. Denna kanal var under påverkan av 

public service, vilket innebar att dåtidens television sändes för folket.  På så vis var Stenssons argument om 

att man inte behöver särskilt mycket kunskap för att klara experimentet troligtvis lätta att gå på. TV på den 

tiden var inte som idag. Alla hade inte råd med en TV-apparat vilket gjorde att man samlades hos grannen, 

kompisen eller släkten för att titta tillsammans vilket i sin tur skapade en gemenskap (UR Acess, 2004). 

Detta är något som kan vara bra att ha i åtanke inför denna kvalitativa studie om det berömda, svenska 

aprilskämtet Nylonstrumpan som skulle sätta färg på Sveriges Television år 1962.  

 

Aprilskämtet Nylonstrumpan kan ses som en historisk anekdot och är intressant att analysera eftersom det är 

ett klassiskt aprilskämt som återkommer i ämnen om aprilskämt. Aprilskämtet ligger på en andra placering 

på listan över de bästa aprilskämten i världen (Nordiska museet, u.å.). Denna studie är intressant ur en 

retorisk synvinkel, för att upptäcka vilka medel avsändaren använde för att nå ut med sitt budskap samt hur 

kontexten hade inverkan på avsändarens förutsättningar och mottagare. Den aktuella kontexten vid 

aprilskämtets publicering fokuserar på TV:ns position i samhället, och samtidigt den dåtida public service 

som i samband med TV:ns framsteg också utvecklades. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att se vilka retoriska medel som bidrog till att det här aprilskämtet skulle bli så 

trovärdig som möjligt, och hur medlen och kontexten påverkade varandra för att bidra till ökad trovärdighet.  
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Frågeställningen att besvara lyder: vilka medel användes i aprilskämtet Nylonstrumpan från 1962, och vad hade 

dåvarande kontext för betydelse?  

 

Som hjälp att besvara frågeställningen har vi använt oss av följande arbetsfrågeställningar: 

• Vilka var avsändarens förutsättningar i den dåvarande kontexten?  

• Upplevs talaren övertygande eller ej och hur framkommer det i sändningen? 

1.3 Fördjupad bakgrund till studien 
 

Aprilskämt 

Aprilskämten har en lång historia bakom sig och redan på mitten av 1600-talet började aprilskämten i 

Sverige. På 1900-talet började mediernas utveckling ta fart och aprilskämten blev en händelse där det oftast 

förekom skämt då de gjorde narr av makthavare som politiker, aktuella händelser eller ny teknik till exempel. 

Den första april har kommit att bli en dag då det är av allmänheten godkänt att lura andra. Förr var syftet att 

lura någon till att utföra ett uppdrag utan allvarliga följder, idag har aprilskämten allt mer tagits över av 

massmedierna (Nordiska museet, u.å.).   

 

Aprilskämtet om Nylonstrumpan, som ligger på en andra placering av de hundra bästa aprilskämten i världen 

(Museum of Hoaxes, u.å.), har kommit att bli en klassiker och känns igen av både den äldre och många från 

den yngre generationen. När det handlar om tekniska aprilskämt tar man hänsyn till vad som ligger rätt i 

tiden samtidigt som man ställer frågan om det kan vara möjligt att det kommer hända eller inte (Nordiska 

museet, u.å.)? Året 1962 valdes något som låg helt rätt i tid eftersom det redan fanns färg-TV i andra länder 

(UR Acess, 2004). Detta användes även som argument i sändningen som analyserats. Studiens aprilskämt är 

ett skämt i teknikens värld, och handlar om en uppfinning som gynnande den nya tekniken inom 

televisionens utveckling. 

 

Televisionen 

Televisionen hade en lång introduktion i Sverige. Redan på 1920-talet gjordes de första provsändningarna, 

men på grund av andra världskriget dröjde utvecklingen för Europa. År 1956 var det dags för den riktiga 

premiären av den svenska televisionen (Thelander, 2002). Folkbildning stod högt på prioritetslistan för 

televisionens program och inspirationen kom från radioprogram som redan funnits några år, där 

programidéerna hunnit testats. Det stora genomslaget för televisionen kom år 1958 när en av Sveriges 

historiskt största idrottshändelser ägde rum i Sverige, världsmästerskapen i fotboll. Licenserna för TV och 

radio gick då från 23 457 till 148 000 licenser (Thelander, 2002). Det bestämdes att med licenser skulle 

inkomsterna komma, istället för att sända reklam på televisionen (Nordqvist, 2010). 
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1960-talet var decenniet televisionen tog ett stort kliv in i den svenska befolkningens liv. TV-apparaten 

klassades som en möbel, och inte nog med det styrde den även över resterande inredning i hemmet som 

skulle anpassas efter TV-skärmen. Det var inte bara inredningen som anpassades. Människor styrde om sina 

rutiner efter televisionens sändningstider, som exempelvis middagstiden och barnens sovtider, eftersom den 

bara sände ett visst antal timmar per dag. Den enda kanalen som fanns skapade gemenskap, då kanalens 

sändningar blev de stora samtalsämnena dagen efter på jobbet eller i skolan. Från televisionens början och 

till mitten av 1960-talet var programmen väldigt snälla jämförelsevis mot den senare delen som var mer 

radikal och samhällskritisk (Thelander, 2002). Televisionen är aktuell genom hela studien eftersom det är en 

historisk sändning som ska analyseras och hjälper oss att förstå kontexten. 

 

Public Service 

Public Service hänger kvar sedan radion började användas runt om i världen under tidigt 1900-tal. Europa, 

liksom övriga delar av världen, såg radion som en fantastisk möjlighet till allmän folkbildning. Det gjorde 

även de kommersiella entreprenörer som såg radion som ett sätt att sprida reklam. Man ansåg att det kunde 

störa den allmänna ordningen om folket fick reda på åsikter och fel information, därav valde framförallt 

Europa att monopolisera det nya mediet. USA gick en annan riktning till väga och godtog det kommersiella. 

I Sverige bildades AB Radiotjänst år 1924 som då fick ta hand om all radioburen sändning. När televisionen 

hade utvecklats så pass att det blivit ett ämne i både USA och i Europa, framförallt i Danmark, på 1950-talet 

så ansågs det att Sverige borde ta in television också. Detta var kostsamt och sågs av politikerna som en 

typisk “USA-produkt”, Detta ledde till att Sverige inte fick television på allvar förrän år 1956. Televisionen 

skulle finansieras på samma sätt som radion, genom mottagarlicenser och inte sändas ur ett kommersiellt 

syfte. Detta blev starten för Sveriges Television och Sveriges första TV-kanal (Gatarski, 2008, ss. 23–34).  

 

Public service är det som idag gäller för de tre bolagen Sveriges Radio, Sveriges Television och 

Utbildningsradion. Public service står för Radio och TV i allmänhetens tjänst, vilket menas att programmen som 

sänds är tänkta till lyssnaren och tittaren utan att vara partiska åt något håll. Idag, precis som det var då, 

bestämmer riksdagen och regeringen reglerna kring public service och hur de ska förhålla sig till varandra. 

Det väsentliga för public service är de principerna kring opartiskhet och saklighet samt finansieringsformen 

med en radio- och TV-avgift, vilket gör att de får en direkt koppling till allmänheten och de tittare de vill nå 

(Sveriges radio, 2013). 

 

Public service blir en viktig del i studien eftersom den var för folket, bildande och som många på den tiden 

inte ifrågasatte. Som tidigare nämnt fanns det endast en kanal när aprilskämtet sändes år 1962. Även det kan 

vara till godo att ta med till analysen. Trodde man på allt som sades på TV för att det var public service? 

Detta kommer att följa med i analysen för att försöka sätta sig in i 1960-talet då ingen i studiegruppen var 

född. 
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Programmet ”Hänt i veckan” 

Hänt i veckan var ett underhållningsprogram som sändes på 1960-talet med nyhetsinslag och reportage från 

vad som hänt under den gångna veckan. Det var i detta program som aprilskämtet Nylonstrumpan sändes år 

1962 för första gången och sedan dess visats om och om igen (Wikipedia, 2013). TV-programmet nämns här 

för att studiens läsare ska få en bakgrund till vad som kommer att nämnas senare i analysen och i vilken 

kontext som aprilskämtet uppkom.  

 

Programledare 

Sändningen inleds med en man vid namn Mats Linday. Han var en omtyckt journalist, speaker och 

nyhetsankare som ofta syntes i TV och var ett känt ansikte. Nästa man som visas är Kjell Stensson, som är 

den nyckelperson vi kommer se genom hela sändningen. Stensson var till en början anställd på Radiotjänst 

AB, som senare bytte namn till det vi idag känner igen som Sveriges Radio. Stensson var journalist men hade 

även ett arbete på Sveriges Radio som ljudtekniker som ledde till att han blev en känd radioprofil 

(Nationalencyklopedin u.å.). Dessa två herrar, som tyvärr inte längre finns i liv, nämns här för att ge en 

bakgrund till analysen och för att förstå deras roller. Stenssons tekniska kunskap och sin kända roll inom 

radiobranschen samt Lindays omtyckta och folkkära roll i TV, upplevs och tolkas som kunniga personer och 

visar sig ha en betydande roll för trovärdigheten i sändningen och dess budskap.  

 

Sammanfattningsvis är detta de centrala delar som har följt med genom hela studien och som har tagits med 

i beräkning till analysen. Både för att hjälpa oss själva att sätta oss in i situationen kring TV och 1960-talet, 

men också för att läsaren ska få en förståelse och bakgrund för att lättare förstå studien.  

 

1.4 Empiriskt material, urval och avgränsningar 
 

Ämnet aprilskämt har en stor mängd material i medias arkiv och historia. I denna stora mängd hittar vi det 

svenska aprilskämtet Nylonstrumpan från 1962. Det empiriska material som är aktuellt i studien är sändningen 

från Hänt i Veckan 1: a april år 1962 som finns på SVT:s Öppet arkiv, länk: 

https://www.oppetarkiv.se/video/1904250/hant-i-veckan-aprilskamt-nylonstrumpan.  

Detta historiska material visades i TV:n som ett endaste inslag, vilket gör att det bara finns en sändning. På 

så sätt är materialet begränsat, det är därför enkelt att avgränsa och göra ett urval. 

 

Disposition 

Efter inledning och bakgrund är förhoppningen att de nästkommande kapitlen ska förtydliga studien. 

Studien har inletts med en bakgrund och syfte som sedan går över till att titta på tidigare forskning, teori, 

metod och tillvägagångssätt för studien. Den fortsätter med analysen, som är uppdelad i block där man ser 

hur vi använt tidigare nämnda teorier, metoder och hur studien gått tillväga. Detta följs av en slutsats och 

diskussion.  

https://www.oppetarkiv.se/video/1904250/hant-i-veckan-aprilskamt-nylonstrumpan
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2. Tidigare forskning 
 

Aprilskämt i tidigare forskning är svårt att finna. Vi har därför valt att titta på tidigare forskning där man ser 

aprilskämt från en annan synvinkel, men även valt att titta på tidigare forskning om public service som har 

en central roll i den här studien. 

 

2.1 Årets fester och livets högtider i Astrid Lindgrens barnböcker 
 

Författaren Essi Marikki Härmä skriver i sin magisteravhandling Årets fester och livets högtider i Astrid Lindgrens 

barnböcker (2015), om aprilskämt i en liten utsträckning.  Marikki Härmä har skrivit en bakgrund likt den som 

finns i denna studie om aprilskämt samt om traditioner, vad det är och vilken betydelse traditioner har när 

det kommer till att fira högtider. Sedan skriver Marikki Härmä hur aprilskämt framställs i Lindgrens böcker 

på den tiden, och det visar sig att den enda av Lindgrens böcker som aprilskämt finns med i är Barnen i 

Bullerbyn. En av karaktärerna, Lisa, minns en skoldag där klassen lurade läraren att hon försovit sig genom att 

ställa om klockan. I Marikki Härmäs avhandling tittar författaren på traditionerna av firande då och nu. Det 

som skapar problem i författarens studie är att Lindgren aldrig nämner exakt när böckerna utspelar sig. 

Detta gör att författaren endast kan anta och spekulera kring det genom att titta på exempelvis hur de var 

klädda, hur skolan och hemmen såg ut, och hur människor talar och uttrycker sig. Författaren skriver i sin 

avhandling att böckerna har en tidsram från 1910–1940-talet som i sin tur blir intressant för denna studie då 

vi kan titta på hur aprilskämten förhöll sig innan de tog fart i media.  

 

2.2 Squaring the Circle: public service and commercial news on Swedish 

Television 1956–1999 
 

Professorn och författaren Monika Djerf Pierre skriver i sin avhandling Squaring the Circle: public service and 

commercial news on Swedish Television 1956–1999 (2000), hur nyhetsprogram har skiljt sig åt mellan åren 1956-

1999 i kanalerna SVT1, SVT2 och TV4. Det som Djerf Pierres kommer fram till är att det finns vissa 

likheter mellan 1950–1990-talet samtidigt som de skiljer sig åt. Likheterna som Djerf Pierre har kommit fram 

till är att det var medvetna om och har liknande inställning till publiken och att man måste anpassa 

nyhetssändningarna till vad publiken lockas av att se. Dock finns en skillnad på 70-talet då de under en tid 

handlade om att påverka publiken åt en viss riktning och mer åt det aktivistiska tillvägagångssättet. Djerf 

Pierres avhandling är relevant för denna studie då hon tar upp hur nyhetsrapporteringen såg ut under den 

tiden som aprilskämtet Nylonstrumpan inträffade, vilket gör att vi kan få en inblick i kontexten för tiden då de 

sändes. Detta med hjälp från de tidigare nämnda begreppen gör att vi får en bättre förståelse för 1960-talet.  
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3. Teori  

 

I följande avsnitt kommer den teori som valts att presenteras för att kunna svara på studiens frågeställning 

som lyder: vilka medel användes i aprilskämtet Nylonstrumpan från 1962, och vad hade dåvarande kontext för betydelse? 

Det kommer även presenteras de olika teoretiska begrepp som återkommer senare i analysen.  

 

3.1 Retorik  

 

Retorik som teori utgår från den mänskliga kommunikationen och ser språket som en social konstruktion. 

Teorin innefattar den mänskliga kognitiva förmågan och berör människans förnuft som fritt och tänkande. 

Den moderna retoriken hänger kvar sedan antika Grekland då Aristoteles ansåg att retorikens uppgift var att 

i varje enskild angelägenhet, skulle se det övertygande. Idag definieras retoriken som konsten att övertyga, och 

innebär att man vill övertyga för att åstadkomma en förändring (Lindstedt, 2013, s. 17). Retorik kan både 

omfatta tal och det skrivna ordet (Lindstedt, 2013, s. 23). I kommande förklaringar av begrepp har vi valt att 

utgå från talets retorik och använda tittaren och talaren med de olika retoriska begreppen som berör både tal 

och text.  

 

För att lyckas övertyga mottagaren använder man tre olika typer av retoriska medel. Dessa kallas för Pistis 

och innefattar de tre skilda kategorierna ethos, logos och pathos, vilket spelar en stor roll inom den klassiska 

retoriken (Lindqvist Grinde, 2008, ss. 55–56). Deras syfte är att ge stöd, bevis och argument för det 

påstående som avsändaren vill att mottagaren ska gå med på (Lindqvist Grinde, 2008, s. 77). De tre retoriska 

begreppen kommer att presenteras för att sedan återkomma i vår analys.  

 

Retorikens actio handlar om talarens framförande när det gäller kroppsspråket och tonläget (Lindqvist 

Grinde, 2008, ss. 314–315). Detta är särskilt relevant för televisionen (Gripsrud, 2002, s. 209). Begreppet 

kommer att presenteras och återkomma i vår analys. Fler begrepp kommer att presenteras, som har en 

mindre del i analysen men ändå av betydlig sådan. Därefter kommer stilfigurer, olika typer av troper och 

figurer som analyseras fram för att se vilka ord eller uttryck som skapar en rikare innebörd, samt vilken 

retorisk inverkan de har i texten (Renborg, 2004, ss. 37–38). Dessa återkommer i vår analys likt samtliga 

begrepp.  

 

Ethos 

Den första kategorin som berör pistis är ethos. Ethos syftar till att förmedla en trovärdighet i 

kommunikationen. Det kan ske genom att man nämner någons auktoritet, som till exempel läkare eller 

forskare (Falkheimer, 2001, s. 88). Det är dock viktigt att komma ihåg att ethos inte berör vad publiken 

redan vet om talaren sedan innan, utan utifrån vilka strategier som talaren själv skapar och kan kontrollera i 

det enskilda samtalet (Lindqvist Grinde, 2008, s. 88). 
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Logos 

Den andra kategorin som berör pistis är logos. Logos syftar till de argument som talaren använder i sitt 

meddelande. Talaren ska kunna argumentera för sin sak genom att ge bevis eller ett rimligt skäl till varför 

publiken ska tro på det talaren förmedlar (Lindqvist Grinde, 2008, s. 80).  

 

Pathos 

Den tredje kategorin som berör pistis är pathos. Pathos kan ses som “talekonstens viktigaste uppdrag” 

(Lindqvist Grinde, 2008, s. 80), och berör de känslor som skapas hos publiken. När vi fattar beslut spelar 

känslorna en stor roll, vilket betyder att talaren måste ta in känslornas betydelse för att förstå vad som kan 

påverka talarens publik. Till skillnad från ethos och logos, som är mer för att få publiken att tänka, syftar 

pathos till att publiken ska beröras av de argument som talaren säger.  Äldre romerska retoriker menar att 

man som talare bör känna de känslor som man vill att publiken ska känna. Därför kan gränsen mellan ethos 

och pathos bli tvetydig. Låt säga att en talare är upprörd över en fråga, är det då en del av talarens tillfälliga 

personlighet, dennes ethos, eller är det ett retoriskt bevismedel för att få lyssnarna att bli berörda (Lindqvist 

Grinde, 2008, s. 81)? 

Doxa  

Doxa är ett begrepp inom retoriken som handlar om trosföreställningar. Inom doxa är det också att man 

först tar reda på vad ens publik tror och känner för att kunna övertyga dem. När man undersökt vad 

publiken anser vara rätt, moraliskt och nyttigt kan man använda det för att få dom att agera på ett visst sätt 

(Lindqvist Grinde, 2008 s. 48).   

Actio 

Actio handlar om talarens framförande, som delas upp i röst och kroppsspråk (Lindqvist Grinde, 2008, s. 

315). Actio berör inte det tal som är kopplat till ett manus utan berör de förutsättningar omkring. Hur 

snabbt talaren talar, hur talaren betonar vissa ord, hur talaren använder sin blick och hur talaren använder 

sitt kroppsspråk är centrala delar i actio (Gripsrud, 2002, ss. 209–210). Kroppsspråket är viktigt och kan vara 

en del av det ethos som talaren bygger upp. Beroende på vad talaren vill få fram så bör man anpassa 

kroppsspråket till situationen. Det viktigaste är att variera kroppsspråkets rörelser samt skapa ögonkontakt 

med publiken på ett vänligt sätt. På så sätt kan man få publiken att lyssna (Lindqvist Grinde, 2008, ss. 323–

333). 

Kairos 

Kairos är ett retoriskt begrepp inom actio där kairos står för situationen, det rätta tillfället, där talaren kan 

skapa en möjlighet till förändring med hjälp av sitt tal. På så sätt kan begreppet doxa ligga som en central del 

av kairos. Doxa handlar om trosföreställningar och kairos om själva situationen (Lindqvist Grinde, 2008, s. 

49). 
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Decorum 

Även decorum är ett begrepp inom actio som handlar om den förmåga att kunna anpassa sig till situationen. 

Det handlar om att välja rätt argument, rätt ord för det retoriska tillfället samt rätt doxa och rätt kairos för 

att talets delar ska gå hand i hand med varandra (Lindqvist Grinde, 2008. s. 49). 

Stilfigurer 

Stilfigurer används av talaren för att ge orden och uttrycken en rikare eller starkare innebörd än de normalt 

har och att dessa ska klargöras vilken retorisk verkan de har i texten man analyserar (Renborg, 2004, ss. 37–

38). Dessa delas upp i troper och figurer, och den förstnämnda motsvarar det som i vardagen kallas 

bildspråk som till exempel metaforer. Det sistnämnda menas antingen som ordfigurer, såsom upprepning, 

eller tankefigurer som exempelvis kan vara en retorisk fråga (Lindstedt, 2013, s.77).  

 

De stilfigurer som kommer upptäckas i texten och som här förklaras är: 

Exempel - både verkliga och påhittade händelser och/eller personer som får belysa eller ge stöd för 

resonemang. Konkretion - detaljerad beskrivning som ger tittaren närvarokänsla. Metafor - trop som baseras på 

likhet och bygger på att man nämner någon som liknar det man vill säga. I analysen kommer dessa stilfigurer 

presenteras och visas hur de användes i sändningen (Renberg, 2007, s. 39). 
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4. Metod 

I studien har vi gjort en kvalitativ textanalys baserad på en retorisk analys. Analysen kommer bestå och 

användas av de begrepp som tidigare förklarats, och här presenteras deras roll och betydelse i analysens 

tillvägagångssätt.  

 

4.1 Den kvalitativa metoden  
 

Med den kvalitativa metoden och textanalysen kan vi på djupet analysera en medial text, som i det här fallet 

är TV-sändningen om aprilskämtet Nylonstrumpan. Textanalys handlar om texter och inte hur publiken 

upplever den. Det handlar istället om att plocka isär en text genom att arbeta med våra arbetsfrågeställningar 

mot den, och senare sätta ihop den igen på ett nytt sätt som på ett eller annat vis ger både forskaren och 

analysens läsare ökad förståelse för texten (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2004).  

 

Vår frågeställning har lett oss till en kvalitativ textanalys, då vi genom den skapar oss kunskap om själva 

texten och inte hur den mottagits eller påverkat samhället. Fokus i vår studie är istället att hitta och analysera 

de retoriska element som används för att skapa trovärdighet, och av detta skäl har vi valt kvalitativ textanalys 

som metod i vår studie. Författarna av denna studie är i den här analysen den professionella läsaren, som gör 

textanalysen bättre då den blir mer nyanserad, systematisk och rikare på perspektiv och kunskap än om en 

vanlig läsare läser (Østbye et al., 2004).  

 

Enligt Østbye et al. (2004) ska man vid en analys på ett äldre empiriskt material öppna texten mot publiken 

och ställa frågor om textens betydelse för mottagarna i den specifika historiska perioden. Vi behöver insikter 

om vilka mottagarna var, och få en historisk och samhällelig förankring med texten och på så vis gå från 

objektiverande läsart till en förankring av texten i social- och kulturhistoriskt sammanhang. Som det nämnts 

tidigare, görs detta genom en kortfattad bakgrundskoll om 1950- och 1960-talets television och public 

service. På så sätt blir samspelet mellan text, publik och historia en genomförd och analyserad del av 

textanalysen. Østbye et al. (2004) menar också att kvalitativ textanalys är ingen teknik med entydiga recept, 

utan den är objektstyrd och arbetssättet beror på egenskaperna hos den text vi analyserar. Vilket leder oss till 

att en retorisk analys är högst lämplig för att svara på vår frågeställning.  

 

Denna analys har inga relevanta forskningsetiska ställningstaganden på grund av att den inte innehåller 

intervjuer eller receptionsanalyser, och författarna ser inte några etiska risker med det material som 

undersöks med tanke på att det är ett historiskt sådant.  
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4.2 Retorikanalys  
 

För att förstå och förklara vilken funktion och verkan kommunikativa handlingar har så är retorikanalys en 

lämplig metod att använda. Den utgår från mottagarens synvinkel och med hjälp av begreppen för att förstå 

hur kommunikationen fungerar (Renberg, 2007, s. 14). I vår textanalys av aprilskämtet Nylonstrumpan från år 

1962 kommer retoriken vara vår utgångspunkt och den som studien kommer luta sig mot. Den kommer att 

svara på en av de arbetsfrågeställningar vi jobbat efter att få svar på: Upplevs talaren övertygande eller ej och hur 

framkommer det i sändningen? Vi har valt denna fråga som stöd i vår analys för att få fram textens retoriska 

element men även hitta brister i framförandet med hjälp av retoriska element och begrepp. Vem säger vad 

till vem, varför, när, var, hur och med vilken verkan - är retorikens formel och ger oss en insyn och svar på 

vad vi är ute efter: sändaren, budskapet, mottagarna, syftet, kontexten, framställningen, argumentationen och 

dess verkan (Renberg, 2007, s. 16).  

 

Analysens tyngdpunkt kommer vara sändarorienterad, vilket gör att vi kan rekonstruera tanken som ligger 

till grund för avsändarens text (Renberg, 2007, s. 15). På så vis kan vi få svar på en av våra 

arbetsfrågeställningar: Vilka var avsändarens förutsättningar i den dåvarande kontexten? I analysen ligger vår 

huvudfokus på begreppen ethos, logos, pathos med inslag från några andra retoriska begrepp, som förklarats 

tidigare i studien.  

Valet av metod är lämplig, då den ger oss verktyg för att undersöka hur skaparna av aprilskämtet i samspel 

med kontexten lyckades tillsammans med retoriska medel övertyga den stora massan. Den kommer visa 

vilka retoriska medel som används i texten, och hur de hjälper talaren Kjell Stensson att verka övertygande 

och trovärdig.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 
 

Vid vår kvalitativa textanalys baserad på retorik har vi först gjort relevanta och hållbara observationer och 

dragit sammanhängande slutsatser, som vi sedan gjort ett urval av till en fokuserad och tydlig presentation 

(Renberg, 2007, s. 14). Vi sönderdelade texten för att förstå hur helheten fungerar, och som beskrivet i 

tidigare stycke har lämpliga och användbara begrepp används för att genomföra detta. Vi gör detta för att 

titta på vilken betydelse alla delar har var för sig och sedan i den hela kontexten. Efter att ha dragit 

sammanhängande slutsatser, så utformade vi en analysmodell som enligt Renberg (2007) är ett bra sätt att 

grundligt undersöka en text och få svar på retorikens innehåll.  

 

Analysens modell började med att vi undersökte kontexten i dåtidens TV-och public service-samhälle. Vi 

bestämde sedan genre, vilket typ av framförande materialet var och vilka publiken var. Nästa steg blev att 

göra en närmare undersökning av själva framställningen och få en överblick över hur innehållet är 

organiserat. Detta gjordes genom att dela in TV-sändningen i olika block. Varje block innehåller en 
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sammanfattning av vad som händer i det aktuella blocket, samt innehåller citat som är typiskt för blockets 

innehåll. Blocken är tydligt indelade. Först i en inledning som har syfte att göra publiken uppmärksam och 

intellektuellt mottaglig för det som komma skall. Det fortsätter med en bakgrund, i det här fallet genom att 

Stensson undervisar i ljusets funktion och fortsätter sedan med argumentation genom hela sändningen. 

Avslutningsvis sammanfattar han och hänvisar till önskad respons via skrivet brev från tittarna (Renberg, 

2007, ss. 24–25). Vidare i analysmodellen tittade vi på vilka retoriska medel som används av talaren för att 

övertyga publiken. Vi använde oss huvudsakligen av de tidigare nämnda begreppen ethos, logos och pathos. 

För att komma fram till ett teoretiskt och objektivt omdöme på det praktiska utfallet analyserar vi 

argumenten som användes, vad de har för styrkor och hur de påverkar retorikens användande i 

framställningen. Det sista vi gör i analysmodellen är att fastställa vilken stilnivå och stilfigurer texten 

innehåller, och hur dessa gestaltas i framträdandet. Vi sammanställer de undersökta delarna till en 

välstrukturerad helhet som tydliggör analysens syfte och innehåll (Renberg, 2007, s. 36–40).  

 

För att säkerställa validitet i vår studie har vi under vårt arbete ständigt hållit oss till vår frågeställning, och 

arbetat efter våra arbetsfrågeställningar. Detta kommer att tydligt synas genom analysen som sedan 

sammanfattas i avsnitten om diskussion och slutsatser.  

För att uppnå en önskad reliabilitet ser vi till att använda oss av goda och giltiga källor som har ett gott syfte 

till vår frågeställning och ämne. Med noggrant arbete och väl genomtänkta källor och förberedelser med 

tidigare forskning har det gett oss goda skäl att påvisa att vår studie har gjorts på ett tillförlitligt sätt.  

 

4.4 Metodkritik 

 
I vår studie kan vi konstatera svårigheter med att arbeta med ett historiskt material, som i detta fall är över 

56 år gammalt, och kommer från en tid och kultur som ingen av författarna själv har upplevt. Renberg 

(2007) menar, och vi kan inget annat än att hålla med, att det är en svårighet att bedöma den retoriska 

situationen och kontexten när man analyserar texter och tal från äldre tider. Då tid och rum inte bara 

påverkar retoriken på ett konkret och nära sätt, utan även när man efter många år ska analysera en text från 

en helt annan tid som kan vara svår att föreställa sig. På så vis har metoden skapat svårigheter för oss att 

svara på vår arbetsfrågeställning Vilka var avsändarens förutsättningar i den dåvarande kontexten? Men med vår 

kortfattade bakgrundskoll av samhället på 1950-och 1960-talet har vi fått en god uppfattning och insyn i hur 

det mediala samhället såg ut innan och runt aprilskämtets sändning år 1962. Vi har även fått en inblick i hur 

televisionen började sin resa som en främmande och kritiserad dumburk till en populär och underhållande 

pryl som användes av familjen tillsammans med vänner och grannar (Höijer, 1998, ss. 200–210). Detta har 

gett oss möjlighet att förstå kontexten och därmed vilka förutsättningar avsändaren hade. Samma gäller för 

vår andra arbetsfrågeställning som lyder: Upplevs talaren övertygande eller ej och hur framkommer det i sändningen? 

Genom att vi har svårt att sätta oss in i hur det var med en TV-kanal som är public service sänd, är det svårt 



 16 

att utgå från den tidens upplevelser av sändningen utan får utgå från de vi själva ser och upplever och 

försöka få med den dåvarande kontexten i beräkning genom att vi gjort en kortfattad bakgrundskoll.    

 

Den retoriska textanalysen, kan och ska inte ge oss slutgiltiga svar på frågor som till exempel Är 

kommunikationen lyckad? eller Hur många provade på att dra den där nylonstrumpan över dumburken?, för retoriken 

kan inte svara på sådana frågor. Vår studie kommer dock innehålla en kvalificerad diskussion och värdering 

av programmets retoriska egenskaper, som i sista hand gäller om den uppfyller sina löften och övertygelse 

(Østbye et al., 2004, s. 84).  
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5 Analys 
 

I följande avsnitt presenteras den sändarorienterade retorikanalys som har gjorts på aprilskämtet 

Nylonstrumpan i TV-programmet Hänt i veckan från 1962. Analysen ska ge svar på studiens 

arbetsfrågeställningar som har nämnts tidigare, och dessa lyder: Vilka var avsändarens förutsättningar i den 

dåvarande kontexten och Upplevs talaren övertygande eller ej och hur framkommer det i sändningen? Dessa frågor 

kommer besvaras av analysen och med hjälp av kunskap och insyn i dåvarande kontext och publik. 

 

5.1 Kontext och publik  
 

Året var 1962. Televisionen hade bara existerat i några år och var inte en självklarhet som alla hade tillgång 

till. På den tiden fanns det tre medier; radio, TV och tidningar, där radio och TV var under direkt påverkan 

av public service. Programmen formades på så sätt att de var opartiska och skulle uppmuntra till 

allmänbildning. Folket förväntade sig nyheter och information som skulle leda till kunskap (Gatarski, 2008, 

ss. 29–30). 

 

Televisionen hade bara funnits i Sverige i några år och jämfört med andra länder, bland annat Danmark och 

Storbritannien, var Sverige sena med att introducera det nya mediet för folket. Televisionen skapade en 

gemenskap. Hade man inte en egen apparat hemma i vardagsrummet, gick man över till grannen (Höijer, 

1998, ss. 166–169). Dessutom hade man hela tiden något att diskutera då programmen utgick från en och 

samma kanal under begränsade tider på dygnet (Höijer, 1998, ss. 197–198). Benedict Andersson (1996) 

myntade begreppet föreställda gemenskaper som man kan tyda i det här avseendet och han menar att den 

nationella identiteten präglas av den statsägda televisionen. Televisionen, med sin unika och nya roll i 

samhället, lade fram möjligheter till en gemenskap hos det svenska folket som inte hade skådats tidigare 

(Gripsrud, 2011, s. 21). 

 

På sina håll i världen höll färg-TV på att dyka upp och detta är något som troligtvis skapade vissa 

funderingar. Sverige var sena med att ta fram televisionen, skulle de bli sena igen med att ta fram färg till det 

nya mediet? Detta är något som Sveriges Television och programmet Hänt i veckan utnyttjade. Aprilskämt 

har många gånger handlat om ny teknik och eftersom detta medium var relativt nytt, samtidigt som det 

diskuterades om färg-TV i världen, så är det inte konstigt om aprilskämtet gick hem. Dessutom var 

sändningen påverkad av public service, vilket kan ha bidragit till att detta lät mer trovärdigt. 

 

Genre 

Det material som studeras tillhör textgenren direktsänt programinslag i ett nyhetsprogram, och sändes i den 

enda kanalen i dåtidens Sverige. Som tidigare nämnts i studien var det ett program med nyhetsinslag, vilket 

gör att publiken till programmet förväntar sig sann information och nyheter. 
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Materialet tillhör en retorisk genre inom den epideiktiska retoriken, eller som den heter enligt klassisk 

retorik, genus demonstrativum, och har en funktion att hylla något och att få mottagarna att känna positivt för 

en ny idé och har inriktning i nuet (Ekström & Larsson, 2010, s. 219).  Materialet är av en argumenterande 

typ av tal, med en blandning av lite informerande, som tillsammans har ett syfte att argumentera för något 

men samtidigt förmedla och stimulera till lärande (Renberg, 2004, s.19). 

 

Budskap  

Budskapets tes, det vill säga den åsikt som avsändaren vill att mottagaren ska göra till sin (Renberg, 2007, s. 

30), är att i den här texten dra nylonstrumpan över sin TV-apparat. Tesen är den åsikt som framförs, och 

argumenten svara på frågan Varför det? Argumenten och de tre bevismedlen är de som bygger upp 

framförandet, och i vår sönderdelning av sändningen hittar vi flera typer av argument som läggs fram för att 

verka trovärdig och nå ut sin tes (Renberg, 2007, s. 31).  

 

Budskapet innehåller flertalet argument. Huvudargumentet är att nylonstrumpans små hål fungerar som 

raster. Stödargumenten, som stödjer huvudargumentet i framförandet, är att dessa små hål med hjälp av 

ljusets funktion skapar färg. Argumenten låter hållbara, för det är så ljuset och färger fungerar. Renberg 

(2004) menar dock att det inte räcker med hållbara argument, utan de måste även vara relevanta vilket 

sönderdelningen av sändningen kommer visa mer tydligt. Argumenten leder till, med hjälp av hållbarhet och 

relevans, att de blir starka och skapar en god förutsättning för att lyckas med sin tes (Renberg, 2004, s. 33). 

 

5.2 Block 
 

Blocken kommer att presenteras och analyseras var för sig, och tillsammans med representativa bilder från 

sändningen, förhoppningsvis, skapa en lättsam och tydlig läsning. 

 

5.2.1 Block 1 - Inledning 

15 sekunder, 00:00-00.15 

 

Blocket börjar med programledaren Mats Linday som 

tittar rakt in i kameran och berättar med en lugn röst 

och en framåtlutande kroppshållning, vad som behövs 

för att kunna delta i experimentet. Han har en relativt 

allvarlig blick, en välkammad frisyr och är välklädd i 

slips och kavaj vilket ger en seriös bild av det hela. Han 

berättar att det man behöver till experimentet är en 

Figur 1 - Programledare Mats Linday 
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nylonstrumpa, en sax och en rulle tejp och fortsätter med ”och så lämnar vi över ordet till vår tekniske 

sakkunnige, Kjell Stensson”. Med en närmare blick i Lindays ansiktsuttryck när han lämnar över till Stensson 

kan man antyda ett lur i blicken och i det smygande leendet.  

 

I detta block upptäcker vi att genom att benämna en person med en viktig och ledande roll skapar man 

direkt chans till att inte bli ifrågasatt av tittarna, och därmed verka trovärdig. Detta skapar en koppling till 

ethos (Falkheimer, 2001, s. 88). Detta skulle även kunna beröra logos, då man hänvisar till att Stensson är en 

auktoritet i sammanhanget. Redan här har man på retoriskt och tydligt sätt visat vem som besitter kunskap 

och att det är den man bör lyssna på. Blocket berör pathos genom att Linday uppmanar tittarna till att aktivt 

hämta redskapen för att kunna delta i experimenten. Detta ger tittarna utrymme för beslut som ska tas via de 

känslor som uppstår. När dessa tre begrepp samspelar med varandra ser vi att blocket visar på en 

uppmanande inledning av programinslaget, som sedan fortsätter med det andra blocket i vår analys. 

 

5.2.2 Block 2 - Introduktion till färg-TV och dess ”problem” 

45 sekunder, 00:15-01.00. 

 

Linday lämnar över till Stensson, som vi får se i närbild med en avslappnad och bakåtlutande stil. Hans blick 

är flackande och ger ett intryck av att inte vara bekväm med situationen, eller helt enkelt är för nervös eller 

osäker för att våga ha ögonkontakt. Han har även, som Linday, en välkammad frisyr och är klädd i kavaj och 

slips. Stensson med sin skånska dialekt börjar förklara om 

att alla känner till färg-televisionens problem och vilket 

intresse det finns för den. Han börjar räkna upp vilka 

länder som har färg på sina TV-apparater medan han 

stirrar upp i taket. Sedan förklarar han att han blev 

förvånad när det en månad tidigare damp ner ett förslag 

på hans bord, som skulle kunna lösa problemet med färg-

TV. Denna lösning har en fördel mot de annars tekniska 

lösningarna som finns då detta ska vara ytterligt enkelt. 

Det bygger som andra stora genomslag på mycket enkla 

elementära idéer och han förklarar vidare ”Man behöver egentligen inte känna till mycket mer om optik eller 

fysik än vad man får lära sig i skolan, för att kunna klara ut dem här problemen.”  

 

Stensson berättar att han själv anmärkningsvärt fick ett förslag att lösa problemet med färg-TV. Även här 

visar han på auktoritet och makt, det kan verka som att han är den som besitter mest kunskap och 

förtroende för uppdraget. På så sätt byggs ethos upp från tidigare block, han är fortfarande en auktoritet och 

av en ledande roll och håller kvar detta genom att visa att han besitter den kunskap han besitter. 

Figur 2 - teknisk sakkunnig Kjell Stensson 
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Logos kan ses genom att Stensson lägger fram goda argument som när han nämner att färg-TV finns i andra 

länder. Det kan ses som ett logiskt argument då färg-TV:ns introduktion endast var en tidsfråga för Sverige 

vid den här tiden, och tittarna fick informationen från en teknisk sakkunnig inom ämnet. Vilket bidrog till 

förutsättningar att skapa förtroende för tittarna, och även en stark nyfikenhet på vad som komma skall i det 

nya mediet som skapade gemenskap i samhället. 

 

Tidigt berättas det om andra länder som idag använder sig av färg-TV och redan här spelar man på det 

aktuella intresset och nyfikenheten för färg-TV som finns i det svenska samhället. Man utnyttjar och 

förstärker känslorna av vilja och avundsjuka vilket kan kopplas till pathos. Folket hade troligen en vilja att ha 

färg-TV, mycket på grund av den avundsjuka över att andra länder redan hade kommit längre i televisionens 

utveckling. Detta kunde man utnyttja i detta budskap (Falkheimer, 2001, s. 88).  

 

Stensson nämner att man inte behöva känna till mycket mer om optik och fysik än vad man får lära sig i 

skolan, och vill med stor sannolikhet komma i kontakt med sina tittare och likställa sig med deras 

kunskapsnivå och förutsättningar för att förstå budskapet. Det kan kopplas till retorikens begrepp doxa, 

genom att man har förståelse för tittarnas kunskapsnivå och förutsättningar. Man kan då på ett enklare sätt, 

forma retorikens element efter vad som krävs för att lyckas med budskapet (Lindqvist Grinde, 2008, s. 48). 

Det kan också kopplas ihop med pathos genom att han påvisar en förståelse till att ingen är dum nog att inte 

förstå, han försöker få alla att känna sig delaktiga genom att tala på ett enkelt och pedagogiskt sätt. På den 

tiden var folkskolan obligatorisk för alla. Det kan jämföras med dagens grundskola som även den är 

obligatorisk idag (Höijer, 1998). På så sätt satt majoriteten av befolkningen av en viss nivå av kunskap.  

 

Stensson har en mycket flackande blick genom hela blocket. Detta kan som tidigare nämns, tyda på 

osäkerhet och nervositet. Detta kan kopplas till actio där man ser ögonkontakt med tittarna som en viktig 

del. Enligt actio ska man bygga upp ett förtroende med tittarna genom att talaren tar ögonkontakt med dem 

i inledningen. På så sätt visar talaren att hen vill dem väl (Lindqvist Grinde, 2008, s. 331). Hans brist på god 

ögonkontakt kan skapa osäkerhet hos tittarna och kan leda till brist på förtroende och övertygelse, vilket 

leder till risk att tappa styrkan i retoriken. 

 

5.2.3 Block 3 - Så fungerar ljuset och prisma 

71 sekunder, 01.00-02.11  

 

Stensson fortsätter med en flackande blick och nu även med en harklig röst och i samma ställning, och 

förklarar hur det vita ljuset består av alla möjliga färger, ”Vi känner ju alla till att, det vita ljuset består utav en 

blandning av alla möjliga färger och man kan mycket enkelt dela upp vitt ljus med hjälp utav ett prisma.” 
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En tavla med information om färgspridning visas och Stensson menar att vi känner till den här bilden från 

skolan. Han tar samtidigt hjälp av sin pekpinne för att visa de olika delarna som ljuset består av. Senare visar 

han en annan tavla, som visar en bild på prismans funktion. Även här använder Stensson pekpinnen för att 

förklara på ett pedagogiskt sätt hur ljuset, prisma och färger fungerar tillsammans.  

{...} två hål i en massiv vägg, så låter man ljus falla in där {...} beroende på avståndet till den 

här väggen, kommer de olika färgerna som finns i det vita ljuset att släcka ut eller förstärka 

varandra. Man kommer genom denna samverkan utav dessa bägge spalterna också få fram 

färgintryck. {...} 

Upprepade gånger menar Stensson att det är kunskap som alla besitter, och fortsättningsvis försöker se till 

att tittarna känner att de hänger med och att de känner sig trygga med de lärdomar Stensson visar. Enligt 

ethos är det viktigt att få sin publik att känna sig trygga och försöka bli redo genom att öppna sitt sinne för 

nya tankar, vilket är en stor fördel för att lyckas med den önskade effekten avsändaren har (Renberg, 2007, s. 

27).  Den kunskapen och logos-argument han förmedlar här kommer att visa övertygelse när tittarna väl ska 

prova nylonstrumpan, som senare kommer i sändningen (Renberg, 2007, s. 33). De visuella verktygen i form 

av tavlorna som Stensson använder sig av är ett bra sätt att illustrera resonemang och fakta för att göra sitt 

budskap lättare som tittare att förstå (Lindqvist Grinde, 2008, s. 338).  

 

På ett pedagogiskt och tydligt sätt visar han hur ljuset fungerar, som sedan kommer förklara hur en 

nylonstrumpa kan lösa färg-televisionens problem. Stensson försöker därmed bidra till att ingen ska känna 

sig dum. Detta skapar en känsla av positiva förhoppningar då tittaren själv kan klara av detta. På så sätt 

berörs pathos. Fortsättningsvis framkommer doxa i blocket genom visad förståelse för tittarnas 

kunskapsnivå och förutsättningar (Lindqvist Grinde, 2008, s. 48).  

 

 

 

 

 

Figur 3 - skylt om interferens vid två spalter 
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5.2.4 Block 4 - Förslag på lösning 

110 sekunder 02.11-03.59 

 

Stensson berättar om ett förslag på en lösning som damp 

ner i hans brevlåda. Förslaget kom från en man vid namn 

Paul-Arne Utmeister. Lösningen går ut på att man 

använder sig av ett raster som man sätter framför TV-

apparaten. Förslaget i detta fall var att man skulle använda 

sig av en nylonstrumpa eller ett finmaskigt gardintyg. När 

han har förklarat lösningen vänder han sig mot TV-

apparaten som står bredvid honom. Han visar hur han 

har satt en nylonstrumpa framför den, samt ännu en gång 

påpekar hur viktigt det är att tyget är finmaskigt.  

Han demonstrerar även med en brynja och påpekar att brynjans hål är för stora för experimentet. Han 

påpekar också att brynja kallas för loppryscha inom det militära. Därefter går han in på hur avståndet är 

avgörande för att se de färger som ska spegla sig genom nylonstrumpan.  

 

Avståndet är väldigt viktigt, och ni bör nog göra lite försök att sitta närmare och längre ifrån 

än mottagaren, för att få fram de rätta färg intrycken, och för att hjälpa er med det så har vi 

gjort iordning en liten kalibrerings skylt. 

 

Ethos kopplas till att Stensson visar upp brynjan och nylonstrumpan på TV-apparaten och förklarar varför 

och varför inte det skulle fungera med diverse plagg. Han kopplar ihop detta med sina tidigare argument om 

ljusets funktion. Detta är ett tydligt exempel på den epideiktiska retoriken där man visar både goda och 

sämre alternativ och förklarar varför lösningen fungerar bättre, och därmed hylla lösningen som fungerar 

vilket i detta fall var nylonstrumpan (Ekström & Larsson, 2010, s. 219). Detta samspelar med logos eftersom 

Stensson fortsätter att framföra sina argument och stärker dem genom att visa på en verklig TV-apparat hur 

det skulle fungera. Stensson visar även brynjan som ett motargument och för att stärka nylonstrumpans 

trovärdighet. Att brynja kallades för loppryscha är ett gammalt skämt, vilket var ett sätt för honom att lägga 

in humor och utsmycka sitt tal. I retorikens värld används humor och nöje för att skärpa publikens 

uppmärksamhet (Gripsrud, 2002, s. 220). Pathos handlar, likt de tidigare blocken, om hur han framställer 

sina tittares kunskaper på ett mycket pedagogiskt sätt. Något som kan bidra till att han även stärker tittarnas 

självförtroende genom att bygga denna gemenskap tillsammans. 

 

Mestadels av blocket sitter Stensson snett till sitt vänstra håll, utan någon blick mot kameran 

överhuvudtaget, vilket ger en brist på socialt samspel med tittarna. Detta som berör actio, kan i sin tur 

påverka förtroendet och styrkan i sina argumentationer (Lindqvist Grinde, 2008, s. 329).   

 

Figur 4 - Kjell demonstrerar TV med nylonstrumpa 
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5.2.5 Block 5 – ”Kalibreringsskylt” 

69 sekunder, 03.59-05.08 

 

Stensson sitter fortfarande vänd från kameran och höjer armen som antyder på att han sträcker sig eller 

pekar på något. Direkt efter byts kameravinkel och en så kallad kalibreringsskylt visas i rutan. Skylten är 

indelad i sex rutor, alla rutor i varsin färg tillsammans med beskrivande text av vilken färg det är i rutan. 

Färgerna är de sex basfärgerna; vit, röd, gul, grön, blå och svart. Han förstärker detta budskap med att 

verbalt även berätta vilka färger som syns på skylten. Detta ska kunna synas i tittarnas TV-ruta om de nu har 

testat att dra över sin nylonstrumpa, som ska skapa färg-TV. Stillbilden på kalibreringsskylten är kvar medan 

Stensson på ett pedagogiskt och noggrant sätt berättar hur man ska göra för att se rätt färg. Detta gör han 

genom att förklara ”Det gäller nu för er att röra huvudet sakta och försiktigt”, och anspelar på tidigare 

argumentet om att avståndet är viktigt.  

 

Den röda kan försvinna om man sitter för långt ifrån. För nära så försvinner den gröna {...}. 

Det kan få fatala följder, exempelvis när det gäller våra hallå-flickor som är vackra blondiner 

och som då kanske bli rödhåriga, vilket dom kanske inte blir så roade av. 

 

 

Efter sista citatet går han snabbt över till att tala om att detta är under ett väldigt preliminärt stadium och 

förklarar att radioindustrin är väldigt entusiastiska för idén, som i sin tur kommer att ställa iordning någon 

slags ramverk med spännskruvar som man kan reglera avståndet med. Det kommer konstrueras i en 

tilltalande design. Han avslutar sedan blocket med att berätta om den film som kommer att visas. 

 

Om ni nu har fått fram den här skalan med vitt, rött, gult, grönt, blått och svart, kanske inte i 

precis i dom rätta nyanserna men bra nära så bör ni ha väldigt stor glädje av den lilla film 

som nu följer som visar färgintagningen av några blommor som jag tycker är en fullständig 

symfoni av färger. 

 

Ännu en gång använder Stensson humor för att skärpa tittarnas uppmärksamhet. Detta gör han genom att 

nämna hallå-flickorna och dess hårfärg. Dock kan man fråga sig om det var humor eller inte, men med en 

Figur 5 - Kalibreringsskylt 
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stor sannolikhet hävda att det är ett citat som idag skulle vara omöjlig att säga utan att få stark kritik. För 

över 50 år sedan var nog inte sådana ämnen och kränkningar lika känsliga, även om det rörde sig om public 

service där sändningarna bör ha en demokratisk och rättvis stil i sina produktioner. Om citatet var ett skämt, 

kan det ha uppfattats som ett hån mot de rödhåriga och en känsla av irritation kan uppstå som kan leda till 

att avsändarens syfte och mål kan gå miste hos den sårade och irriterade tittaren. På så sätt berör denna del i 

blocket både ethos och pathos, Man kan därmed fundera om Stensson använde detta för att visa upp sin 

ethos-inspirerande roll som självgod eller väcka irritation hos vissa tittare. Som tidigare nämnts kan det 

ibland vara svårt att dra generella skillnader mellan de två retoriska begreppen, vilket man kan se här i den 

här delen av blocket.  

 

Logos i detta block ses i Stenssons argument när han visar upp kalibreringsskylten för att visa att här 

kommer färgerna vara med en förtydligande text. Detta ger då rimliga skäl till att tro på det Stensson säger 

(Grinde, 2008, s. 80). Kalibreringsskylten, som ska vara beviset på experimentet och lösningen på färg-TV:s 

problem, har med stor sannolikhet ett syfte att skapa känslor hos tittarna såsom glädje och upprymdhet, och 

skapar en koppling till pathos. Den skapar spänning genom att man som tittare ivrigt vill pröva 

nylonstrumpan över TV-rutan för att se om argumenten och lösningen är sanna. Actio finns det begränsat 

av i blocket eftersom större delen av den består av bilden på kalibreringsskylten. En fråga som kan ställas är 

varför den visas så länge, är det för att Stensson är osäker framför kameran och vill undvika tid framför den? 

På så sätt undviker han risken att skapa en eventuell brist i sitt framförande.  

 

5.2.6 Block 6 - Avslutning  

68 sekunder, 05.08-06.16 

 

Stensson inleder blocket med att förklara att de har gjort en film, som han anser vara en symfoni av färger. 

Den består av blommor och en vacker melodi i bakgrunden. Han fortsätter och ger en önskan till tittarna att 

de ska återkoppla resultatet av experimentet för att se om de har fått fram de rätta färgerna.  

 

Figur 6 - en symfoni av färger 
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Det skulle vara roligt att höra om ni har fått fram dem rätta färg intrycken, i så fall kan ni 

kanske skriva några rader till oss, så vi får en liten koll på hur detta experiment har fallit ut. 

 

Ethos upptäcks genom att Stensson uttrycker att det kommer en symfoni av färger vilket 

visar att han som person med auktoritet utnyttjar sin position att påverka vad andra ska tycka. Detta binds 

ihop med logos där samma uttryck visar Stenssons argument för ett lyckat experiment som resulterar i att 

tittarna skulle få uppleva färg-TV. Detta blir en summering av de tidigare stegen i sändningen. Filmen, 

bestående av olika typer av blommor och en vacker melodi, har troligen som syfte att väcka en lugn och 

glädjefylld reaktion hos tittarna. På så sätt väcks pathos i denna del, genom somriga melodier och 

blommande blommor som framkallar glädje. Stensson säger ”Så bör ni ha en väldigt stor glädje utav den lilla 

film som nu följer” inför filmen. Bara att han nämner ordet glädje väcker en spänning hos tittarna av vad som 

ska komma. Känslorna blir säkerligen olika, varpå om man lyckats med experimentet eller ej.  

 

5.3 Sammanfattning av analys 

 

Textens material är som tidigare nämnt en genre inom direktsända programinslag i ett nyhetsprogram. Efter 

vår sönderdelning av sändningen upptäcks det också att den har ett språk i mellanstil, och kännetecknas med 

ett enkelt, korrekt och vårdat språk som är en mycket vanlig företeelse i nyhetsprogram (Renborg, 2004, s. 

37). Tillsammans med denna mellanstil innehåller texten flera stilfigurer:  

Exempel - Som förslagsvis används det påhittade namnet Per-Arne Utmesiter, mannen som uppfann 

lösningen på televisionens färgproblem. Det påhittade namnet är osäkert om det gav någon retorisk 

betydelse, men avsändaren kunde vara lugn över att tittarna inte snabbt kunde kontrollera om mannen fanns 

på riktigt, då snabba sökmotorer på internet var långt ifrån verkligheten på den tiden. 

Konkretion - Detaljerad beskrivning som ger tittaren närvarokänsla, vilket Stensson försöker med både när 

han pedagogiskt visar ljusets funktion och även när den fantastiska lösningen med nylonstrumpan visas och 

illustreras. Konkretionen visade på att Stensson hade hållbara argument och levererade dom med stark 

närvarokänsla i sin detaljerade beskrivning, dock inte via sitt kroppsspråk som tidigare i studien har 

kritiserats.  

Metafor - I texten kan följande citat hittas: “fullständig symfoni” och “damp det ner ett förslag på mitt bord”. 

Citaten gav möjlighet att förstärka det Stensson ville förklara och samtidigt beskriva filmen med blommor 

och hans uppdrag med ett annat och mer annorlunda uttryck för respektive citat.  

Ironi - Det kan ses som att hela sändningen resulterar i ironi. Inte att det används som en figur i själva 

framförandet, men resultatet blev högst aktuellt ironins och skämtens värld (Renborg, 2004, s. 39). 

 

Av de retoriska begrepp som vi använt i blocken, ethos, logos, pathos, doxa och actio, kan vi konstatera att 

dessa tillsammans hjälper varandra för att få fram ett analyserbart tillvägagångssätt. Begreppet ethos kan 
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man framförallt koppla till Stenssons auktoritet. Linday nämner tidigt att Stensson är tekniskt sakkunnig 

vilket gör att Stensson har en ledande, teknisk roll under hela sändningen. Detta byggs upp genom att han 

förklarar hur tekniken fungerar, vilket är hans huvudsakliga ämnesområde. Begreppet logos kan man koppla 

till de argument som han använder sig av. Framförallt anpassar han sig till en pedagogisk nivå och menar att 

lösningen till färg-TV inte är svår att förstå, utan är något som alla kan relatera från skolans utbildning. 

Pathos byggs upp genom hela sändningen genom att man stegvis förklarar hur tittarna ska gå tillväga för att 

färg ska uppstå på rutan. Känslan som byggs upp med detta är antagligen en förhoppning, längtan och 

nyfikenhet för det slutgiltiga resultatet. De tre retoriska medlen, som oavsett framträdande alltid hör 

samman (Lindqvist Grinde, 2008, ss. 55–56), gör grunden för den övertygelse som Stensson försöker få 

fram. Begreppet doxa kan man finna genom att Sveriges Television utnyttjade folkets funderingar kring färg-

TV då det redan hade börjat existera i andra länder, vilket Stensson konstaterar i första blocket.  

 

Genom hela sändningen ser vi Linday och Stensson som uppklädda herrar i kavaj, skjorta och slips. De har 

även välkammade frisyrer och en proper utstrålning som visar på en noggrann och seriös syn på hur viktigt 

det är att se välvårdad ut framför TV-kameran. Detta kan kopplas till det retoriska begreppet actio som 

handlar om framförandet genom klädsel, kroppsspråk, ögonens rörelse, rösten och gester bland annat 

(Lindqvist Grinde, 2008, s. 317–332). Klädseln kan vara en avgörande faktor för att fånga åhörarna. Det kan 

vara bra att tänka på vilken publik man ska framföra sitt tal till och med de också anpassa sin klädsel efter 

detta (Lindqvist Grinde, 2008, s. 336). Genom att dessa herrar ser välvårdade ut kan detta troligtvis öka 

deras ethos i framförandet.  

 

Något som vi la märke till vid Stenssons framförande är att han alltid pratar snabbare och med mer flyt, utan 

några avbrott eller harklingar, när han är ur bild. Detta till skillnad mot när han är med i bild. Han verkar 

nervös och känner av en osäkerhet framför kameran, vilket är ett faktum när det kommer till hans 

framförande. Han har samtidigt svårt att titta in i kameran utan förflyttar blicken i alla hörn och kanter. 

 

Andra retoriska begrepp som man kan se, som inte nämns i blocken, är begreppen kairos och decorum som 

hör till själva framförandet, dess actio. Kairos kan vi se genom att tittarna blir ombedda att ha tillbehören till 

hands för att bli uppmanade att testa nylonstrumpan över TV-apparaten hemma i vardagsrummet. På så sätt 

uppstår en handling. Målet blir att de förhoppningsvis agerar efter vad talaren säger. Stensson har under hela 

inslaget en speciell stil. Han är inte en typisk programledare som tittar in i kameran eller hälsar till Linday 

som man annars idag, år 2018, är vana vid att direktsända personer i TV-rutan gör. På detta sätt berörs 

decorum under hela sändningen, vilket förklarats tidigare är hur talaren anpassar sig till situationen 

(Lindqvist Grinde, 2008, s. 49).  

Public service ser vi inte konkret i blocken men det finns i den större kontexten som vi diskuterar i senare 

stycke.  
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6. Diskussion  
 

Vår genomförda retoriska analys har väckt en del funderingar men även givit oss klarhet över sändningens 

genomförande, talarens framförande och även avsändarens förutsättningar. Den har givit oss klarhet i hur 

stor roll och betydelse en god retorik har på ett framförande, samtidigt som vi även har fått en klarhet i hur 

kontexten och de aktuella samhällsämnena har för inverkan i vad som blir intressant för tittarna att läsa om 

eller titta på. Analysen har lämnat oss med diskussionsämnen och frågor, som under tiden har dykt upp och 

fått oss att tänka till. Retoriken och dess begrepp har kunnat ta fram de medel som användes, medvetet eller 

omedvetet, av avsändaren vilket har givit oss möjlighet till att se brister och förbättringspotential i texten. 

 

En diskussion som har uppstått är hur det hade uppfattats om det sändes idag 2018. Eftersom färg-TV 

redan finns idag kommer vi hålla diskussionen kring framförandet. Idag är vi vana med att medierna 

publicerar aprilskämt samt att vi är mer kritiska mot medierna än vad vi antar att man var under 1950-och 

60-talen. Detta på grund av public service och den kontext som existerade då. Idag har public service inte 

samma stora påverkan på oss då vi har blivit vana vid kommersiella kanaler som inte leds av staten. Denna 

tanke kan ge oss ett svar på vår första arbetsfrågeställing Vilka var avsändarens förutsättningar i den dåvarande 

kontexten. Den dåvarande kontexten var en förutsättning att aprilskämtet skulle lyckas, och vi fördjupar oss i 

svaret senare i kapitlet Slutsatser. 

 

I vår hypotes finner vi anledning att misstänka att detta TV-program, Hänt i veckan, kunde kännas lite mindre 

seriöst och tillförlitligt än det samtidiga Aktuellt som var ett nyhetsprogram som sänds en gång per dag (UR 

Acess, 2004). En parallell och igenkänning till Hänt i veckan kan kopplas till programmet Breaking News med 

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson som sänds i nutid på Kanal 5 måndag till torsdag under höst och vår. 

Kanalens egna beskrivning av programmet är att det innehåller en blandning av nyheter, humor och allvar 

tillsammans med analyser och berömda gäster (Dplay, 2018). Om dessa två kända män skulle planera ett 

aprilskämt i sitt nyhetsprogram, vad skulle det kräva för att fungera, som inte hade behövts för 56 år sedan? 

En intressant frågeställning som den intresserade får hitta svaret i nutidens kontext och den moderna 

retoriken.  

 

Något som vi märker i Stensson framträdande är hur han inte verkar vara medveten om vad ett gott 

kroppsspråk betyder för ett framträdande ur en retorisk synvinkel. Vi kan därför fundera över om 

produktionen på den tiden var medveten om retoriken som metod för övertygelse även i media. Retoriken 

menar genom begreppet actio att ögonkontakt med publiken är viktigt, vilket vi genom vår analys kan 

konstatera att Stensson inte har. Detta kan vi diskutera vidare gällande om Stensson är medveten om och 

gör så för att verka ovan och hinta om att det är något lurt med sändningen eller om han faktiskt var ovan. 

Han har, som tidigare nämnt, inte något yrke framför kameran och är därför inte van vid att befinna sig i 

direktsänd TV. Vi kan misstänka att man kanske inte ville verka för seriös och övertygande, i risk att det 
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skulle skapa irritation hos tittarna och kanske till och med skapa diskussion om hur mycket man får 

missbruka och utnyttja publice service seriösa och viktiga roll. Kanske ville de undvika irritation men ändå 

skapa samhällsdiskussion kring färg-TV? Denna tanke kan ge oss ett svar på vår arbetsfrågeställning Upplevs 

talaren övertygande eller ej och hur framkommer det i sändningen, och detta kan visa på att han kan upplevas som 

mindre trovärdig och sändningens budskap kan gå miste.  

 

Vissa skämt som tas upp i sändningen om Nylonstrumpan skulle troligtvis få stora rubriker och inte vara 

uppskattade i dagens samhälle. Som exempelvis när Stensson nämner de blonda hallå-flickorna som kunde 

bli rödhåriga. Skulle detta skämt framförts i en public service-kanal idag, som till exempel SVT1, skulle det 

kunna bli uppror till en debatt om kvinnoförnedring och sexism, vilket skulle kopplas till metoo-rörelsen 

2017.  

 

Anledningen till att Sveriges Television valde att skämta om färg-TV kan vi se som begriplig med tanke på 

att det fanns färg-TV i andra delar av världen. Sverige var sena med att skaffa TV och troligtvis fanns det en 

debatt om Sverige skulle bli lika sena med att ta in den nya tekniken, som de var med att ta in TV:n i 

samhället. Att skämtet visades i TV kan ha haft ett bakomliggande syfte att skapa en debatt kring ämnet och 

för att se hur stor del av folket som diskuterade det hela för att få fram hur eftertraktat färg-TV var. Public 

service var, precis som det är idag, ägt av staten och till för folket. På så sätt tror vi att detta var ett sätt för 

politikerna att få en insyn i folkets TV-situation och hur deras behov såg ut.  

 

Analysen har kunnat svara på vår frågeställning, men också skapat större intresse och nya frågor över vad 

som faktiskt hände efter sändningen, men det kräver en helt annan analys som vi diskuterar vidare om i 

senare stycke om framtida forskning. Vår studie visar på att frågeställningen och dess arbetsfrågeställningar 

används ständigt under arbetets gång, och vi håller en röd tråd som givit oss svar på frågeställningen som 

presenteras i början av studien. De använda källorna och tidigare forskning har valts med noggrannhet och 

omtanke och har använts med syfte till att svara på frågeställningen, vi har goda skäl att påvisa att vår studie 

har gjorts på ett tillförlitligt sätt. Svaren på frågorna presenteras grundligt i nästkommande kapitel.  

 

6.1 Slutsatser  
 

Syftet med studien är att se vilka retoriska medel som bidrog till att det aprilskämtet Nylonstrumpan skulle 

bli så trovärdigt som möjligt, och hur medlen och kontexten påverkade varandra för att bidra till ökad 

trovärdighet. I följande avsnitt kommer slutsatsen av studien att presenteras genom att besvara våra 

frågeställningar som vi under studien har jobbat efter. 

 

 
 
 



 29 

Vilka var avsändarens förutsättningar i den dåvarande kontexten?  
 
Avsändarens förutsättningar var många och komplexa. Den tidens kontext, specifikt public service och 

televisionens roll i dåtidens samhälle, är en betydande faktor i vilka förutsättningar avsändaren hade. Skämtet 

låg rätt i tiden utav många olika anledningar. Färg-TV var ett attraktivt och omdiskuterat ämne. En enkel 

och billig lösning såsom en vanlig nylonstrumpa kunde fånga tittarnas intresse och avsändaren fick chans att 

nå ut med sitt budskap och syfte. Public service roll var en god förutsättning för att utnyttjas och användas i 

aprilskämtet. Den ledande och ensamma rollen public service hade då, gav möjlighet för avsändaren att visa 

auktoritet och därmed var tittarnas förväntningar att det dem tittade på var sant och skulle tas med allra 

största allvar. Redan där hade man alla möjligheter i världen, och kunde med sitt inflytande forma och nå ut 

sitt budskap. 

 

Upplevs talaren övertygande eller ej och hur framkommer det i sändningen? 

 
Vår retoriska analys visar återkommande starka argument som bidrar till att talaren upplevs övertygande. 

Analysen har även funnit brister som kan ha påverkat trovärdigheten negativt, och vidare i detta svar 

förklaras dessa lyckade och mindre lyckade retoriska medel i sändningen. 

Kjell Stensson, och även Mats Linday, skapade en trovärdighet och förmedlade på ett övertygande sätt flera 

argument och budskap som tillsammans med tidens kontext skapade ett väl genomtänkt och fyndigt 

aprilskämt. Stenssons roll som teknisk sakkunnig är en viktig del att ta hänsyn till, eftersom han genom 

aprilskämtet får visa sina kunskaper inom tekniken. Hur Stensson framför aprilskämtet genom att tala på ett 

pedagogiskt och enkelt språk gör att han kan nå ut till många som kan känna igen sig i de lärdomar som 

Stensson försöker lära ut till folket. Tavlorna som Stensson använder känner många igen från skolan vilket 

ger en bild av att det han säger är sanning genom att använda sig av något som redan finns. Som tidigare 

nämnts i analysen visar retorikens analysmedel på Stenssons osäkra kroppsspråk skapar en osäkerhet i 

framförandet. En viss förståelse kunde ha skapats av tittarna då Stensson inte var en van profil framför TV-

kameran utan arbetade mest inom radion. Hans egentliga styrka var hans kunskap och han var där för att 

informera och lära ut. Hans betydligt snabbare tal utanför bild kan ha inneburit risk i trovärdigheten, men 

säkert något som en vanlig läsare av texten, det vill säga tittarna av sändningen, märker av och har någon 

negativ verkan i budskapets framförande. Argumenten tolkas som hållbara och väl planerade för att lyckas 

med sin tes, dock observerar vi genom vår analys att argumenten inte blir hållbara för den folkmassan som 

besitter teknisk kunskap och som jobbar i TV-industrin. Dock så var avsikten att nå ut till svenska folket, 

vilket det gjorde. Utifrån vår genomförda retoriska analys som tidigare har presenterats, återkopplar vi till 

vår frågeställning och presenterar det resultat och svar vi har fått fram genom vår studie. 
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Vilka medel användes i aprilskämtet Nylonstrumpan från 1962, och vad hade den dåvarande 

kontexten för betydelse? 

De retoriska medel som används i aprilskämten är flertalet och skämtets framförande bygger på argument, 

och vår analys visar att ethos, logos och pathos har samspelat och varit en förutsättning för att ha en 

möjlighet till att nå ut med budskapet. Tillsammans med andra begrepp har avsändaren troligtvis använt 

retorik och dessa medel för att argumenterat och övertyga sina mottagare.  

Aprilskämtets kontext hade en viktig betydelse för att aprilskämtens retorik och argument skulle vara 

hållbara och fungerande i framförandet. Televisionens växande roll i media gav möjlighet för avsändaren att 

komma in i folkhemmet och gemenskapen som hade skapats via det nya mediet. Public service, och 

människors respektfulla syn för den, lade en grund för att tittarna skulle känna att det som sägs via media var 

sant. En god förutsättning som inte ser likadan ut idag, år 2018. För att lyckas med ett liknande budskap nu 

56 år senare, skulle det krävas ett enormt arbete, kanske till och med ett mirakel.  

Författaren till Squaring the Circle: public service and commercial news on Swedish Television 1956-1990, skriver i sin 

avhandling hur media var mer medvetna om tittarna under 1960-talet samt gjorde stora insatser för att fånga 

dem. Detta kan vi koppla till vår analys genom att Sveriges Television utnyttjade den växande rollen som 

televisionen hade. De gjorde en insats, som krävde en del förberedelse och övertygelse, för att fånga tittarna. 

I tidigare forskningen som Marikki Härmä nämner i sin avhandling (2015), att aprilskämt förr ofta handlade 

om att utföra ett uppdrag. Det kan även ses i att Stensson försöker tillsammans med det svenska folket 

genomföra “experimentet”, alltså en handling, likt ett uppdrag, för att få färg-TV. 

 

Året 1962 var televisionen fortfarande ett relativt nytt medium i Sverige, och som TV-pionjären Karin Falck 

förklarade i programmet om TV-historia i UR Acess, lärde sig TV-folket tillsammans med tittarna då det var 

ny teknik och kultur för de båda. På så vis lärde man sig av varandra och en gemenskap utvecklades. Man 

kan då tänka sig att Stensson inte hade behövt vara mer närvarande och mindre nervös, han hade lyckats 

relativt bra med sändningen ändå. Tittarna hade inte de kraven och förväntningarna på framförandets kvalité 

som vi förväntar oss i dagens TV-samhälle. Stenssons osäkra kroppsspråk skulle inte fungera hos dagens 

tittare, och retoriken skulle inte fungera idag. De klockrena argumenten var relativt hållbara år 1962, men 

idag skulle Googles snabba resultatsökning förstöra argumentet redan efter några sekunder in i aprilskämtets 

sändning.  
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7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv  
 

Att Sveriges Television valde att skämta om färg-TV orsakade troligtvis fler debatter kring om Sverige skulle 

ha färg-TV eller ej, vilket kan ha bidragit till att samhället tog in färg-TV tidigare än vad som kan ha varit 

tänkt. Genom att en public service-kanal skapade detta årliga fenomen i media, kan det ha varit en 

bidragande orsak till att dagens kommersiella kanaler skapar aprilskämt dem med. Aprilskämt kan anses vara 

en bov bakom begreppet fake news, där media sänder ut fejkade nyheter, precis som aprilskämt är i grund och 

botten. Genom att fejknyheter vuxit fram i samhället finns det anledningar att tro att media väljer bort 

publicering av aprilskämt från sina kanaler för att fejknyheter inte ska få en större spridning. Christofer 

Ahlqvist, journalist på Göteborgsposten, menar i sin artikel att det blir allt svårare att skilja sanning från 

osanning och väljer då bort aprilskämt 2018 (Ahlqvist, 2018). Detta kan visa indikationer på att aprilskämt 

framöver kommer ifrågasättas mer och media tar avstånd, för att inte tappa sin trovärdighet inför sina läsare 

och tittare.  

  

7.1 Framtida forskning 
 

I denna studie har vi endast haft syfte att ur användarens synvinkel och förutsättningar få fram vilka 

retoriska medel som hade inverkan till att aprilskämtet lyckades så som de gjorde. Den kvalitativa 

textanalysen som har gjorts i den här studien har inte givit något svar på hur aprilskämtet togs emot av 

tittarna, och vad tittarna faktiskt gjorde och hur de reagerade efter sändningen. En intressant studie som 

skulle kunna göras i framtiden är en receptionsanalys. Intervjuer skulle kunna göras med personer som levde 

på den tiden som kan berätta om sin upplevelse och minne av aprilskämtet. Med kvalitativa intervjuer kan 

man få information som är svår att hitta annars och samtidigt kan man testa sina egna hypoteser, för att se 

om det man har hört stämmer. Detta kan även vara en passande metod för att få fram vad som hände efter 

aprilskämtet hade sänts (Østbye et al, 2004). Det vi har hittat är tidningar som skrev dagarna efter 

aprilskämtets sändning och det stod, i olika utsträckningar, om hur SVT försökte lura svenskarna att dra 

över nylonstrumpan för att få färg-TV och att det var på gränsen till förnedrande och att man som tittare 

skulle skämmas om man gick på skämtet. Snabba intervjuer gjordes med folk på gatan, som i princip 

samtliga svarade att de såklart inte gick på det dumma skämtet (Figur 7). Men nu 56 år senare, skulle svaren 

vara annorlunda då och skulle journalisterna fördumma skämtet likadant idag, som de gjorde i till exempel 

Härjedalenstidning (Figur 8). 

 

I en kvalitativ analys med mycket mer tid och resurs hade vi kunnat grävt djupare i SVT:s arkiv, och fått mer 

kunskap om skaparna av aprilskämtet. Hur medvetna var dom med hur de skulle göra för att låta 

övertygande, är en intressant fråga att ställa. Och hur de som med makten över media resonerade när man 

planerade aprilskämtet, och vad det bakomliggande syftet var. Att sälja nylonstrumpor eller skapa debatt? 

Och fick de några brev skickade till sig efter Stensson uppmaning till tittarna? 
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Figur 7 - Aftonbladet 1962-04-02 

 

 

Figur 8 – Hudiksvallstidningen 1962-04-19 
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