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Abstract 
According to the widespread concept of deception, deception is to intentionally cause 
someone to acquire or continue to have a false belief.  This paper refutes this notion and 
argues for a definition of deception based on a view that deception is the misuse of 
communication with the purpose to achieve a further end; an end that, is believed, can’t be 
reached without the misuse of communication. It is shown that this new definition can 
handle cases that earlier definitions could not handle without leading to absurd pragmatic 
consequences. In addition, the proposed definition makes it possible to properly distinguish 
between deception and attempted deception. 
 
Keywords 
Deception, Lying, Bald-faced Lies, Grice, Cooperative Principle, Stalnaker, Common Ground, 
Communication, Misuse of Communication, Information, False Information 

Inledning 

Det är en utbredd uppfattning att dupering1 i huvudsak innebär att avsiktligt förmå någon att tro 

något falskt (Mahon, 2007; Sorensen, 2007; Carson, 2009; Fallis, 2010; Dynel, 2011). Det betyder 

således att sändarens avsikt är att mottagaren kommer att tro något falskt. Huruvida sändaren lyckas 

eller inte med sin avsikt skulle därmed vara beroende av sanningsvärdet i mottagarens uppfattning 

eller trosföreställning. Man kan emellertid fråga sig om sändarens avsikt nödvändigtvis är förbunden 

med sanningsvärdet i mottagarens uppfattning, och huruvida dupering är beroende av 

sanningsvärdet i mottagarens uppfattning? Chisholm och Feehan (1977) antyder att det inte är så:   

Det finns ett försanthållande som vi tror är falskt–eller som vi inte tror är sant, vi handlar 

för att få till eller bevara ett accepterande av detta försanthållande, och vi gör detta för att 

ett accepterande kan komma att bidra till något ytterligare ändamål.2 (Chisholm & 

Feehan, 1977, p. 148) 

Det går således att argumentera att en person som accepterar ett försanthållande inte nödvändigtvis 

måste ha en uppfattning om sanningsvärdet i försanthållandet. Detta medför att mottagarens 

uppfattning om försanthållandets sanningsvärde är irrelevant för sändarens avsikt. Därmed blir en 

definition av dupering utifrån att mottagaren avsiktligt förmås att tro något falskt problematisk. 

Förvisso skulle ändamålet med ett accepterande av försanthållandet kunna sägas vara att mottagaren 

ska komma att tro något falskt, men ändamålet begränsas inte till endast det. Det finns således 

anledning att ifrågasätta och närmare granska den utbredda uppfattningen av dupering. Jag kommer i 

det här arbetet hävda att dupering inte kräver att mottagaren får en falsk uppfattning. Jag kommer 

                                                             
1 Författarens egen översättning av ”deception”.  
2 Författarens egen översättning från engelska. Genom hela arbetet kommer citerade definitioner, exempel och 
påpekanden av olika tänkare att översättas från engelska till svenska. Detta för att begränsa antalet begrepp och undvika 
begreppsförvirring.     
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även föreslå en definition av dupering där dupering innebär att medvetet missbruka kommunikation 

för att nå ett ändamål som man inte tror sig kunna uppnå utan att missbruka kommunikationen.  

 

Jag har tänkt lägga upp arbetet på följande sätt: jag börjar med att redogöra för det jag menar är den 

utbredda uppfattningen av dupering. Jag gör det genom att presentera två tänkares, Mahons och 

Carsons, definitioner av dupering för att visa det jag anser är kärnan och det centrala problemet i den 

utbredda uppfattningen av dupering, men också för att visa på vilka skillnader som finns i synen på 

dupering (a). Utifrån ett antal exempel problematiserar och diskuterar jag därefter Mahons och 

Carsons definitioner av dupering som jag redogjorde för innan. Jag skissar även upp vad jag ser som 

krav på en ny definition av dupering (b). Därefter redogör jag för min syn på dupering, som 

missbruket av kommunikation och bygger på den utifrån Grices samarbetsprincip och Stalnakers 

tankar om gemensam utgångspunkt. Med hänsyn till min beskrivna syn på dupering och de krav jag 

tidigare identifierat föreslår jag en ny definition av dupering (c). Jag visar därefter hur den nya 

definitionen hanterar de exempel som den tidigare definitionen hade problem med samt bemöter 

några förmodade invändningar mot den föreslagna definitionen (d). Jag avslutar med att diskutera 

konsekvenserna av den nya definitionen (e).  

(a) Den utbredda synen på dupering 

De flesta filosofer tycks vara tämligen överens om att dupering i huvudsak innebär att avsiktligt förmå 

någon att tro något falskt, även om de definierar dupering olika. Det här avsnittet redogör för några 

motiveringar och centrala tankar för denna ståndpunkt utifrån Mahons och Carsons definitioner av 

dupering. Mahons och Carsons definitioner av dupering har vissa skillnader men visar även att det 

finns en övergripande samsyn.  

Mahons definition av dupering 

Mahon börjar sin argumentation med att konstatera att det inte finns någon generellt vedertagen 

definition av dupering.  Men även om inte alla filosofer kan enas om en definition så finns det vissa 

saker som de är överens om enligt Mahon. Det är allmänt godtaget att ”dupera” är ett uppnåendeverb 

och att dupering är en performativ handling. Detta innebär att det endast går att säga att en dupering 

har skett efter det att en viss effekt har uppnåtts. Enligt Mahon är även den gängse uppfattningen att 

det som ska uppnås i dupering är att mottagaren kommer att tro något falskt. Att dupering måste 

lyckas för att det ska vara dupering är även en viktig skillnad jämfört med att ljuga menar Mahon. En 

lögn behöver inte lyckas – mottagaren måste inte komma att tro på det falska påståendet – för att det 

ska vara en lögn.  En lögn skiljer sig även från dupering i och med att lögnen kräver att ett uttalande 

görs. Det är enligt Mahon en allmän uppfattning att dupering inte kräver att ett uttalande görs t.ex. 
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kan gester, ansiktsuttryck eller maskeringar användas för att dupera. Även om de flesta filosofer kan 

enas kring att dupering är en performativ handling med framgångskriteriet att mottagaren kommer 

att tro något falskt och att detta kan uppnås utan att ett uttalande görs, så finns det flera 

meningsskiljaktigheter. Enligt Mahon finns det skillnad i synen på huruvida dupering måste vara 

avsiktlig eller inte. Det finns också meningsskiljaktigheter rörande huruvida dupering kräver att 

någon måste komma att få eller behålla en falsk uppfattning, eller om uteslutande av en sann 

uppfattning, eller förhindrandet av förvärvandet av en sann uppfattning, också ska räknas som 

dupering. Det finns också motsatta uppfattningar rörande huruvida dupering kräver en interaktion 

med den som blir duperad eller om det är tillräckligt att endast åstadkomma en effekt hos den 

duperade. Meningsskiljaktigheter finns också beträffande huruvida den som duperar måste veta eller 

verkligen tro att förhållandet, som den duperade kommer att tro är sant, är falskt. Mahon åskådliggör 

och diskuterar dessa meningsskiljaktigheter utifrån sex stycken definitioner av dupering. Mahons 

egen ståndpunkt avseende meningsskiljaktigheterna framträder när han förkastar alla sex 

definitioner och föreslår en egen definition, en modifierad version av en av de förkastade 

definitionerna (Mahon, 2007).  

Mahons definition av dupering (DM): 

Att dupera = df. att uppsåtligt förmå en annan person att tro eller att fortsätta att tro något 

som är känt eller utan tvivel anses vara falskt, genom att framföra bevis på vilka personen 

baserar sin falska föreställning eller fortsätter hålla kvar vid sin falska föreställning.3 

(Mahon, 2007, pp. 189-190) 

Mahons tanke med formuleringen ”genom att framföra bevis ” – är att dupering kräver något aktivt av 

sändaren, vanligtvis att sändaren säger något eller gör en gest, etc.  Det utesluter dock inte mer 

avancerade bevis som att framföra fysiska bevis.  

Carsons definition av dupering 

Carson utgår, i sin definition av dupering, från hypotesen att dupering i stort innebär att förmå någon 

att tro något falskt. Carson påpekar dock att missförstånd och feltolkningar också kan leda till att 

någon blir vilseledd4 att tro något falskt. Att någon blir vilseledd betyder dock inte att de blir 

duperade. Carson menar att det som skiljer vilseledning från dupering är avsikten att ge en annan 

person en falsk uppfattning. En mottagare kan på många sätt komma att bli vilseledd utan att talaren 

har för avsikt att vilseleda mottagaren. Carson ger ett exempel: en person har fått falsk information 

som den tror är sann. Ifall personen för informationen vidare till någon annan, kan inte personen 

anses försöka dupera mottagaren även om mottagaren kommer att få en falsk uppfattning. Det kan 
                                                             
3 Författarens egen översättning från engelska.  
4 Författarens egen översättning av ”mislead”, ”misleading”. 
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heller inte anses vara dupering om en person säger något som är sant men som mottagaren 

misstolkar och därför kommer att tro något falskt. Det är således avsikten hos talaren att förmå någon 

att tro något falskt som gör vilseledning till dupering. Enligt Carson är därmed det framträdande 

draget i dupering att avsiktligt förmå någon att tro något falskt (Carson, 2009). Hur någon kommer att 

tro något falskt har ingen betydelse så länge talaren har för avsikt att dupera och aktivt gör något för 

att uppnå det enligt Carson. Det gör även att sanna uttalanden kan vara duperande. Dupering behöver 

inte ens vara ett uttalande – det kan vara en gest eller ett ansiktsuttryck. Carson påpekar även att 

dupering är en performativ handling vilket betyder att duperingen måste lyckas (mottagaren måste 

komma att tro något falskt) för att det ska vara dupering, annars är det endast ett försök till dupering. 

Utifrån dessa resonemang formulerar Carson en första definition av dupering: 

Carsons första definition av dupering (DC1): 

En person S duperar en annan person S1 om och endast om S avsiktligt förmår S1 att tro 

x, där x är falskt och S vet eller tror att x är falskt.5 (Carson, 2009, p. 177) 

En person som avsiktligt förmår någon annan att tro något falskt behöver dock inte alltid själv ha en 

uppfattning om att x är sant eller falskt menar Carson. Dupering kan därför även definieras som:   

Carsons andra definition av dupering (DC2): 

En person S duperar en annan person S1 om och endast om S avsiktligt förmår S1 att tro 

x, där x är falskt och S tror inte att x är sant.6 (Carson, 2009, p. 178) 

Enligt Carson ger de två definitionerna tillsammans en allomfattande definition av dupering.  

 

Carson skiljer på dupering och handlingar som kan användas för att dupera. Lögner, undanhållande av 

information, skitsnack, spins och halvsanningar kan enligt Carson användas för att dupera även om 

handlingarna i sig inte är duperande. Det som gör en handling duperande är just avsikten att 

mottagaren kommer att tro något falskt (Carson, 2009).  

Att avsiktligt förmå någon att tro något falskt 

Mahon och Carsons definitioner skiljer sig något åt. De har dock fortfarande betydande likheter. Båda 

ser dupering som en performativ handling. Handlingen är en kommunikativ handling dvs. handlingen 

förmedlar information på något sätt: ett uttalande, en gest, ett ansiktsuttryck, etc. Både Mahon och 

Carson menar att framgångskriteriet för dupering är att mottagaren kommer att tro något falskt. 

                                                             
5 Författarens egen översättning från engelska.  
6 Författarens egen översättning från engelska.  
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Sändarens avsikt är således enligt både Mahon och Carson förbunden med sanningsvärdet i 

mottagarens uppfattning.  

(b) Problemen med den rådande uppfattningen av dupering 

Efter att i det tidigare avsnittet ha tagit del av argumenten för en ståndpunkt där dupering är beroende 

av sanningsvärdet i mottagarens uppfattning är det nu dags att närmare undersöka de problem som 

jag hävdar att denna ståndpunkt för med sig.  
 

Ett övergripande problem med sanningsvärden i en persons uppfattning är att de faktiska 

förhållandena och personens föreställningsvärld kan skilja sig åt. Detta kan åskådliggöras med ett 

exempel från en tid då den allmänna föreställningen var att jorden var platt: 

(1) Knut förmår Erik att tro att jorden är rund i syfte att Erik ska försöka segla jorden 

runt och i försöket åka över kanten.  

Utifrån Knuts och den allmänna föreställningsvärlden duperar Knut Erik. Enligt Carsons definition 

duperar dock inte Knut Erik i och med att Erik inte kommer att tro något falskt (eftersom jorden är 

rund). Enligt Mahons definition är det dupering i och med att han förmår Erik att tro något som enligt 

Knut och den allmänna föreställningen är falskt. Mahons definition kan i det här avseendet hantera att 

föreställningsvärlden inte alltid överensstämmer med faktiska förhållanden, vilket Carsons definition 

inte kan. Carson skulle säga att Knut försöker dupera Erik men att duperingen inte kommer lyckas då 

Erik inte kommer att tro något falskt. Enligt Carsons definition är det inte dupering trots att alla vid 

den tidpunkten eller för all framtid tror att Knut lyckades dupera Erik. En definition av dupering 

måste liksom Mahons definition kunna hantera att föreställningsvärlden och de faktiska 

förhållandena kan skilja sig åt.  

 

Även om föreställningsvärlden överensstämmer med de faktiska förhållandena leder kravet på att 

mottagaren måste komma att tro något falskt till problem i de fall där mottagaren tror eller vet att 

informationen är falsk men ändå handlar utifrån informationen som om den vore sann. Carson ger 

själv ett exempel med en student som ogenerat ljuger för examinatorn:  

(2) En student blir påkommen med att fuska på en examination. Examinatorn och 

studenten vet att studenten har fuskat, båda vet också att den andre vet att den vet 

osv. Studenten vet dock att examinatorn har som princip att endast straffa den som 

erkänner att den har fuskat. Studenten säger därför till examinatorn att den inte har 

fuskat (Carson, 2009).  
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Studentens ogenerade lögn7 är avsiktlig i det att studenten med lögnen försöker uppnå ett ändamål 

t.ex. undgå straff, ifrågasätta examinatorns princip eller något annat (Carson, 2009).  I och med att 

studenten kan lyckas eller inte i sitt uppsåt är handlingen performativ. Studentens handling är 

emellertid inte dupering enligt Carsons eller Mahons definitioner eftersom studenten inte kan sägas 

försöka förmå examinatorn att anta eller behålla en falsk uppfattning i och med att examinatorn vet 

att studenten fuskade och studenten vet att examinatorn vet det, osv. Det enda som skiljer studentens 

handling från dupering enligt Carsons och Mahons definitioner är således att examinatorn vet att det 

som studenten säger är falskt. Hade examinatorn inte vetat att studenten ljög hade det varit dupering. 

Det innebär att om mottagaren tror att informationen som presenteras eller impliceras är falsk kan 

det inte vara dupering enligt Carsons och Mahons definitioner. Detta blir motsägelsefullt i och med att 

det får till följd att om en person vet eller misstänker att någon försöker ge den en falsk uppfattning är 

det inte ens ett försök till dupering även om personen handlar utifrån den falska informationen dvs. 

handlar som om den blev duperad (sändarens avsikt uppnås). Om mottagaren som ett resultat av 

sändarens handling agerar som om den blev duperad måste sändarens handling rimligen definieras 

som dupering givet att mottagaren agerade i enlighet med sändarens avsikt. Även sändarens handling 

måste kunna definieras som försök till dupering om sändaren hade som avsikt att dupera oberoende 

av sanningsvärdet i mottagarens uppfattning. En invändning mot ovanstående resonemang skulle 

kunna vara att det får till följd att sändaren anses dupera mottagaren även i de fall där mottagaren 

agerar som om den blev duperad i syfte att i sin tur dupera sändaren. Detta utgör dock ett specialfall 

som faller utanför en allmän definition av dupering och kommer i korthet redogöras för i avsnitt (d). 

Så här långt räcker det med att konstatera att en definition av dupering som har det performativa 

framgångskriteriet att mottagaren måste komma att tro något falskt inte definierar situationer där 

mottagaren endast agerar som om den blev duperad som dupering. 

 

En definition av dupering som är beroende av sanningsvärdet i mottagarens uppfattning utesluter 

även alla fall där personen kommer att få en uppfattning vars sanningsvärde inte kan bestämmas, det 

som Sorensen kallar ”kunskaps-lögner”8 (Sorensen, 2010), exempelvis:  

(3) Under en fotbollsmatch under en rast på skolgården råkar Pelle sparka bollen genom 

rektorns fönster. Rektorn kommer ut fly förbannad, ställer upp klassen och säger att 

om den som sparkade bollen erkänner kommer bara den personen att straffas. Ingen 

av eleverna gillar rektorn men Pelle är en omtyckt kamrat som alltid ställer upp för 

sina kompisar. Eleverna förstår också att rektorn inte kan straffa alla eleverna. När 

Pelle, som inte vill skapa problem för sina kamrater, räcker upp handen och erkänner 

                                                             
7 Författarens översättning av ”Bald-faced Lies”.   
8 Författarens översättning av ”Knowledge-Lies” 
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att det var han som gjorde det, räcker därför alla andra elever också upp handen en 

efter en och säger att det var de som sparkade bollen.  

De facto kan endast en elev ha sparkat bollen genom fönstret. Det går därmed inte att säga att rektorn 

kommer att få en falsk uppfattning när fler än en elev erkänner. Visserligen skulle det kunna hävdas 

att rektorn kommer att få en falsk föreställning om att Pelle är oskyldig och att varje falskt 

erkännande bidrar till denna falska föreställning. Men rektorn kan inte sägas få den falska 

föreställningen att Pelle är oskyldig. Rektorn kan till och med misstänka eller tro att Pelle är skyldig – 

rektorn kan bara inte fastställa vilket erkännande som är sant eller falskt. Varje erkännande efter 

Pelles erkännande kan således inte anses syfta till att ge rektorn en falsk uppfattning utan har som 

ändamål att dölja sanningsvärdet i de tidigare erkännandena. Enligt varken Mahons eller Carsons 

definition av dupering kan de falska erkännandena sägas vara dupering i och med att rektorn inte 

kommer att ha en falsk uppfattning som ett resultat av de falska erkännandena. Mahons och Carsons 

definitioner är begränsade till det som Chisholm och Feehan kallar positiv dupering. Exempelet är 

emellertid ett fall av negativ dupering där mottagaren (rektorn) hindras från att förvärva en sann 

uppfattning (att Pelle hade sönder fönstret) (Chisholm & Feehan, 1977).  Endast om en ensam elev 

falskt erkänner och Pelle inte erkänner skulle det gå att säga att rektorn kommer att ha en falsk 

uppfattning. Det blir motsägelsefullt och pragmatiskt svårhanterligt att ett ensamt falskt uttalande är 

duperande men om samma falska uttalande görs tillsammans med andra uttalanden (sanna eller 

falska) är det inte dupering. Om problemen i exempel 2 och 3 ska kunna undvikas kan inte en 

definition av dupering utgå ifrån att avsikten i dupering endast har som mål att påverka 

sanningsvärdet i mottagarens uppfattning. Carsons och Mahons definitioner är helt enkelt för snäva.  

 

Carsons och Mahons definitioner är inte bara för snäva, de är även oprecisa. Till exempel är det enligt 

Carson nödvändigt att skilja på dupering och utelämnande av information då han menar att inte alla 

fall av utelämnad information är dupering. Carson ger ett exempel med en affärsman i en 

affärsuppgörelse som Carson menar inte kan anses dupera (eller ens försöka dupera) kunden när 

affärsmannen inte avslöjar vad den har för säljkostnader i och med att det inte finns en förväntan att 

affärsmannen ska vara öppen med information om sina säljkostnader. Att undanhålla information kan 

dock enligt Carson vara dupering om det finns en tydlig förväntan, ett löfte eller en professionell plikt 

att tillhandahålla informationen. Carson ger ett exempel med en skatterådgivare som är medveten om 

ett skatteavdrag som dennes kund kan göra och om skatterådgivaren inte informerar kunden om det 

möjliga avdraget är det dupering (Carson, 2009). Samtidigt som Carson säger att utelämnande av 

information ibland kan vara dupering och ibland inte, finns det inget i hans definition av dupering som 

säger när utelämnande av information är dupering eller inte. Om man omformulerar Carsons exempel 
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något blir det enklare att utreda vad det är som krävs av en definition av dupering. Säg att 

affärsmannen är en läkemedelsförsäljare:  

(4) I en marknadsekonomi9 kan en läkemedelsförsäljare inte sägas dupera kunden när 

den inte är öppen med vilket pris som är det lägsta acceptabla säljpris (även om det 

ger kunden en falsk föreställning om vad som är ett skäligt pris för läkemedlet) i och 

med att det skulle kunna skada försäljarens vinstmöjligheter. 

 

(5) I en marknadsekonomi anses en läkemedelsförsäljare dupera kunden om den 

undanhåller information om farliga biverkningar av ett läkemedel (i och med att det 

skulle medföra att köparen får en falsk uppfattning av att läkemedlet är ofarligt) även 

om det också skulle skada försäljarens vinstmöjligheter.  

Det är ingen skillnad i situationerna i det avseendet att i båda situationerna finns det information som 

försäljaren inte vill avslöja på grund av att det kan påverka vinstmöjligheterna negativt. Skillnaden 

ligger i vilken information som ska anses vara gemensam information. Lägsta acceptabla säljpris i en 

marknadsekonomi anses inte vara gemensam information men däremot förväntas information om 

farliga biverkningar vara det. Utifrån Carsons och Mahons definitioner går det inte att skilja på de två 

situationerna (exempel 4 och 5). Carsons definition är därmed inte heller det pragmatiska 

analysverktyg han hävdar att det är (Carson, 2009). För att en definition av dupering ska kunna 

användas som ett pragmatiskt anlysverktyg måste definitionen ta hänsyn till kontexten och den 

tidigare diskursen.  

Mahon och Carsons redogörelser för dupering har också en brist i precisionen avseende skillnaden på 

dupering och försök till dupering. Mahon och Carson definierar dupering men ingen av dem talar 

närmare om vad ett försök till dupering är. Försök till dupering måste rimligtvis definieras utifrån 

sändarens avsikt och det performativa framgångskriteriet i definitionen av dupering i och med att 

oavsett om duperingen lyckas eller inte är sändarens handling ett försök till dupering. En definition av 

dupering måste därmed även tydligöra vad som utgör ett försök till dupering. 

En definition av dupering måste kunna hantera att föreställningsvärlden och de faktiska 

förhållandena kan skilja sig åt. Exemplen visar också att om mottagaren måste komma att tro något 

falskt för att det ska vara dupering får det absurda pragmatiska konskevenser. Sanningsvärden tycks 

därmed inte vara avgörande för en definition av dupering. Det har också visats att en definition av 

                                                             
9 I en marknadsekonomi förutsätts det här att det råder fri konkurens samt en strävan hos alla parter att försöka 
maximera sin vinst. I kontexten av en marknadsekonomi finns därför ingen förväntan hos parterna om öppenhet kring 
marginaler och omkostnader på produkter och tjänster.  Däremot finns en förväntan eller t.o.m. krav på öppenhet kring 
kvaliteten i varor och tjänster särskilt ifall det finns farliga biverkningar.   
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dupering måste ta hänsyn till kontexten och den tidigare diskursen för att vara precis. En definition 

måste också tydligt kunna skilja på dupering och försök till dupering.  

(c) Dupera: att missbruka kommunikation 

Det har visat sig att det finns flera problem med Mahons och Carsons definitioner av dupering. 

Definitionerna förefaller vara för snäva och oprecisa. För att undvika problemen behöver en annan 

utgångspunkt än sanningsvärdet i mottagarens uppfattning användas. Det här avsnittet kommer 

därför titta närmare på dupering utifrån ett kommunikativt perspektiv. Liksom Lewis (1983) påpekar 

är det svårt att se hur språk hade kunnat uppstå om språkets huvudsakliga funktion skulle vara att 

dupera och manipulera. För att kommunikation ska vara möjligt måste deltagarna i en konversation 

förutsätta att det finns en särskild anledning att ljuga men att det inte krävs någon särskild anledning 

att säga sanningen (Lewis, 1983). Som jag ser det är denna anledning kommunikationens krav på 

samförstånd, ömsesidig förståelse eller samarbete.  

Om det inte skulle finnas ett samförstånd kring att de ord, gester, tecken, etc. som används i 

kommunikationen har den innebörd de har, skulle inget informationsutbyte vara möjligt. De ord, 

gester, tecken, etc. som används i kommunikationen fungerar således som informationsbärare endast 

på grund av att det finns ett samförstånd kring deras innebörd. En mängd information som överförs 

ärver på det sättet också samförståndsgrunden, oavsett hur många bitar information den samlade 

informationsmängden består av, i och med att varje bits innebörd bestäms genom samförstånd. Skulle 

någon part ändra betydelsen i någon del av informationen utan samförstånd med den andra parten 

kommer således informationen att vara defekt. Defekt information är inget oöverkomligt problem så 

länge det finns en ömsesidig strävan efter samförstånd dvs. ett samarbete, även om det kan uppstå 

missförstånd på vägen. Utan ömsesidig strävan efter samförstånd kommer kommunikationen till sist 

bli meningslös i och med att innehållet på sikt blir obegripligt för alla inblandade. Att medvetet 

strunta i att söka samförstånd bryter mot själva grundvalen för kommunikation. Den som duperar 

söker medvetet inget samförstånd samtidigt som den är beroende av att det finns samförstånd för att 

kunna överföra (defekt)information. Dupering kan därmed ses som att missbruka kommunikation.  

Grices samarbetsprincip och maximer 

Tanken om samförstånd eller samarbete i kommunikation är inte ny, – Grice presenterar sin idé om 

en samarbetsprincip för konversationer i sitt arbete Logic and Conversation (1975). I sitt arbete 

påpekar Grice att konversationer måste följa vissa generella grunddrag eftersom samtal normalt inte 

är en rad osammanhängande yttranden. Grice ser istället att samtal oftast är ett samarbete med ett 

gemensamt syfte eller i varje fall en ömsesidigt accepterad inriktning. Beroende av syftet eller 
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riktningen med konversationen finns det bidrag som är möjliga men inte passande att göra (Grice, 

(1975) 2010). Utifrån denna observation formulerar Grice sin samarbetsprincip:  

Grice samarbetsprincip (SP) 

Gör ditt konversationsbidrag så som det krävs, vid det tillfälle som det sker, med det 

förväntade syfte eller riktningen på samtalet som du är engagerad i.10 (Grice, (1975) 

2010, p. 173) 

Vad som krävs av deltagarnas konversationsbidrag kan enligt Grice beskrivas utifrån fyra 

huvudsakliga egenskaper: kvantitet, kvalitet, samband och stil.  

Med kvantitet tänker sig Grice att alla deltagare i en konversation förväntar sig att bidragen varken 

innehåller mer eller mindre information än vad som behövs för syftet eller riktningen på 

konversationen (Grice, (1975) 2010). Det innebär att sändaren inte ska utelämna information som 

behövs t.ex. om sändaren talar om hur en maträtt ska tillagas så kan den inte hoppa över vissa steg 

eller ingredienser.  Samtidigt förväntas sändaren inte ge mer information än vad som behövs t.ex. om 

sändaren ger en vägbeskrivning så ska den inte göra utsvävningar och berätta om vilka restauranger 

och butiker den har besökt längs vägen. 

Med kvalitet tänker sig Grice att alla deltagare i en konversation förväntar sig att bidragen är sanna 

och inte falska. Kvaliteten avser vad deltagarna tror är sant eller falskt inte vad som faktiskt är sant 

eller falskt (Grice, (1975) 2010) t.ex. om sändaren frågar efter vägen till rådhuset förväntas 

mottagaren svara vad den tror är vägen till rådhuset och inte vad den tror är vägen till motorstadion.  

Med samband tänker sig Grice att alla deltagare i en konversation förväntar sig att bidragen ska ha ett 

omedelbart samband med syftet och inriktningen på samtalet i varje steg av utbytet (Grice, (1975) 

2010) t.ex. om samtalet handlar om boskapsuppfödning så är bidrag rörande båtmotorer inte 

relevant. Samband kan dock vara svårförklarliga i och med att de kan finnas flera samband och de kan 

skifta under konversationens gång t.ex. kan samtalet om boskapsuppfödsel ha kommit till en fas där 

transport av boskap diskuteras och då kan bidrag om båtmotorer ha ett relevant samband med syfte 

och riktning på konversationen.  

Med stil tänker sig Grice att alla deltagare i konversationen förväntar sig att bidragen är 

ändamålsenligt enkla och tydliga (Grice, (1975) 2010) t.ex. om en bilmekaniker ska tala om för en 

kund att avgasröret måste bytas på kundens bil så är det inte enkelt och tydligt att mekanikern i detalj 

börjar förklara hur en förbränningsmotor fungerar.  

                                                             
10 Författarens egen översättning från engelska. 
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Under varje kategori av huvudsakliga egenskaper listar Grice ett antal grundsatser eller maximer som 

mer precist beskriver kraven på deltagarnas konversationsbidrag: 

Kvantitet 

i. Gör ditt bidrag så informativt som det behövs (för det aktuella syftet med utbytet). 

ii. Gör inte ditt bidrag mer informativt än vad om behövs. 

Kvalitet 

Supermaxim. Försök göra ett bidrag som är sant.  

i. Säg inte vad du tror är falskt. 

ii. Säg inte något som du saknar lämpliga bevis för. 

Samband 

i. Var relevant. 

Stil 

i. Undvik oklara uttryck. 

ii. Undvik tvetydighet. 

iii. Var kortfattad (undvik onödig mångordighet). 

iv. Var systematisk.  

(Grice, (1975) 2010, p. 174) 

Grice ser att det finns flera sätt som en deltagare i en konversation kan brista i sitt användande av 

samarbetsprincipen och maximerna. En person kan flagrant nonchalera att följa en eller flera av 

maximerna men ändå beakta samarbetsprincipen. Det är vad Grice kallar ”conversational implicature”. 

En person kan också hamna i en situation där den inte kan följa en maxim utan att bryta mot en annan 

maxim men fortfarande beakta samarbetsprincipen. En person kan även välja att öppet avstå från att 

fortsätta konversationen genom att till exempel säga ”Jag vägrar säga något mer.” Personen kan också 

obemärkt bryta mot samarbetsprincipen och någon maxim. Personen skulle då enligt Grice i vissa fall 

vara skyldig till att vilseleda mottagaren (Grice, (1975) 2010). Det sistnämnda är centralt för min 

definition av dupering men som Grice påpekar är det inte i alla fall som en person kan sägas vilseleda 

eller dupera mottagaren. Vad som med utgångspunkt i Grices samarbetsprincip och maximerna gör 

ett uttalande eller handling duperande är vad som närmast kommer att utredas.  

Stalnakers gemensamma utgångspunkt 

Enligt Stalnaker krävs det att det finns viss bakgrundsinformation som delas av alla deltagare i 

konversationen för att ett informationsutbyte skall kunna ske mellan deltagarna. Denna 

bakgrundsinformation kallar Stalnaker för gemensam utgångspunkt11 – ett uttryck han hämtat ifrån 

Grice. Stalnaker utgår även ifrån Grice i sin syn på hur kommunikation fungerar i det att den sociala 

och konventionella karaktären i användningen av kommunikation kan förklaras utifrån vilka 
                                                             
11 Författarens egen översättning av ”Common Ground”. 
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intentioner och försanthållanden som deltagarna har. I en konversation kommer varje deltagare att 

förutsätta att den gemensamma utgångspunkten är känd eller agera som att den är känd av alla 

deltagare. Den gemensamma utgångspunkten styr därmed vad varje deltagare väljer att säga och hur 

deltagaren förväntar sig att det som den säger ska tolkas. Det som sägs av en deltagare kommer 

vanligtvis att påverka den gemensamma utgångspunkten även om det som sägs inte får någon annan 

av deltagarna att förändra sin uppfattning i ämnet som avhandlas. Det som sägs blir alltid en del i den 

gemensamma utgångspunkten i konversationen i och med att alla deltagare kommer att ta det för ett 

försanthållande att det som har sagts, har sagts. En gemensam utgångspunkt kan liknas vid ett 

gemensamt försanthållande men samtidigt påpekar Stalnaker att de inte är riktigt samma sak. En 

deltagare kan missuppfatta den gemensamma utgångspunkten genom att förutsätta saker som inte är 

ett gemensamt försanthållande medan om något är ett gemensamt försanthållande så måste det 

logiskt vara ett gemensamt försanthållande för alla deltagarna. Således måste en uppfattning om 

gemensam utgångspunkt baseras på en uppfattning av accepterande som låter den gemensamma 

utgångspunkten och gemensamma försanthållande gå isär (Stalnaker, 2002). Detta leder fram till att 

Stalnaker definierar gemensam utgångspunkt på följande sätt: 

Stalnakers gemensamma utgångspunkt (GU) 

Det är en gemensam utgångspunkt att ϕ för en grupp om alla medlemmar accepterar (för 

syftet med konversationen) att ϕ, och alla tar det för ett försanthållande att alla 

accepterar att ϕ, och alla tar det för ett försanthållande att alla tar det för ett 

försanthållande att alla accepterar ϕ, osv.12 (Stalnaker, 2002, p. 716) 

Stalnaker påpekar att en fungerande kontext är en kontext där alla deltagarnas försanthållande om 

den gemensamma utgångspunkten är sanna. Likaså är en fungerande kontext en kontext där alla 

deltagarna förutsätter samma sak. Det gör att en icke-fungerande kontext inte behöver upptäckas om 

alla deltagarna tror att kontexten är fungerande. Skulle någon av deltagarna upptäcka att kontexten är 

defekt behöver antingen den gemensamma utgångspunkten korrigeras eller det gemensamma 

försanthållandet korrigeras (Stalnaker, 2002).  

En icke-fungerande kontext kan uppstå av ett misstag eller på grund av att någon av deltagarna 

medvetet försöker skapa en icke-fungerande kontext eller bevara en befintlig. Missförstånd och 

feltolkningar är misstag som kan ligga bakom en icke-fungerande kontext. Detta är dock inget 

problem så länge som deltagarna beaktar samarbetsprincipen, för om deltagarna gör det kommer den 

icke-fungerande kontexten troligtvis snart att upptäckas och den gemensamma utgångspunkten eller 

det gemensamma försanthållandet kommer kunna korrigeras. T.ex. säg att A tror att B har en syster 

                                                             
12 Författarens egen översättning från engelska. 
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även om B inte har en syster.  A tror också att B tror att A tror att B har en syster. A tror således att det 

är gemensam utgångspunkt att B har en syster. A säger ”Hur mår din syster?” B kommer då att 

upptäcka att A förutsätter något som är falskt och kommer troligtvis att korrigera A. Om en icke-

fungerande kontext beror på att en av deltagarna har skapat eller bevarat den betyder det att 

personen medvetet har brutit mot samarbetsprincipen och någon av maximerna. Den personen 

kommer inte heller att uppmärksamma mottagaren på den icke-fungerande kontexten i och med att 

den inte vill att den icke-fungerande kontexten ska korrigeras. Jag hävdar därför att det som gör ett 

uttalande eller handling duperande är att personen som gör uttalandet eller handlingen medvetet 

bryter mot samarbetsprincipen och maximerna i syfte att skapa eller bevara en gemensam 

utgångspunkt som medför en icke-fungerande kontext.  

En ny definition 

I avsnitt (b) visade jag på ett antal svårigheter med befintliga definitioner av dupering – svårigheter 

som en ny definition av dupering måste kunna hantera. Exemplen visade att en definition av dupering 

måste kunna hantera att föreställningsvärlden och de faktiska förhållandena kan skilja sig åt. 

Exemplen visade också att sanningsvärden i uppfattningar inte är en hållbar utgångspunkt för att 

bestämma dupering. Likaså måste en definition av dupering ta hänsyn till kontexten och den tidigare 

diskursen för att vara precis. Dessa svårigheter ser jag kan undvikas genom att se på dupering som att 

missbruka kommunikation. Utöver detta måste även en ny definition peka ut vad som skiljer dupering 

från ett försök till dupering, för att vara precis.   

Med hänsyn till ovan ställda krav samt Chisholm och Feehans syn på dupering kan en ny definition 

formuleras som grundar sig på Grices samarbetsprincip och maximer samt Stalnakers gemensamma 

utgångspunkt: 
 

Om u är en kommunikativ handling som görs av en sändare S till en mottagare M, så 

duperar S, M om och endast om det finns ett försanthållande p så att: 

(D1) genom att göra u, föreslår S att p ska bli eller förbli gemensam utgångspunkt, och 

(D2) genom att föreslå p som gemensam utgångspunkt bryter S medvetet mot Grices 

samarbetsprincip och någon av maximerna under samarbetsprincipen för att uppnå ett 

övergripande syfte, och  

(D3) S tror sig inte uppnå sitt syfte om inte M accepterar p som gemensam utgångspunkt. 

(D4) M accepterar p eller förkastar inte p som gemensam utgångspunkt. 
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Uppnås alla premisserna är det dupering, uppnås premiss D1–D3 är det ett försök till 

dupering.  

 

Observera att u kan vara ett uttalande, en gest eller någon annan handling som kommunicerar p även 

om det är implicit. Definitionen fokuserar således på att informationen som kommuniceras (menas) 

bryter mot Grices samarbetsprincip och maximerna inte vad som sägs eller görs. Ifall u är ett 

uttalande innebär det att sändaren genom en ”conversational implicature” t.ex. ett ironiskt uttalande 

kan dupera mottagaren. Vidare så innebär inte ett accepterande av en gemensam utgångspunkt, som 

tidigare nämnts, att mottagaren nödvändigtvis måste ha en uppfattning om sanningsvärdet i den 

gemensamma utgångspunkten. En mottagare som tvingas eller inte har något annat val än att 

acceptera en gemensam utgångspunkt är också ett accepterande även om mottagaren vet att 

gemensamma utgångspunkten är falsk eller om utgångspunkten är oanvändbar för mottagaren. 

Sändaren måste medvetet bryta både mot samarbetsprincipen och något eller några av maximerna för 

att det ska vara dupering.  

 

Att utifrån brott mot Grices maximer identifiera olika tillvägagångssätt för dupering är inte nytt. I sitt 

arbete A Web of Deceit: A Neo-Gricean View on Types of Verbal Deception, argumenterar Dynel för att 

det går identifiera olika verbala tillvägagångssätt att dupera utifrån att sändaren bryter mot Grices 

maximer. Dynel hävdar att dupering kan bestämmas genom att sändaren bryter mot maximen med 

avsikten att förmå mottagaren att tro något som sändaren tror är falskt dvs. den ståndpunkt som jag 

argumenterar mot. Att mottagaren måste komma att tro något falskt skapar problem för Dynel på 

grund av hennes sätt att identifiera dupering genom brott mot Grices maximer. Ogenerade lögner 

(exempel 2) är uppenbara brott mot Grices kvalitetssupermaxim: försök göra ett bidrag som är sant, 

och första kvalitetsmaxim: säg inte vad du tror är falskt. Dynel försöker förklara det med att ogenerade 

lögner inte alls är ett brott mot Grices kvalitetssupermaxim då sändaren inte tror sig kunna förmå 

någon att tro på det falska påståendet. Detta tvingar också Dynel att inte betrakta ogenerade lögner 

som lögner. Hon sluter sig därmed också till att lögner alltid har som avsikt att dupera mottagaren 

(Dynel, 2011). Det har dock framförts goda argument för att ifrågasätta denna syn på lögn (Carson, 

2006; Sorensen, 2007; Fallis, 2009; Stokke, 2013). Om lögn skulle definieras utifrån att mottagaren 

måste komma att tro på det falska påståendet som sändaren gör, skulle det innebär att det inte är en 

lögn om mottagaren inte tror på det falska påståendet eller vet att det inte är sant. Att ljuga är inte 

uppnåendeverb, en lögn är en lögn oavsett om mottagaren tror på lögnen eller inte, lögn kan därför 

inte definieras utifrån en avsikt att dupera. Dynel argumenterar vidare att ogenerade lögner inte 

heller ska ses som brott mot Grices första kvalitetsmaxim utan snarare ska betraktas som ett flagrant 

nonchalerande av maximet och att ogenerade lögner därmed ska ses som en implicature som avslöjar 

sändarens verkliga avsikt (Dynel, 2011). En implicature kräver dock enligt Grice att sändaren 
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fortfarande beaktar samarbetsprincipen (Grice, (1975) 2010). I en ogenerad lögn kan sändaren 

knappast anses beakta samarbetsprincipen – sändaren gör inte det bidrag som krävs för det 

förväntade syftet eller riktningen med konversationen.  I en ogenerad lögn bryter uppenbarligen 

sändaren medvetet mot Grices samarbetsprincip och maximerna i ett försök att uppnå något som den 

inte tror sig kunna uppnå utan att bryta mot dem. Enligt min föreslagna definition måste sändaren 

medvetet bryta mot både samarbetsprincipen och någon av maximerna för att det ska definieras som 

dupering. Själva missbruket av kommunikationen ligger i att bryta mot samarbetsprincipen i och med 

att det är samarbetsprincipen som utgör grunden för informationsöverföringen. Hur 

samarbetsprincipen missbrukas identifieras med maximerna. Att maximerna inte följs betyder inte att 

samarbetsprincipen inte beaktas, annars skulle även felsägningar och missförstånd kunna betraktas 

som dupering. För att närmare se hur den nya definitionen fungerar är det nu dags att undersöka hur 

definitionen hanterar de tidigare presenterade exemplen.   

(d) Hur den nya definitionen hanterar de problematiska exemplen 

För att säkerställa att den nya definitionen kan hantera de problematiska exemplen i avsnitt (b) 

kommer därför den nya definitionen att testas mot samma exempel för att se hur den hanterar dem.  

(1) Knut förmår Erik att tro att jorden är rund i syfte att Erik ska försöka segla jorden 

runt och i försöket åka över kanten.  

(D1) Uppfyllt: Knut föreslår att den gemensamma utgångspunkten ska vara att jorden är 

rund. 

 

(D2) Uppfyllt: Knuts föreslagna gemensamma utgångspunkt bryter mot Grices 

samarbetsprincip i och med det inte är det bidrag som krävs för 

syftet/riktningen på konversationen. (Erik vill troligtvis inte åka över 

kanten.) I och med att Knut inte tror att jorden är rund bryter Knut även mot 

Grices kvalitetssupermaxim: försök göra ett bidrag som är sant, och 

kvalitetsmaxim i: säg inte vad du tror är falskt. Knut gör det för att Erik ska 

försöka segla runt jorden och i försöket åka över kanten. 

 

(D3) Uppfyllt: Knut tror inte att Erik kommer vilja segla runt jorden om Erik tror att den är 

platt dvs. om Knut inte bryter mot samarbetsprincipen och något av 

maximerna.  
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(D4) Villkorat 

uppfyllt: 

Om Erik accepterar den föreslagna gemensamma utgångspunkten är det 

dupering, accepterar inte Erik utgångspunkten är det ett försök till dupering. 

 

Slutsats: Knut duperar eller försöker dupera Erik. 

 

(2) En student blir påkommen med att fuska på en examination. Examinatorn och 

studenten vet att studenten har fuskat, båda vet också att den andre vet att den vet 

osv. Studenten vet dock att examinatorn har som princip att endast straffa den som 

erkänner att den har fuskat. Studenten säger därför till examinatorn att den inte har 

fuskat (Carson, 2009).  

(D1) Uppfyllt: Studenten föreslår att den gemensamma utgångspunkten ska vara att den 

inte fuskade på examinationen. 

 

(D2) Uppfyllt: Studentens föreslagna gemensamma utgångspunkt bryter mot Grices 

samarbetsprincip i och med det inte är det bidrag som krävs för 

syftet/riktningen på konversationen. Det som krävs är att studenten svarar 

ärligt på frågan. Att studenten inte fuskade är varken det korrekta svaret på 

frågan eller ett gemensamt försanthållande. I och med att studenten vet att 

den fuskade på examinationen bryter studenten även mot Grices 

kvalitetssupermaxim: försök göra ett bidrag som är sant, och kvalitetsmaxim i: 

säg inte vad du tror är falskt. Studentens syfte är att examinatorn avstår från 

att bestraffa studenten.  

 

(D3) Uppfyllt: Studenten tror inte att examinatorn kommer avstå från att bestraffa 

studenten om studenten erkänner dvs. om studenten inte bryter mot 

samarbetsprincipen och någon av maximerna.  

 

(D4) Villkorat 

uppfyllt: 

Om examinatorn accepterar den föreslagna gemensamma utgångspunkten är 

det dupering, accepterar inte examinatorn utgångspunkten är det ett försök 

till dupering.  

Om examinatorn agerar som om att den accepterar den föreslagna 

gemensamma utgångspunkten dvs. frikänner studenten betraktas det som 

ett accepterande.  

Slutsats: Studenten duperar eller försöker dupera examinatorn. 
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(3) Under en fotbollsmatch under en rast på skolgården råkar Pelle sparka bollen genom 

rektorns fönster. Rektorn kommer ut fly förbannad, ställer upp klassen och säger att 

om den som sparkade bollen erkänner kommer bara den personen att straffas. Ingen 

av eleverna gillar rektorn men Pelle är en omtyckt kamrat som alltid ställer upp för 

sina kompisar. Eleverna förstår också att rektorn inte kan straffa alla eleverna. När 

Pelle, som inte vill skapa problem för sina kamrater, räcker upp handen och erkänner 

att det var han som gjorde det, räcker därför alla andra elever också upp handen en 

efter en och säger att det var de som sparkade bollen.  

(D1) Uppfyllt: Varje elev föreslår att det ska vara gemensam utgångspunkt att just den 

eleven sparkade bollen. 

 

(D2) Uppfyllt: Alla elevers förutom Pelles föreslagna gemensamma utgångspunkt bryter 

mot Grices samarbetsprincip i och med det inte är det bidrag som krävs för 

syftet/riktningen på konversationen. Det som krävs är att eleverna svarar 

ärligt på frågan. I och med att alla elever förutom Pelle vet att de inte 

sparkade bollen bryter de även mot Grices kvalitetssupermaxim: försök göra 

ett bidrag som är sant, och kvalitetsmaxim i: säg inte vad du tror är falskt. 

Varje falskt erkännande efter ett annat erkännande (sant eller falskt) bryter 

således även mot Grices kvantitetsmaxim ii: gör inte ditt bidrag mer 

informativt än vad om behövs. I och med att det tillför diskursen mer 

information än vad som behövs för utbytet. Eleverna vill att rektorn inte ska 

kunna utröna vem det var som sparkade bollen.  

 

(D3) Uppfyllt: Eleverna tror inte att rektorn kommer avstå från att bestraffa Pelle om Pelle 

är den enda som erkänner dvs. om eleverna inte bryter mot 

samarbetsprincipen och någon av maximerna.  

 

(D4) Uppfyllt: Rektorn tvingas att acceptera en oanvändbar gemensam utgångspunkt (flera 

personer erkänner något som endast en person kan vara skyldig till) rektorn 

kan därmed inte utröna vilken elev det var som sparkade bollen. 

 

Slutsats: Varje elev som falskt erkänner duperar eller försöker dupera rektorn. 
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(4) I en marknadsekonomi kan en läkemedelsförsäljare inte sägas dupera kunden när 

den inte är öppen med vilket pris som är det lägsta acceptabla säljpris (även om det 

ger kunden en falsk föreställning om vad som är ett skäligt pris för läkemedlet) i och 

med att det skulle kunna skada försäljarens vinstmöjligheter.  

(D1) Uppfyllt: Försäljaren föreslår att det föreslagna priset ska vara gemensam 

utgångspunkt. 

 

(D2) Inte 

uppfyllt: 

I kontexten av en marknadsekonomi förväntas parterna försöka maximera 

sin egen vinst, därmed bryter inte försäljaren mot samarbetsprincipen eller 

något maxim när den inte är öppen med vilket pris som är det lägsta 

acceptabla säljpris.  

 

 

(D3) Inte 

uppfyllt: 

(D3) kommer aldrig att ha någon betydelse i och med att (D2) inte är 

uppfyllt.  

 

(D4) Inte 

uppfyllt: 

(D4) kommer aldrig att ha någon betydelse i och med att (D2) och (D3) inte 

är uppfyllda. 

 

Slutsats: Försäljaren varken duperar eller försöker dupera kunden. 
 

(5) I en marknadsekonomi anses en läkemedelsförsäljare dupera kunden om den 

undanhåller information om farliga biverkningar av ett läkemedel (i och med att det 

skulle medföra att köparen får en falsk uppfattning av att läkemedlet är ofarligt) även 

om det också skulle skada försäljarens vinstmöjligheter.  

(D1) Uppfyllt: Genom att inte tala om att läkemedlet har farliga biverkningar föreslår 

försäljaren att det ska vara gemensam utgångspunkt att läkemedlet inte är 

farligt. 

 

(D2) Uppfyllt: Farliga biverkningar förväntas vara öppen information även i kontexten av 

en marknadsekonomi. När försäljaren utelämnar information om 

biverkningar bryter försäljaren mot Grices samarbetsprincip, och 

kvantitetsmaxim i: gör ditt bidrag så informativt som det behövs (för det 

aktuella syftet med utbytet). Försäljaren gör det i syfte att sälja läkemedelet 

och därmed maximera sin vinst. 
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(D3) Uppfyllt: Försäljaren tror inte att kunden kommer köpa läkemedlet om försäljaren är 

öppen med de farliga biverkningarna dvs. om försäljaren inte bryter mot 

samarbetsprincipen och någon av maximerna.  

 

(D4) Villkorat 

uppfyllt: 

Om kunden accepterar den föreslagna gemensamma utgångspunkten är det 

dupering, accepterar inte kunden utgångspunkten är det ett försök till 

dupering. 

 

Slutsats: Försäljaren duperar eller försöker dupera kunden. 

I de flesta av de ovanstående exemplen, som definieras som dupering, bryter sändaren, utöver 

samarbetsprincipen, även mot någon av Grices kvalitetsmaximer förutom i exempel 5 där sändaren 

endast bryter mot kvantitetsmaxim i: gör ditt bidrag så informativt som det behövs (för det aktuella 

syftet med utbytet). Det tycks också vara det vanligaste att dupering handlar om att ge falsk 

information eller att förmå någon att tro något falskt. Detta skulle kunna förklara varför dupering har 

kommit att definieras utifrån att mottagaren kommer att tro något falskt. Det skulle också kunna 

förklara varför lögn ofta förknippas med dupering. Exempel 2 och 3 visar dock att syftet inte alltid är 

att mottagaren kommer att tro något falskt även om sändaren använder sig av en lögn för att dupera. 

Förmodade invändningar mot den föreslagna definitionen 

Enligt den föreslagna definition duperar eller försöker studenten i exempel 2 dupera examinatorn när 

studenten ogenerat ljuger om att den inte fuskade på examinationen. Ett liknade fall, med en 

gemensam utgångspunkt som alla deltagarna vet är falsk men där sändaren som föreslår den inte kan 

sägas dupera eller försöka dupera mottagaren, skulle därmed förmodat kunna utgöra ett motexempel 

till den föreslagna definitionen: 

(6) Anta att Sue och Bob pratar om Mary. Båda vet att Mary och hennes sambo, John, inte 

är gifta. Trots detta brukar de ändå referera till John som ”Marys make”. Det är 

således gemensam utgångspunkt för Sue och Bob att John är Marys make (även fast 

de vet att så inte är fallet). Det innebär att om Sue säger till Bob, ”Jag träffade Marys 

make i stan igår.” kommer Bob veta vem hon pratar om och kommer inte att 

protestera mot att hon refererar till John på det sättet.  

Uppenbarligen försöker inte Sue dupera Bob. Vissa skulle därför kanske hävda att min föreslagna 

definition felaktigt definierar exemplet som dupering enligt följande slutledning:  

(D1) Uppfyllt: Sue föreslår att det förblir gemensam utgångspunkt att John är Marys make.  
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(D2) Uppfyllt: I och med att Sue vet att John inte är Marys make bryter Sue mot Grices 

kvalitetssupermaxim: försök göra ett bidrag som är sant, och kvalitetsmaxim i: 

säg inte vad du tror är falskt. Sue vill att Bob ska förstå att hon träffade John 

när hon var i staden. 

 

(D3) Uppfyllt: Sue tror inte att Bob kommer att förstå vem hon menar ifall hon inte referera 

till John som Marys make dvs. bryter mot maximerna. 

 

(D4) Uppfyllt: Bob accepterar den föreslagna gemensamma utgångspunkten i och med att 

det är så de refererar till John. 

 

Slutsats: Sue duperar Bob. 

 

Slutledningen är dock inte korrekt. Problemet med slutledningen ligger i att D2 inte är uppfyllt enligt 

definitionen. Sue bryter mot Grices kvalitetssupermaxim och första kvalitetsmaxim, dock bryter hon 

inte mot Grices samarbetsprincip vilket definitionen kräver. Sue kan inte sägas bryta mot 

samarbetsprincipen när hon refererar till John som Marys make i och med att det är det bidrag (den 

överenskomna referensen för John) som krävs för syftet/riktningen på konversationen. Även om både 

Sue och Bob vet att den gemensamma utgångspunkten inte är sann finns det ett samförstånd kring 

hur den ska användas, utgångspunkten är därmed en del av en fungerande kontext. Sue kan därför 

inte heller sägas missbruka eller försöka missbruka kommunikationen dvs. dupera eller försöka 

dupera Bob. Det som skiljer exempel 6 från exempel 2 är alltså att bidraget som görs i exempel 6 inte 

bryter mot samarbetsprincipen vilket det gör i exempel 2.    

 

I avsnitt (b) beskrevs ett specialfall som skulle kunna vara en invändning mot den föreslagna 

definitionen: mottagaren agerar som om den blev duperad i syfte att i sin tur dupera sändaren. Om 

mottagaren tror att sändaren försöker dupera mottagaren och mottagaren väljer att inte försöka 

korrigera den icke-fungerande kontexten utan istället försöker dupera sändaren är det inte längre 

frågan om kommunikation i konventionell mening. Om båda parterna överför defekt information kan 

ingen av parterna vara säker på vad den gemensamma utgångspunkten är. Det finns inte heller något 

samarbete i och med att det inte finns ett gemensamt syfte eller inriktning på utbytet. Detta utgör ett 

specialfall eller en aspekt av kommunikation som inte kan förklaras eller undersökas med principerna 

för konventionell kommunikation och kommer inte närmare behandlas i detta arbete. Den föreslagna 
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definitionen förutsätter att en av parterna tror att principerna för kommunikation efterföljs och den 

andra parten utnyttjar detta för att uppnå något ytterligare syfte.  

(e) Konsekvenserna av den nya definitionen 

Carson säger i sin text Lying, Deception and Related Concepts att “Konceptuella frågor om de 

utmärkande egenskaperna hos lögner och dupering kommer före frågor om de moraliska 

förhållandena för lögner och dupering. En teori om de moraliska förhållandena för lögner (eller 

dupering) förutsätter en beskrivning av vad lögn (eller dupering) är.”13 (Carson, 2009, p. 153) En 

vidgad definition av dupering, som den definition jag föreslår, kan därmed komma att medföra att 

synen på de moraliska förhållandena kring flera handlingar förändras.  Exempel på detta kan vara: 

politikern eller tjänstemanen som medvetet är svävande i sina svar i syfte att inte kunna hållas 

ansvarig för vad den sagt eller journalisten som vränger orden på löpsedeln för att få en iögonfallande 

rubrik i syfte att sälja fler lösnummer. Dessa exempel handlar om personer som missbrukar 

kommunikation för att uppnå ett syfte som de inte tror sig kunna uppnå utan att missbruka 

kommunikationen. Inte i något av fallen kan sändaren sägas ge mottagaren en falsk uppfattning per 

se. Troligtvis anser sig därför inte heller politikern, tjänstemannen eller journalisten försöka dupera 

någon, i och med att det inte är deras avsikt att ge någon en falsk uppfattning, även om mottagaren 

anser sig bli duperad. Förutom moraliska frågor som eventuellt väcks av den nya definitionen kan 

definitionen även bidra språkfilosofiskt. Det finns tänkare som menar att dupering inte kan förklaras 

utifrån Grices kommunikationsmodell som bygger på mening. Detta eftersom information som 

sändaren tror är falsk inte är information enligt Grice – det skulle således inte gå att prata om ett 

informationsutbyte (kommunikation) avseende falsk information (Neale, 1992; Pfister, 2010). Jag 

delar Grices syn på falsk information som icke-information i den meningen att kommunikation inte 

kan bygga på icke-information. Det kan inte finnas ett informationsutbyte med endast icke-

information i och med att det inte skulle finnas ett innehåll. Innehållet skapas liksom Grice påpekar 

genom ett samarbete eller samförstånd mellan deltagarna. Att liksom den föreslagna definitionen 

definiera dupering utifrån att medvetet avstå från samarbetet ger därför en bättre förklaring till 

dupering än att utgå ifrån sanningsvärdet i mottagarens uppfattning.  

Sammanfattning/Slutsats 

Mahon och Crasons definitioner visar att även om det finns skillnader i definitionerna av dupering så 

finns det också en övergripande samsyn kring att dupering i huvudsak innebär att avsiktligt förmå 

någon att tro något falskt. Att mottagaren måste komma att tro något falskt för att sändarens handling 

                                                             
13 Författarens egen översättning från engelska. 
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ska definieras som dupering har i flera exempel visat sig få absurda pragmatiska konskevenser. Jag 

anser därmed ha visat att sanningsvärden inte är avgörande för en definition av dupering. Jag har 

också visat att en definition av dupering måste ta hänsyn till kontexten och den tidigare diskursen för 

att vara precis samtidigt som en definition tydligt måste kunna skilja på dupering och försök till 

dupering. Baserat på Grices tankar om en samarbetsprincip med underliggande maximer i 

kommunikation och Stalnakers observationer av att kommunikation sker kring en gemensam 

utgångspunkt har jag föreslagit en ny definition av dupering. Den nya definitionen utgår ifrån att 

dupering innebär att missbruka kommunikationen för att uppnå ett syfte, ett syfte som man inte tror 

sig kunna uppnå utan att missbruka kommunikationen. Den nya definitionen har visat sig kunna 

hantera de problem som tidigare definitioner av dupering inte kunde hantera. Definitionen är också 

en utvidgning av begreppet dupering vilket kan komma att förändra de moraliska föreställningarna 

kring flera handlingar som tidigare har haft en oklar moralisk status. Den nya definitionen kan också 

komma att bidra till en större förståelse för hur kommunikation fungerar.  
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