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Abstract 
  

Möjliga sökord: actio, pronuntiatio, etos, pistis, karisma, karismatiska beteenden, kroppsspråk, ickeverbal 

kommunikation, para- och extralingvistisk, personlig utstrålning. (Actio, pronuntiatio, ethos, pistis, 

charisma, charismatic behaviors, body language, nonverbal expressions, para- and extralinguistic, 

personal magnetism, subconscious infliction.) 
 
 

How a speaker can use their posture, gesture, facial expression and voice to create a strong ethos, pistis 

and sense of trustworthiness is, in this paper, associated with charisma (the power of leadership or 

authority). 

Verbal and nonverbal expressions from three particular speeches by Martin Luther King, John F Kennedy 

and Bill Clinton have been analyzed in depth. The results show that patos as well as strong nonverbal 

expression are factors in inspiring devotion or creating enthusiasm. Personal magnetism and radiance is 

also found to develop through figures of speech and rhetorical devices, including metaphors. 

Results show that facial expressions, pitch and other prosodic information are not always consciously 

taken in. Nevertheless, it is questioned whether such information can affect the ethos and pistis 

developed. This kind of subconscious infliction can be made visible by modern technical equipment. By 

identifying relevant para- and extralinguistic signals (so called ‘charismatic behaviors’ e.g. intense 

eyecontact) we can more easily understand why some people affect us greatly, while others go unnoticed.   
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1. Excordium med propositio:  
 

a)  Inledning   

Vissa människor gör starkare intryck än andra. De berör och fångar oss med sin utstrålning, skapar pistis 

och etablerar ett starkt etos. Varför är det så? Vad har egentligen dessa individer – med extraordinär 

förmåga att kommunicera – som inte andra har? Vilka sätt agerar och beter de sig retoriskt med ord, röst 

och kroppsspråk för att skapa tillit och hög trovärdighet. Nyfikenheten att få svar på dessa frågor är 

drivkraften bakom denna uppsats.  

 

Pistis och starkt etos kopplas i den här uppsatsen till begreppet karisma. Genom att detaljgranska vad tre 

välkända personligheter säger i kombination med hur, försöker jag finna förklaringar till hur karisma, 

stark utstrålning byggs upp med hjälp av actio och pronuntiatio.  

 

 

 

b)  Frågeställningar 

 

På vilket sätt använder de undersökta personerna actio och pronuntiatio för att etablera ett starkt etos och 

skapa pistis?  

Hur synliggörs patos eller icke-starkt patos med hjälp av prosodi, mimik och gestik? 

Och slutligen – hur samverkar para- och extralingvistiska signaler från kropp, röst och ansikte med 

orden? 

 

 

c)  Syfte och tes 

 

Syftet med denna studie är att studera och lära mer om hur man kan använda actio och pronuntiatio för att 

skapa stark personlig utstrålning. 

Uppsatsens teser är:  

1. Starkt patos och ett expressivt kroppsspråk, särskilt i kombination med många retoriska figurer är 

en central komponent för att ett kraftfullt etos och bidrar till att skapa pistis. 

2. Para- och extralingvistiska signaler kan uppfattas omedvetet och även under sådana 

omständigheter påverka etablerandet av etos och pistis. 
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2. Utgångspunkter för analys 
 

 a)   Bakgrund och litteratur 

 

Att studera para- och extralingvistiska signaler är inget nytt inom vetenskaplig forskning. Men att koppla 

den ickeverbala kommunikationen samt etos och pistis till begreppet karisma som görs i denna uppsats 

har jag inte sett prov på någon annan stans.  

En grundpelare för analyserna är karismatiska beteenden som de definieras i The language of charisma: 

The effects of training on attitudes, behavior, and performance1. Denna forskningsrapport kategoriserar 

karismatiska beteenden och påvisar att dessa kan läras in samt vilken effekt de får på mottagarna. Ett 

antal universitetsstudenter delades in i tre grupper. En tredjedel av gruppen skolades i traditionell 

presentationsteknik, en tredjedel utgjorde kontrollgrupp. Resterande sexton stycken fick träning i s k 

karismatiska beteenden vilket innebar följande: 

1. patosfyllt, expressivt kroppsspråk med mycket ögonkontakt, livlig och entusiastisk röst 

samt uttrycksfullt ansikte,  

2. tala visionärt och måla upp lockande framtidsbilder, 

3. många retoriska figurer, främst berättelser/liknelser och metaforer.  

Efter en vecka fick samtliga deltagare i studien förbereda och framföra ett tal och reaktionerna hos 

mottagarna mättes. Gruppen som skolades i karismatiska beteenden fick allra mest uppskattning av 

åskådarna och de var också effektivast ur inlärningssynpunkt – lyssnarna kom ihåg mest av vad de sa.  

Analyserna av ansiktsuttryckens betydelse för att skapa stark utstrålning baserar sig på D Lundqvist ”The 

face of wrath: How facial emotion captures visual attention”.2 I analyserna av gestik lutar jag mig bl a 

mot kategoriseringar hämtade ur Konsten att tala 3 Arbetet bygger vidare på boken Discourse strategies 

av J Gumperz som behandlar paralinguistiska tecken, dock ej med koppling till karisma. Likaså har 

forskningsantologin The New Unconsious med forskning kring hur ansiktsuttryck, röstinnehåll och 

kroppsspråk både avges och uppfattas undermedvetet bidragit. Dock saknas även här kopplingen till 

karisma. 

Några populärvetenskapliga böcker om kroppsspråk har också bidragit, framför allt Blink av M Gladwell, 

Den goda kommunikationen. Rösten, kroppsspråket och retoriken av L Juhlin samt Dina gester avslöjar 

dig. Kroppsspråket- språket som alla talar utan att säga ett enda ord av A Pease. Till förförståelse och 

                                                           
1 Towler, A, 2001 
2 Behandlades utförligt i min b-uppsats: ”Att skapa pistis som programledare på TV”, Södertörns högskola, Ht 2003 samt c-
uppsats Actios och pronuntatios betydelse för att skapa trovärdighet. En studie av para- och extralingvistisk kommunikation 
kopplad till pistis-begreppet. 
3 Hellspong L, 1992. 
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förkunskaper lägger jag förstås även tre amerikanska böcker om begreppet karisma, nämligen The New 

Secrets of Charisma av D Lang, Charisma av T Alessandra, samt Going Public – A Practical Guide to 

Developing Personal Charisma av H Milton. 

Efter att ha gjort sökningar kring karisma i olika forskningsdatabaser vill jag till listan med karismatiska 

beteenden också addera oegennytta, att förmedla att man vill andra väl. Flera studier gav belägg för det, 

bland annat en som rapporterade att chefer som gav prov på självuppoffrande beteenden skapade pistis 

och ett mycket starkt etos hos sina medarbetare.4  En annan beskrev hur lärare som visade stor omsorg 

och omtanke om sina studenter, av sina elever tolkades som karismatiska.5 Någon gång lutar jag mig mot 

ytterligare enstaka rapporter. När så sker anges med en fotnot vilka som åsyftas.  

 

b)  Definition av karisma 

 

Vad menas då med karisma? Företeelsen ligger ju främst i betraktarens ögon och alla har sin egen 

uppfattning och tolkning av fenomenet. Ordet uppfattas inte heller automatiskt som något positivt. Såväl 

prinsessan Diana, Marilyn Monroe och James Dean som massmördaren Charles Manson och Hitler har 

benämnts karismatiska.  

Svenska nationalencyklopedin förklarar ordet med ”stark personlig utstrålning som ger förmåga att leda 

andra”. SAOL, Svenska akademins ordlistas översättning från 1986 års upplaga6 är: ”personlig 

utstrålning” eller (mest teologiskt) ”underbar gåva eller kraft, nådegåva”. I Encyclopedia Britannica 

online definieras charisma som ”attribute of astonishing power and capacity ascribed to the person and 

personality of extraordinarily magnetic leaders. Such leaders may be political and secular as well as 

religious. They challenge the traditional order, for either good or ill.”7 Oxford English Dictionarys 

nätupplaga tolkar ordet något annorlunda: ”A gift or power of leadership or authority; aura. Hence, the 

capacity to inspire devotion or enthusiasm.”8 I denna uppsats används huvudsakligen Svenska 

nationalencyklopedins definition av karisma men med tillägget: stark personlig utstrålning som ger 

förmåga att leda och beröra andra människor. 

Språkhistoriskt stammar karisma från grekiskans cha´risma vilket betyder nådegåva eller skänk (av 

chari´zomai = visa ynnest eller välvilja, göra till viljes, och cha´ris = behag, nåd, gunst, välvilja). Termen 

myntades samtidigt med retoriken blomstringstid.  

                                                           
4 van Knippenberg, B, van Knippenberg D, 2005, Leader self-sacrifice and leadership effectiveness. Journal of Applied 
Psychology. 90 (1):25-37. 
5 Archer, A, 1994. The Measurement of Charismatic Teaching in the College Classroom. Paper presented at  annual meeting of 
the American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana. Published as ERIC document #ED 374 758. 
6 Norstedts förlag, Stockholm. 
7 hämtat februari 2005 
8 hämtat mars 2005 
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Längre fram tog kristna kyrkan upp ordet för att beskriva visdom, förmågan att hela och profetera. Här 

finns en betydelseglidning som kan leda till språkliga missförstånd. Inom t ex Pingstkyrkan, står karisma 

för olika nådegåvor som tungomålstalande, profetisk blick och helbrägdagörelser och inte stark personlig 

utstrålning i sig. Att benämna sig själv som karismatisk kan låta konstigt i icke-kyrkvanas öron. Det är ju 

betraktaren  som avgör om någon har stark personlig utstrålning eller ej.  

Under 1900-talet infördes termen karisma i sociologin av den tyske forskaren och vetenskapsmannen 

Max Weber. Han använda ordet för att beskriva hur exceptionella ledare hade revolutionerat politiken 

genom sin personliga kraft. Karisma ansågs som en gåva som särskiljde personen från vanliga människor.  

 

 

c)  Etos, patos och pistis.  

 

En talare behöver balans mellan etos, logos och patos, enligt Aristoteles, retorikens fader ofta kallad. 

Egentligen borde det heta etoslogospatos för alla tre hänger ihop och har sin givna plats i all 

kommunikation. Logos ger intellektet och den rationella sidan sitt. Fakta, siffror, diagram, statistik och 

forskning är bra, åtminstone har vi i västerlandet en stark auktoritetstro för logos. Men varken sådant 

resonemang eller att tala till känslan, patos, övertygar om vi inte samtidigt ägnat möda åt vårt etos. Det 

vill säga hur vi som personer och vårt budskap framstår för lyssnarna i den aktuella situationen.  

Aristoteles hävdade redan för mer än två tusen år sedan att talarens etos var ett av de starkaste 

övertygande medlen. Förstånd, dygd och välvilja ingav enligt honom tillit och förtroende, pistis. 

”Publikens gunst är avhängig intrycket de får av talaren”, poängterade likaså Quintilianus .9 Etos bedöms 

efter en mängd faktorer. Kön, ålder, yrke, position, etnicitet, bakgrund och ursprung liksom utseende, 

kläder, smycken och andra attiraljer, spelar roll.10 Värderingar, attityder och föreställningar likaså och 

dessa filtreras genom kroppens tysta budskap, para- och extralingvistiska signaler.  

Varje person vi möter bedöms och värderas och en talarens framtoning eller etos i situationen, utsätts för 

extra närgången granskning. Autenticitet, förmågan att vara äkta och sann, är ett av nyckelorden för att 

skapa tillit och förtroende. Kommer det talaren säger verkligen inifrån? Baseras det utifrån den egna 

personligheten?  

Under de många timmar med bandade inslag som jag studerat mina tre analyspersoner har jag hela tiden 

känt starkt engagemang och stor tillit till dem som talare. Deras personliga engagemang och 

känslomässiga inlevelse har berört mig. Som jämförelse vill jag ta upp ett aktuellt exempel på icke-pistis. 

                                                           
9 Den fulländade talaren 
10 Kihlström, E, 2006, Karismakoden, sid 28, Forum Förlag, Stockholm 
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När politiker och ämbetsmän från UD framträdde i tv strax efter flodvågskatastrofen i Asien julen 2004 

lyckades de inte vinna svenska folkets trovärdighet. Generellt lyssnar människor och följer dem som vi 

känner har ett starkt personligt engagemang och som vi tror vill oss väl. Men det etos och den 

traditionella logos-baserade roll som officiella myndigheter vanligtvis intar, fungerade inte här. En stor 

del av tiden från de inledande presskonferenserna ägnades åt torra faktaredogörelser över de egna 

insatserna. Det gav många tittare uppfattningen att statsmaktens företrädare tänkte mer på sitt eget skinn 

än på dem som drabbats och bristen på känslomässig inlevelse blev i situationen förödande för etos och 

pistis. 11

Etos och pistis hänger intimt samman med karisma. Hur en talare säger något kan ibland bli viktigare än 

vad han eller hon säger. Genom para- och extralingvistiska signaler avläses personliga egenskaper, 

känslomässigt tillstånd, attityd och inställning med mera. De valda analyspersonerna 

King/Clinton/Kennedy tycks i många människors ögon en god förmåga att skapa tillit och trovärdighet 

med sina ord och sin para- och extralingvistiska kommunikation. Åtminstone återkommer dessa tre namn 

hela tiden när man slår upp ordet karisma i svenska och utländska uppslagsverk. 

Ickeverbala signaler kan ibland vara extremt avslöjande och vårt undermedvetna är mycket målinriktat. 

Det kategoriserar, sorterar, utvärderar och processar information vi inte ens är medvetna om att vi tagit in 

och som i sin tur påverkar våra bedömningar och beteenden.12  

Forskning som gjorts på området konfirmerar: ”In the act of talking, eyes, face, limbs and torso all emit 

automatically produced signs which tends to go unnoticed yet nevertheless conveys information.” 13 

Kroppsliga signaler som uppfattats även omedvetet bidrar till etablerandet av etos och pistis. Det är 

nästan magiskt hur mycket vi kommunicerar utan att vara medvetna om det och vi både uttrycker och 

uppfattar para- och extralingvistiska signaler omedvetet.14 Ibland är tolkningarna av underliggande 

emotionella och kognitiva processer automatiserade.15 Men även om forskning bekräftar att en 

anmärkningsvärd stor del av mänsklig information kommuniceras icke-verbalt saknas kopplingen till 

karisma i den litteratur jag tagit del av.  

 

 

 

 

 

                                                           
11 Kihlström, E, 2006, Karismakoden, sid 26, Forum Förlag, Stockholm 
12 The New Unconsious, kap sju 
13 Birdwhistell 1970. 
14 The New Unconsious, kap elva och tolv samt kap två, Bargh, J. 
15 Gumperz, Discourse strategies, sidan 141 samt  204 
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d)  Material, urvalskriterier och arbetsgång 

 

Material  

Sammanställningen bygger på bandinspelningar från Statens ljud- och bildarkiv i Stockholm där urvalet 

av konkreta retoriska situationer gjorts. Efter att ha plöjt igenom totalt tjugo timmars intervjuer, 

minnesprogram, nyhetsinslag, dokumentärer med mera med King/Kennedy/Clinton (fullständig 

förteckning återfinns bland noterna längst bak) har tre korta uttalanden valts ut. I urvalet har jag gått efter 

sekvenser som på något sätt genom talarens utstrålning berört mig själv. Genom detaljstudier har jag velat 

veta mer exakt vad i ord, kroppsspråk och röst som väckt mitt intresse. 

Martin Luther Kings talakt är hämtad från galan Fred i världen: en vapenfri värld – till minne av den 

svarte pastorn och protestledaren. Den sändes i svensk television, kanal 1, den 4 november 2001. I 

programmet varvas musik och artistuppträdanden för att hylla King med dokumentära inslag då 

huvudpersonen själv talar. Min valda talakt presenterades i galaprogrammet som ett exempel på hur 

Kings glöd och passion berörde när han talade offentligt. I sekvensen vänder han sig till sina svarta 

medsystrar och -bröder och påminner om den kraft de tillsammans besitter: ”We have a power…”. Exakt 

tid och plats när talet hölls framgår tyvärr inte av minnesprogrammet. Att döma av talarens ungdomliga 

utseende bör det ha varit någon gång på 1950-talet då King klev fram som en av den svarta 

medborgarrättsrörelsens kraftfulla ledare. En annan detalj som talar för tidsperioden är att filmsekvensen 

är i svartvitt.  

King står upp och riktar sig, med intensiv ögonkontakt, mot olika håll mot en publik som dock inte syns i 

teverutan. Även jag berördes av talarens starka engagemang och ville ta reda på mer om hur talaren 

retoriskt gick till väga.  

Bill Clintons talakt är hämtad från det teveframträdande då presidenten i augusti 1998 slutligen, efter sju 

månaders ihärdigt förnekande, formellt erkänner och dessutom ber väljarna om ursäkt för att han haft en 

affär med Vita huset-praktikanten Monica Lewinsky. Talet hålls framför en kamera i en amerikansk 

tevestudio och inslaget sänds samma dag i nyhetskanaler världen över, så även i svenskt teve.  

Denna sekvens valdes snarare för bristen på glöd och engagemang. Clinton hade innan under en längre tid 

varit hårt trängd av politiska motståndare, media och allmänhet för den otrohetsaffär som orsakat stora 

rubriker i både amerikansk och internationell press.  

Normalt upplever jag Bill Clinton som en mycket berörande talare, med god förmåga att skapa tillit. 

Varför han inte lyckades med det i denna talsituation ville jag studera närmare.  

Slutligen, John F Kennedys talakt valdes för talarens ovanligt expressiva och nästan lätt aggresiva 

kroppsspråk och för att just dessa ord är hans förmodligen mest kända citat: ”…ask not what your country 

can do for you; ask what you can do for your country”. Det Kennedy säger i sekvensen är hämtat från 
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hans installationstal, en stark tradition i amerikansk politik som används för att slå fast riktningen för en 

nyvald presidents politik. Just detta tal framfördes utomhus i Washington, den 20 januari 1961. Kennedy 

står i en talarstol med Vita Huset bakom sig och ett hav av människor framför sig. 

Urvalskriterier: och arbetsgång 

Varför de valda exemplen? Även artister, andliga ledare, tv-profiler med flera kan uppvisa starkt etos och 

pistis och deras actio och pronuntiatio kan retoriskt vara mycket drivet. De har dock sällan lika stor 

inverkan på vanliga människors vardag som politiska beslutsfattare. Utformningen av ett samhällets 

attityder, värderingar och föreställningar, det vill säga doxa, ligger i hur länder styrs. Därav valet av tre 

politiska ledare. 

Karisma, starkt etos och pistis ligger alltid hos betraktaren. Naturligtvis är de ingående personligheterna 

utsedda för att de i författarens ögon har stark lyskraft med sitt actio och pronuntiatio. Förhoppningsvis 

uppfylls detta krav även hos läsaren. 

Nummer ett: Pastorn och politiske ledaren Martin Luther King Jr lyfts ofta fram som skolexempel i 

retorisk utbildning. Men då oftast för skicklig användning av retoriska figurer och ett målande bildspråk 

(som i hans mest berömda tal ”I have a dream”.) Mera sällan läggs fokus på Kings para- och 

extralingvistiska kommunikation och hur denna samverkar, förstärker och understryker det muntligt 

sagda.  

Nummer två: John F Kennedy har tagits med därför att han är en av USA:s mest kända presidenter. Han 

var också samtida med Martin Luther King Jr och därtill landets ledare under en dramatisk period i 

världens historia – det kalla kriget som kulminerade i Cuba-krisen 1962. 

Nummer tre: Bill Clinton inkluderades för att få en nu levande representant och för att hans retorik och 

presidentgärning på många sätt är en imitation av John F Kennedys.  

Ansträngningar gjordes för att hitta motsvarande berömda och inflytelserika kvinnliga politiska förebilder 

att studera. Men även om en kvinna borde vart med för balansens skull, lockade varken Indira Gandhi, 

Gro Harlem Brundtland, Golda Meir, Margaret Thatcher eller någon annan i mina ögon lika mycket som 

de valda männen. Eftersom kvinnor historiskt sett haft betydligt kortare tid på sig att göra avtryck på den 

politiska världskartan är det inte så konstigt om urvalet är mer begränsat bland damerna. I skrivandets 

stund finns endast fem kvinnliga statsöverhuvud bland världens bortåt 200 stater, övriga utgörs av män. 

Förhoppningsvis är skillnaderna utjämnade ett antal generationer framåt i tiden. 

Observationerna har skett i en forskningsstudio på Statens ljud- och bildarkiv i Stockholm under åren 

2005-2006 (parallellt med yrkesarbete – där av den utsträckta tiden).  

Studierna av para- och extralingvistisk kommunikation har delats upp i följande tre kategorier:  

1. Mimik – koncentreras framför allt på ögonbrynens, ögonens och munnens minspel. 

2. Prosodi – dvs röstens klang, betoningar, pauseringar med flera auditiva iakttagelser. 
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3. Gestik – vilket inbegriper både kroppshållning och rörelsemönster. 

Samtliga sekvenser har först studerats i normal uppspelningstakt, därefter i extrem slowmotion. 

Iakttagelserna i redovisades först i tabellform med respektive person som utgångspunkt. Men då dessa 

blev svårlästa ändrades framställningen till löpande text. (Analys-tabellerna bifogas längst bak som 

bilagor). 

 

e)  Metod och metodproblem  
 

Observationerna har gjorts i extrem slow motion med hjälp av avancerad teknisk utrustning. Svensk teve 

har en frekvens av 25 bilder per sekund. Det innebär att det blir en helt ny och unik bildruta lika många 

gånger på en sekund. Med specialutrustad video på Statens ljud- och bildarkiv i Stockholm kan varje 

enskild ruta i en filmsekvens ”frysas” för att detaljstudera mimik, prosodi samt gestik. Detta gör det 

möjligt att analysera bland annat minspel som inte går att se med blotta ögat. Genom att justera 

uppspelningstakten går det även att utläsa prosodiska tecken samt betydelse av gestik som annars inte 

skulle medvetandegjorts. 

Metodproblem: 

– Det fanns inga givna ramar. Jag har inte lyckats hitta någon forskning där starkt etos och pistis, 

fokuserat på para- och extralingvistiska signaler på motsvarande extrema detaljnivå, studerats med 

koppling till karisma.  

– Objektivitet. Alla iakttagelser filtrerades och styrdes genom uppsatsskrivarens ögon och kulturella 

sammanhang, bakgrund, föreställningar och värderingar. Det hade varit intressant att låta fler observera 

samma material och sedan göra en jämförelse av vad olika personer uppfattat. Dessutom kommer alla tre 

analyspersonerna från samma land, USA. 

– Svårigheten att avgränsa och välja relevanta/talande retoriska avsnitt. Det fanns för varje enskild person 

en aktningsvärd mängd talsituationer att detaljstudera. Tidsaspekten fick styra så att inte arbetet svällde ut 

för mycket.  

– Ingen möjlighet att illustrera med bilder. Av upphovsrättsliga skäl kan analyserna inte illustreras med 

stillbilder från iakttagna filmavsnitt, det kostar helt enkelt för mycket att köpa loss rättigheterna. För att 

illustrera iakttagelser har jag istället försökt att måla upp bilder hos läsaren med hjälp av liknelser och 

metaforer. 
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f)  Teoretisk ram  

 

MIMIK: 

Mimiken har stor betydelse för etablerandet av etos och för att skapa pistis, trovärdighet. Betydelsen av 

både medvetet och omedvetet överförda ansiktsuttryck är ett underutforskat område. Ändå tog faktiskt 

redan Darwin på sin tid upp hur olika ansiktsuttryck hjälper oss att kommunicera med andra. Också 

senare social och kognitiv forskning visar på minspelens centrala roll.  

Det går att träna upp förmågan att kommunicera med sin mimik, liksom att avläsa olika minspel, precis 

som man kan öva upp andra färdigheter. Mänskliga minspel har av forskare i psykologi kartlags i ett 

system som kallas FACS, Facial Action Coding System. 16 Med hjälp av 42 identifierade ansiktsmuskler 

har 7 000 ansiktsuttryck och nitton olika leenden identifierats som ska täcka varje tänkbar mänsklig 

känsla. Systemet FACS används både inom forskningsvärlden och utanför. I till exempel de tecknade 

filmerna Toy Story och Shrek har forskningen kring olika ansiktsuttryck hjälpt till att skapa trovärdiga 

animationer. 

Mänsklig mimik är till stor del reflexartad och genetiskt nedärvd. Så till exempel utvecklar medfött blinda 

samma ansiktsuttryck för vrede, sorg, glädje etcetera som seende17. Och ansiktsuttryck hos män och 

kvinnor tolkas likadant världen över, trots stora skillnader i kultur, språk eller övrigt.18

Att en människas minspel kan spegla både medvetna och omedvetna tanke- och patosprocesser är inget 

okänt. Birdwhistell har fått många efterföljare inom det kognitiva forskningsfältet som beskriver hur en 

stor del av informationsbearbetningen sker på ett omedvetet plan. Vi avläser varandra hela tiden men 

tänker inte på vad vi gör för vi är så bra på det. 19  

Om actio och pronuntiatio motsäger orden, tror vi mer på det vi ser och utläser av tonfallet än på det 

munnen säger. Alla ansiktets muskler kan till exempel inte kontrolleras. Ögonmuskeln orbicularis oculi 

aktiveras endast när vi känner äkta glädje. En person som ler med munnen men inte med ögonen 

uppfattas av omgivningen som falsk och icke-trovärdig. Orbicularis oculi kan inte styras viljemässigt, 

däremot kan vi framkalla den om vi tänker på något som gör oss genuint glada.20  

Ansiktets känslouttryck fångar vår visuella uppmärksamhet och små detaljer kan vara mycket 

betydelsebärande. Ögonbrynen spelar den mest centrala rollen, därefter kommer munnen (ögonform och 

blickriktning spelar också roll men är underordnade mun och ögonbryn).21 Trots att ansikten är komplexa 

informationskällor sker igenkänning av emotionella uttryck, framför allt ilska, oerhört snabbt. Om en 
                                                           
16 Paul Ekman, www.face-and-emotion.com 
17 Se hjärnan! 2005. Utställning från KK-stiftelsen, Riksutställningar och Vetenskapsrådet 
18 Gladwell, M, Blink, sid 200 
19 The New Unconscious 
20 Lundqvist, 2003 
21 Lundqvist, D, 2003, The face of wrath 
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människa ler men samtidigt rynkar ihop sina ögonbryn, tolkas det undermedvetet som hot och fara. 

Mänskliga minspel avläses blixtsnabbt både medvetet och omedvetet och vi tycks ha en genetisk, nedärvd 

förmåga att allra snabbast upptäcka hotfulla ansiktsuttryck – V-formade ögonbryn, och mun som ett upp 

och nervänt U. Upplyftade, ^-formade ögonbryn övertygar däremot om vänliga avsikter, liksom en mun 

som ler. 

Följande symboler används i uppsatsen för att beskriva mimiska uttryck:  

1. Aggressiv, hotfull: 
vv  
 ^ 

2. Öppen, inbjudande: 

^ ^    
 ˘     

                                                          

3. Neutral : 

- - 
  –

Inget ansiktsuttryck är mera rätt eller fel än det andra. Men kairos, timingen, är här liksom i andra 

retoriska sammanhang central. Att omedvetet rynka ihop ögonbrynen kan i fel situation motverka pistis 

och få återverkningar på etos. En mimik hinner ändra sig ett flertal gånger på en sekund, många gånger 

omärkbara för blotta ögat. Men med hjälp av tekniken på Statens Ljud och bildarkiv som gör att varje 

bildruta separat kan ”tickas” fram (25 per sekund) och studeras synliggörs förändringarna. Även om 

mikrouttrycken skymtar förbi så hastigt att de inte medvetet hinner uppfattas, kan de lika fullt noteras 

undermedvetet. 

 

PROSODI:  

De flesta människor har ingen aning om vilket grunduttryck de till exempel har i ansiktet, inte heller hur 

klangen i deras röst uppfattas. Vi bedöms efter vårt yttre och hur vi låter och människans hjärna tycks ha 

en anmärkningsvärd god förmåga att uppfatta och förstå icke-verbala signaler. ”Du kan i själ och hjärta 

vara den varmaste och vänligaste människa men låter du kort i tonen eller ser grinig ut blir du betraktad 

därefter”.22 Rösten förmedlar ju inte bara det lingvistiska systemet – språket – utan också det semiotiska. 

Allt det som tonfall, klang, pauser, betoningar med mera förmedlar, nedan kallat prosodi, är avgörande 

för tolkning och förståelse av vad någon säger.23  

Sällan är vi medvetna om hur mycket information som kan utläsas av en stämma. Om vi får ett 

telefonsamtal från en främmande person, avläser vi omedelbart kön, ungefärlig ålder, bakgrund och 

 
22 Phillips-Martinsson, J, 1991. Svenskarna som andra ser dem, Studentlitteratur, Lund 
23 Gumperz, Discourse strategies, sid 100 
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utbildningsnivå.24 Vi hör om personen låter självsäker eller blyg, dominant eller undergiven, trovärdig 

eller icke-trovärdig i sin framtoning. Vi kan också på tonen spåra känslomässig status – om personen 

verkar arg, glad, vänlig, ledsen, ängslig etcetera. Om vi hör att någon talar dialekt eller bryter på ett annat 

språk, kan vi även lokalisera geografiskt varifrån han eller hon kommer. All denna information uppfångas 

på mindre än två sekunder. 

En mängd automatiskt överförda och mottagna budskap av snabba, flyktiga paralingvistiska signaler 

bidrar till att bygga mänskliga sociala relationer. Ibland kan intonationen få en helt avgörande betydelse. 

Genom att analysera läkares röstanvändning gjorde språkforskare i USA mycket tillförlitliga prognoser 

om vem av dem som i framtiden skulle bli stämd inför domstol.25 Doktorer som med klang och tonfall 

signalerade  empati, intresse och deltagande över patientens väl och ve blev sällan stämda, inte ens om de 

gjort uppenbara misstag. Men om läkarens ton var överlägsen, kylig eller avståndstagande steg risken 

dramatiskt. Fyrtio sekunders bandinspelad konversation räckte, inspelningarna krypterades före analysen, 

så att orden ej kunde uppfattas.26

Vad tonhöjd, duration och andra prosodiska tecken betyder för etos och pistis ur ett genusperspektiv vore 

intressant att belysa. Män har ett genetiskt försprång när det gäller paralingvistisk kommunikation. 

Fysiologiskt är manliga stämband längre vilket det ger en mörkare, fylligare röst med fler övertoner. Det 

uppfattas som behagligare för örat att lyssna till än kvinnliga stämband som oftare ger höga, tunna och 

ljusare röster. 

Alla stämmor har sin egen grundton och rösten är lika unik som fingeravtryck. Upplevelsen av röstens 

ljudmässiga kvalitet och komplexa ton är inte alltid kognitivt medvetna processer.27 Med hjälp av modern 

teknisk utrustning medvetandegöres dessa, vilket analyserna kommer att visa.  

Följande prosodiska tecken har studerats och extra uppmärksamhet fästs på alla ljudsignaler som 

indikerar starkt patos: 

Intonation/klang. Via tonfallet spåras attityder, emotioner (t.ex. glädje, ilska, förvåning, engagemang) 

samt typ av talakt (fråga/påstående etc).  

Ljudstyrka. Hur kraftfull volymen är.  

Betoning. Vilka stavelser som understryks extra mycket och vilken effekt det får. 

Tempo och pausering. Rytm och melodi i talet. Inkluderar även tvekanden, minipauser, inandningar, 

talhastighet och accelererande/minskande frasering. 

                                                           
24 Kihlström, E, 2006, Karismakoden, sid 67, Forum Förlag, Stockholm 
25 Fotnot: legala rättsprocesser är vanligt förekommande i amerikanskt medicinskt system 
26 Gladwell, M, 2005, Blink – the Power of thinking without thinking, Penguin Books, London, kap 1, sid 39–43. 
27 Gumperz, Discourse strategies, sid 204 
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Tonhöjdens omfång. Har stor betydelse för talets melodiska prägel. Häri ingår även frekvens, röstens 

akustiska intensitet samt uthållighet (duration) väsentligt för att ge intryck av energi och kraftfullhet, ett 

av kännetecknen för stark utstrålning. 

 

GESTIK: 

För att på djupet förstå olika personligheters inverkan på oss och det etos de etablerar såväl som pistis 

eller icke-pistis), behöver vi även studera dynamiska mönster av rörelser. Hellspong refererar 

Ekman/Friesen för gesters retoriska funktion och delar in dem på följande sätt:28

1. Emblem, gester som liknar ord, t ex v-tecknet för seger. 

2.  Illustratorer som delas in i undergrupperna 

a) Batonger, beats, följer och framhäver talets rytm. Understryker ord och indikerar talets 

segmentering i satser och fraser. 

b) Ideografer, ger en konkret bild av en abstrakt idé. 

c) Deiktiska, utpekande, gester. 

d) Spatiala, markerar rumsliga relationer. 

e) Kinetografer, återger rörelser. 

f) Piktografer, teckningar i luften 

3. Känslosignaler, genom miner, kroppshållning och –rörelser. 

4. Regulatorer, samspelar och styr förhållandet mellan talare och mottagare (tex lägga fingret på munnen 

för att hyssja ner). 

5. Adaptorer, utlösning för spänning och nervositet hos talaren, (t ex skramla med mynt eller nycklar i 

fickan). 

Till detta vill jag lägga till betydelsen av rörelser som formar och bygger upp kroppens ställning, riktning 

och läge i tid och rum. I hållningen speglas graden av kraftfullhet och energi, som har återverkningar på 

etos, pistis och karisma.  

 

                                                           
28 Konsten att tala, sid 153, Interkulturell retorik, sid 69 o 72 
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3. Demonstratio  
 

I detta avsnitt belyses actio och pronuntiatios stora betydelse för pistis och ett starkt etos. Först ut 

ansiktsuttryckens betydelse, därefter följer röstens innehåll och slutligen kroppens rörelsemönster. 

 

a) MIMIK   

King: 

Talaren syns från midjan och uppåt. Hans ansikte är vänt mot kameran då han säger: 

 

”We have a power. Power that can not be found in molotovcocktails, but we do have a power. Power that 

can not be found in bullets and in guns, but we have a power. It is a power as old as the insights of Jesus 

of Nazareth and as modern as the technics of Mohandas K Gandhi.”29

 
Talakten upplevs vid första intrycket som både berörande och uppeldande: Vad är det då som ger denna 

upplevelse? Starkt patos, avspeglad i mimiken, är en av förklaringarna. Starka känslor ökar inlärningen, 

vi minns mer av vad någon säger.30 Det tar dr King cirka 20 sekunder att säga de fyra meningarna. Under 

denna korta tidsrymd drar en mängd olika känslouttryck över ansiktet som molnskyar på himlen en blåsig 

dag. De flesta så snabbt att blotta ögat inte hinner uppfatta dem, men när bandet körs i slowmotion blir 

uttrycken tydliga: 

När King står i begrepp att säga molotovcocktails rynkas näsroten, ögonen sluts och ett drag av smärta 

flyger över ansiktet. Vid bullets and guns drar ett uttryck av förakt och ogillande över hans ansikte. Vid 

insights lyfter han upp huvudet och ser nästan fanatiskt ut med den starka övertygelse och viljekraft som 

blicken förmedlar. Vid Jesus of Nazareth skådar han visionärt mot skyn.  

Inlevelse och patos förmedlas också genom att munrörelserna hela tiden är extremt tydliggjorda. När 

videobandet körs i långsam takt och bilderna fryses, ser artikulationen nästan karikerad ut. Då King 

uttalar power tar hans mun formen av en vattenmelon som gör det normalt runda ansiktet äggformat. 

Talarens emotionella engagemang avspeglas även i blickens skärpa. Ögonkontakten med publiken är 

konstant, enda gången talaren viker undan blicken är när han lyfter upp hakan och profetiskt skådar mot 

fjärran.. Intensiv blickkontakt kommer, liksom expressiv mimik, högt upp på listan över karismatiska 

beteenden31. Ju mer ögonkontakt, desto större säkerhet och självförtroende upplevs en människa ha. 

                                                           
29 Från minnesgalan Fred i världen: en vapenfri värld, visad i TV1 2001-11-04 17.30-18.00: 
30 Hassin, Uleman och Bargh 
31 Taylor, A, The language of charisma 
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Talare som inger sin publik förtroende har tre gånger så lång ögonkontakt, jämfört med talare som 

uppfattas som icke förtroendegivande.32  

Ansiktets grunduttryck utgörs vid detta tillfälle av en kombination av ett och två.  

1. Aggressiv, hotfull: 
vv  
 ^ 

2. Öppen, inbjudande: 

^ ^    
 ˘  
Båda uttrycken fyller i sammanhanget sin funktion för att etablera etos och skapa pistis. Som alltid i 

retoriska sammanhang är kairos det centrala. Att omedvetet ha en rynka mellan ögonbrynen i ”fel” 

situation kan få negativa återverkningar på tillit och förtroende. Men Kings aggresiva, lite hotfulla uttryck 

med rynkade ögonbryn är på sin plats när han ska förvissa sina motståndare om den svarta 

proteströrelsens kraft. När han vill ingjuta mod och förvissning hos sina medbröder och -systrar om att de 

tillsammans besitter en stor kraft, är ansiktsuttrycket av typ två, öppet och tillitsskapande. Han ler inte 

men allvaret är inte buttert eller surmulet, utan högstämt och passande i situationen. 
 

Kennedy  

Talaren står i en talarstol. Benen är dolda bakom ett podium, men hans ansikte och överkropp är vända 

mot kameran:  
 
”And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you; ask what you can do for your 

country.” 

 

Också Kennedys talakt är berörande. Liksom hos King visar närmare granskning att en orsak är 

känslomässig inlevelse. Kennedys starka patos avspeglas i hans ansiktsuttryck som i den aktuella 

situationen mestadels är av typen ett (aggressiv, hotfull): 
vv  
 ^ 

Här vill jag tilllägga att Kennedys mimik i officiella sammanhang normalt betydligt oftare utgörs av typ 

två (öppen, vänlig):  
^ ^    

  ˘ 

                                                           
32  Cherulnik, Paul D et al, Charisma is contagious: The effect of leaders' charisma on observers' affect.  Journal of Applied 
Social Psychology. Vol 31(10) Oct 2001, 2149-2159. 
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På 1960-talet kallades Kennedy för ”den förste tv-presidenten” för sin charmiga mimik. Presidenten log, 

skrattade och skämtade gärna i officiella sammanhang. (Även leenden räknas till karismatiska beteenden 

om de är sprungna ur äkta glädje). I en direktsänd duell med Richard Nixon om presidentposten vann 

Kennedy stort på stil- och förtroendepoäng. Han såg hela tiden rätt in i kameran och höll ständig 

ögonkontakt med tv-publiken. Hans ögonbryn var höjda och mungiporna uppåtvinklade, vilket 

förmedlade en öppen, positiv och inbjudande attityd. Nixon däremot, såg ofta åt sidan eller på 

debattledaren vilket gjorde att tittarna uppfattade att blicken flackade. Hans ögonbryn var rynkade och 

mungiporna pekade svagt nedåt. Dessutom gav skäggstubb ansiktet en mörk skiftning, vilket gjorde att 

han såg sjuklig ut. Kennedy som egentligen var den som hade vacklande hälsa, såg frisk och strålande ut. 

Efter denna tv-sända debatt tvivlade ingen längre på actio och pronuntiatios betydelse för att skapa ett 

starkt etos och pistis med syfte att övertyga om ett budskap. 

I det ovanstående exemplet är Kennedys lätt aggressiva ansiktsuttryck adekvat retorisk strategin för det 

uppfordrande budskapet. Talarens starka etos gör att mottagarna uppfattar hans stränga mimik på rätt sätt. 

Även om extrema närbilder av ansiktet saknas i den aktuella filmsekvensen, urskiljs tydligt mimiken. 

Efter Ask not ser han mycket allvarlig ut, efter what your country can do uppfordrande och när han rynkar 

ögonbrynen vid for you, ser han närmast aggressiv ut. När han gör paus signalerar de hopbitna käkarna 

ytterligare allvaret i det sagda. Munrörelserna är expressiva, han öppnar munnen stort då han tar till orda 

och artikulationen hela tiden mycket tydlig. Det rytmiska i talet understryks av läpparnas taktfasta 

rörelser. Tänderna synliggörs och lyser på håll. 

Liksom Martin Luther King Jr har John F Kennedy så gott som ständig ögonkontakt med publiken. Enda 

undantaget är vid ett tillfälle då han under en kort sekvens ser ner i sitt manus. När han ser ut över 

åskådarna igen är hans blick återigen intensiv och uppfordrande. Efter sista ordet gör han en lång paus 

med blicken fast fokuserad på en och samma punkt. Den intensiva ögonkontakten bidrar till ett starkt 

etos. 

 

Clinton  

Talaren sitter bakom ett bord, vänd mot en teve-kamera och säjer:  

 

”Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It 

constituted a critical lapse in judgement and a personal failure on my part for which I am solely and 

completely responsible.” 

 
Som exempel på genus judiciale fungerar talet inte särskilt övertygande. Varför inte? Analyserna av 

ansiktets extralingvistiska signaler ger ett av svaren. Jämfört med de två tidigare talarna är det intressant 
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att notera hur märkligt fritt från patos-signaler Clintons ansiktsuttryck är. Under den analyserade talakten 

syns få förändringar i de emotionella uttrycken. Talarens ansikte är mestadels av typ tre, neutral.  

- - 
  –

I den valda sekvensen avviker Clintons mot de övriga filminslag jag studerat. Då utgjordes hans 

ansiktsuttryck oftast av typen ett (öppen, inbjudande). 

^ ^    
  ˘     

Dessutom kännetecknas hans retoriska strategi som offentlig talare oftast av starkt patos, många och 

frekventa leenden liksom intensiv ögonkontakt. När försökspersoner fick studera utdrag ur en tevedebatt 

från 1992 med Bill Clinton och expresident Bush (d ä) uppfattades Clintons actio och pronuntiatio som 

mest karismatisk.33  

I den aktuella talakten ovan är Clintons munrörelser och övrig mimik är återhållsamma jämfört med andra 

publika talarsituationer (liksom även gestik och prosodi). Avsaknaden av patos får framställningen att 

verka inövad och repeterad och inte framsprungen ur äkta känsla. Denna retoriska strategi får 

återverkningar på etos och pistis. Trots att Clinton hela tiden ser rakt in i kameran, förmodligen för att 

skärpa intrycket av att han talar sanning, skapas inte trovärdighet i situationen. Författaren av denna 

uppsats lyckas han inte övertyga, att döma av reaktionerna hos de representanter för den amerikanska 

allmänheten som intervjuas direkt efter Clintons tal, inte heller dem.  

 

b) PROSODI  

King   

Intonation/klang Precis som via ansiktsuttrycken kan en mängd emotioner utläsas via talarens tonfall, t 

ex:  

a. Förvissning och övertygelse vid we do have a power 

b. Ilska och sorg vid molotovcocktails. 

c. Avsky vid bullets and guns. 

d. Hängivelse vid Jesus och Gandhi. 

I intonationen spåras ett konstant vibrato, bitvis mycket distinkt, bitvis knappt skönjbart men det 

försvinner aldrig helt och förstärker ytterligare det känslosamma intrycket. Avsikten med Kings ord är 

inte bara att övertyga om den kraft de svarta faktiskt besitter. Han vill också ingjuta mod att orka kämpa 

vidare mot orättvisor. Starkt patos är då en tillgång i både extra- och paralingvistiska uttryck, eftersom 

                                                           
33 Cherulnik, Paul D et al, Charisma is contagious: The effect of leaders' charisma on observers' affect. Journal of Applied 
Social Psychology. Vol 31(10) Oct 2001, 2149-2159.  
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känslor smittar av sig. (I ett vetenskapligt experiment återberättade försökspersoner som lyssnat på en 

berättelse avgiven med glad röst på samma sätt, medan de som lyssnade på berättelsen med ledsen röst 

återgav med ledset tonfall.34) Kings röst speglar hans egen starka övertygelse. 

Ljudstyrka. Talarens röst är hela tiden mycket kraftfull och bärande. Genom att i varje mening öka 

volymen i mitten och minska den mot slutet förstärks det rytmiska i talet. 

Betoning. Betoningar förekommer flitigt. De får stark effekt och bidrar till talaktens melodiska 

utformning genom sina regelbundet återkommande mönster: ”We have a power. Power that can not be 

found in molotovcocktails, but we do have a power. Power that can not be found in bullets and in guns, 

but we have a power. 

Tempo och pausering. Varje mening är uppbyggd med samma accelererande frasering. Tillsammans med 

intonation och volym skapar det oerhört välljudande variationer i talmönstret.  Man kan säga att varje 

mening i hela talakten är uppbyggd efter samma vackra melodislinga. Det sagda är slående fritt från 

störande småord eller biljud som ah, ö, hm osv. Det finns inte finns minsta spår av tvekan i rösten vilket 

förstärker den persuasiva kraften. Många pauser understryker effektivt.  

Tonhöjdens omfång. Talarens omfång synes vara flera oktaver och han vandrar lätt mellan ytterlägena. 

Tack vare den stora spridningen mellan höga och låga tonlägen blir rösten frekvensmässigt spännande att 

lyssna till. Ljudmässigt startar så gott som varje mening i samma låga tonläge. När sedan tonhöjden går 

uppåt enligt samma återkommande mönster som även betoningar och först ökande och sedan minskande 

volym intensifierar, skapas ett ljudmässigt crescendo. 

Rösten är stark och bärande med stor uthållighet och röstens akustiska intensitet ökar dess attraktivitet. 

Tillsammans med tydlig artikulation, betoningar och patos förhöjs känslan av energi, kraftfullhet och 

glödande engagemang. 

Samtliga prosodiska tecken bidrar till att talarens ord framstår som mycket genomtänkta och förankrade i 

personligheten. Sådan kongruens får stor betydelse för pistis och ett starkt etos. 
 
Kennedy  

Intonation/klang Talaren använder många patossignaler i rösten , t ex:  

1. Aggressiv ton när han säger ask not 

2. Bestämd ton vid you can do  

3. Övertygelse när han säger for your country 

4. Uppfordrande i And so, my fellow Americans 

 

                                                           
34 The New unconsious, kap 12 

20 



Eva Kihlström d-uppsats Södertörns högskola VT –06            

Klangen framhäver talaktens struktur – även denna är, liksom Kings, mycket rytmisk och melodisk. 

Utdragna vokaler ger rösten vibrato, som till exempel i avslutande you-u-u. Attityden av osjälviskhet 

parad med fasthet får gynnsamma återverkningar på talarens etos och pistis. 

Ljudstyrka. Även Kennedys röst är hela tiden kraftfull och bärande. Han varierar volymen vilket bidrar 

till att skapa spänning i talet. 

Betoning. Talaren betonar taktfast vartannat ord: ask not what your country can do for you; ask what you 

can do for your country.” Talakten får därmed en oerhört intrummande effekt, som förstärks ytterligare 

med hjälp av tonhöjdsvariation. 

Tempo och pausering.  

Det finns inte minsta spår av tvekan i Kennedys röst, inga småord som öh, mm, inandningar eller 

ofrivilliga minipauser. Rytm och melodi formas taktfast och bestämt. Alla uppehåll som görs används för 

att förstärka budskapet. Talhastigheten är ganska snabb och fraseringen accelererande.  

Vokalernas alliterationen, först i vartannat ord: you can do, sedan i varje: for your country skapar i 

samverkan med mimik och gestik en böljande rytmik i talet. 

Tonhöjdens omfång.  

Kennedy har inte samma oerhörda spännvidd som föregående talare. Men han varierar ändå tonhöjden på 

ett sätt som skapar rytmik, speciellt när han säger you can do, for your country. Då går han mycket 

effektfullt upp i höjd på vartannat ord vilket understryker verkan av betoningen – kraft och energi 

förmedlas med hjälp av röstens innehåll. Även den akustiska intensiteten bidrar, omfånget är starkt och 

når ut långt. Visserligen har talaren hjälp av mikrofon men rösten är definitivt inte tunn och ljus utan 

kraftfull och bärande med god duration.  

 

Clinton: 

Intonation/klang. Jämfört med de två föregående talakterna har denna märklig brist på emotionellt 

innehåll. Rösten är entonig och saknar nästan helt patos, vilket ger ett intryck av att orden är inlärda eller i 

alla fall inte berör talaren själv särskilt djupt.  

Normalt har Clinton i officiella sammanhang en kraftfull, ofta glad och segerrik intonation. I sina två 

installationstal som president talar han till exempel med mycket större eftertyck (fler betoningar, pauser 

etc), livligare munrörelser och större variation i tonhöjden. Hans icke-verbala uttrycksfullhet visar ofta 

personligt känslomässigt engagemang för det han talar om. (Under exempelvis utfrågningen i Lewinsky-

affären visade Bill Clintons pressade röst att han svettades och led, vilket gav tittaren en känsla av att 

komma honom djupt in på livet.35) 

                                                           
35 Johansen, A. 2002. Talarens troverdighet 
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Mot bakgrund av Clintons normala strategi för actio och pronuntiatio låter den analyserade talakten 

inövad. Bristande autenticitet skapar inte pistis, livlösheten i rösten är (precis som avsaknaden av 

emotionella uttryck i ansiktet) en orsak.  

Ljudstyrka. Volymen är snarare svag än stark. Clinton sitter vid ett bord i en tevestudio framför kamera 

och mikrofon, ljudstyrkan tycks avpassad för situationen, men lågmäldheten förstärker intrycket av 

oengagemang. 

Betoning. Talakten saknar nästan helt betoningar. Speciellt de ursäktande orden ”It constituted a critical 

lapse in judgement and a personal failure on my part”, uttalas i samma enformiga tonläge. Även detta 

bidrar till icke-pistis. 

Tempo och pausering.  

Clinton talar snabbt, han tvekar inte men ibland går det så fort att han snubblar över orden. Det ger ett 

intryck av att han läser innantill, vilket också får återverkningar på trovärdigheten. Någon speciell rytm 

eller melodi i det sagda är svårt att upptäcka. Bitvis accelererande frasering under vissa partier ökar 

känslan att han läser upp ett inlärt uttalande och snabbt vill ha det överstökar.  

Tonhöjdens omfång. Talaren har få variationer i tonhöjden.  

 

Olika samtalsstrategier och tilltalsformer kan underlätta god kontakt, eller rapport management. Inom 

interkulturell retorik betonas hur man hanterar relationer som en central faktor för ett starkt etos och 

pistis. Här är actio och pronuntiatio av stor betydelse. Genom att skapa god kontakt och ömsesidig respekt 

upprättas rapport så att alla parter kan känna sig bekväma i kommunikationen.  

Rapport management sker inte i den aktuella situationen. Clinton tycks inte själv vara bekväm vilket hans 

bristande känslomässiga engagemang i röstens klang skvallrar om (liksom den stela kroppshållning och 

för honom ovanligt orörliga ansiktsuttryck). Den mening/avsikt som sändaren avser uppnås ej. Återigen –

 känslouttryck smittar, patos-signaler avläser också omedvetet. Clinton lyckas inte med sina 

paralingvistiska budskap förmedla ärlig och uppriktig ånger eller beklagan över att han ljugit och fört 

väljarna, liksom sin fru, bakom ljuset.  

En klok strategi kunde vara att redan på ett tidigt stadium bemöta invändningar från gemene man genom 

att förmedla starkt patos i röstens klang. Refutatio är definitivt på sin plats här – för varför ska tittarna lita 

på Clinton denna gång när han ljugit dem rakt upp i ansiktet tidigare? Pistis är i detta läge centralt. 

Än mer uppenbar blir bristen på patos i det sagda då Clinton avslutar med att förnekar att han vid något 

tillfälle bett någon att ljuga för hans skull. Här kommer nämligen betydligt starkare känsloengagemang 

fram, rösten får skärpa och sting, ansiktsuttrycken liv: 
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But I told the Grand Jury today and I say to you now: that at no time did I ask anyone to lie, to hide or 

destroy evidence or to take any unlawful action. I know that my public comments and my silence about 

this matter gave a false impression. I misled people including my wife. I deeply regret that.”  

 

Den stora kontrasten i både para- och extralingvistiska signaler skärper uppfattningen att Clintons tidigare 

ursäkt inte är så djupt menad. För varför starkt patos enkom i avslutningen och inte i början?  

 
c) GESTIK  

King: 

Talarens hållning är rak och kraftfull, hans rörelsemönster smidigt, behärskat och kontrollerat. Kroppen är 

hela tiden riktad framåt mot publiken, huvudet ibland även framåt/uppåt vid vissa värdeladdade ord, en 

patossignal som förmedlar ett visionärt förhållningssätt. 

Illustratorer, beats, i form av nickanden och huvudskakningar understryker somliga ord och när han 

inleder med We have… knyts näven som förstärkning. Vid ett tillfälle lägger han huvudet på sned för att 

ytterligare understryka ordet power. 

Emotionella  signaler förekommande i både mimik, rörelser och hållning. När talaren vänder sig från sida 

till sida bibehåller han alltid ögonkontakten med åskådarna. Det finns inte minsta uns av tvekan i talarens 

rörelser eller kroppshållning vilket ytterligare speglar och understryker en stark personlig övertygelse. 

Gesterna är när de förekommer kraftfulla och bestämda. Fysisk och mental styrka attraherar och bidrar till 

ett starkt etos. Talet är också helt befriat från adaptorer, spänningsutlösare, vilket bidrar till det fokuserade 

och samlade intrycket. 

Talakten är monologisk, några regulatoriska rörelser förekommer ej. 
 

Kennedy  

Kennedy visas från midjan och uppåt (underdelen av kroppen är dold bakom en talarstor). Talets rytmiska 

uppbyggnad accentueras av många illustratoriska gester. Kennedy använder framför allt armrörelser för 

att förstärka sitt verbala budskap. När han säger Ask what you can do for your country följder 

högerhandens deiktiska, utpekande, slag i luften taktfast och exakt betoningarna av orden. Intressant att 

notera är att han pekar med fingret mot publiken exakt samma antal gånger – nämligen udda talet fem – 

vid båda tillfällena då denna gest används.  

Ett av kriterierna för karismatisk kommunikation är som tidigare nämnts att inta en visionär attityd, det 

vill säga förmågan att måla upp lockande framtidsbilder. Det skapar talaren genom en kroppshållning som 

är riktad något uppåt/framåt, och genom att ibland lyfta upp hakan och låta blicken skåda mot okända mål 

i fjärran. Varje gång han använt sig av armrörelser för att understryka orden rätar han upp kroppen efteråt. 
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Med hjälp av denna gestik tycks han växa och bli ännu längre på podiet. Alla rörelser är bestämda och 

samlade, några adaptorer förekommer ej.  

 

Clinton: 

Clinton sitter med överkroppen riktad rakt framåt, huvudet är lätt nedåtböjt. Armrörelser förekommer 

nästan inte alls. När han börjar tala, lyfter han upp hakan något. Huvudet fixeras sedan i samma 

framåtriktade position, som om han med denna gest vill förmedla fasthet och övertygelse. Men det hålls 

så stilla att ställningen ser onaturligt ut. Några små nickanden understryker ibland orden, vid ett tillfälle 

rör han ansiktet något åt sidan och tillbaka igen.  

Patossignaler i kroppshållning eller rörelser förekommer mycket sparsamt, nästan inte alls. Illustratorer 

och andra gester saknas helt. Inte heller kan några adaptorer skönjas, möjligen kan sägas att Clintons 

nickanden kan vara ett utslag för inre osäkerhet. Jämfört med talarens expressiva kroppsspråk i andra 

sammanhang blir kontrasten stor. 

 

 

d)  Stilfigurer, kroppsspråk/kongruens/autenticitet 

 
Tolkningen av olika samtalsdiskurser och dess effekt på karisma, etos och pistis kan inte bara bygga på 

studier av para- och extralingvistiska iakttaganden. Även det språkliga innehållet, inte minst metaforerna, 

är en självklarhet att studera.36 Här kopplas nu därför actio och pronuntiatio ihop med användandet av 

retoriska figurer och värdeladdade ord.37  Och huruvida ord och kroppsuttryck är kongruenta, 

samstämmiga eller om de motsäger varandra ingår också i analysen. 

Med hjälp av flera stilfigurer formar Martin Luther King Jr språkligt ger en tydlig dramaturgi. I sina fyra 

meningar använder han sig av fyra stilfigurer. De är  

1. upprepningar (we have a power),  

2. anaforer (power that can not be found…)  

3. epoforer (…but we have a power)   

4. kontraster (old-modern).  

Stilfigurerna understryks och förstärks med hjälp av en mängd prosodiska tecken som betoningar, klang 

eller ökande eller minskande volym med mera. Talakten innehåller även många värdeladdade ord som 

power, molotovcocktails, bullets, guns, old, modern, Jesus och Gandhi, också dessa förstärkts av både 

                                                           
36 Gumperz, Discourse strategies, sid 156 
37 Lott, D N, 1994. The presidents speak: The inaugural addresses of the american presidents from Washington to Clinton. 
Studien belägger tesen att ett flitigt metaforbruk ökar den personliga utstrålningen. Amerikanska presidenter som uppfattades 
som karismatiska i allmänhetens ögon använde nästan dubbelt så många metaforer som övriga. Holt, New York.  
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para- och extralingvistiska signaler. Som till exempel betoning (av power), patosmimik (vid 

molotovcocktails, bullets, guns), ökad tonhöjd och volym (vid Jesus), sänkt tonhöjd (Gandhi). 

King använder inte lika många armrörelser som exempelvis John F Kennedy. Här bygger istället röstens 

innehåll, liksom blick och mimik, effektivt under de värdeladdade orden och retoriska figurernas verkan. 

Det som är självupplevt ökar trovärdigheten. I kampen för de svartas rättigheter har Martin Luther King 

egen erfarenhet av orättvisor. Hans starka engagemang avspeglas i kroppens tysta budskap och när både 

para- och extralingvistiska signaler blir samstämmiga med orden skapas kongruens och autenticitet. Utan 

det vinns inte publikens tillit och förtroende. 

 

John F Kennedy använder sig också av flera retoriska figurer. De är  

1. kiasm, omkastning (what your country can do for you – what you can do for your country),  

2. alliteration, bokstavsrim ( and, Americans, ask)  

3. upprepning (ask…, ask…) 

Det finns också rimmande inslag - do for you, you can do – vilket bidrar till att höja uppmärksamheten. 

Ett flertal prosodiska tecken som betoning, ändrad tonhöjd, pauser och ökad volym förstärker orden. 

Hela uttalandet är starkt värdeladdat i den aktuella kontexten. Interkulturellt är amerikanare i gemen mer 

patriotiska än t ex svenskar. Orden your country får i USA starkare patosladdning, liksom Americans och 

do for your country. Talaren förstärker sina värdeladdade ord och stilfigurer med hjälp av både gestik och 

mimik förutom prosodi. Även här får kongruens, att para- och extralingvistiska signaler säger samma sak 

som orden, stor betydelse för pistis och etos. John F Kennedy tycks helt och fullt vara ett med det han 

säger. 

I Bill Clintons talakt lyser däremot stilfigurer med sin frånvaro med undantaget av alliteration, 

bokstavsrim, som förekommer på Indeed, I did och In fact. Vare sig prosodiska tecken, gestik eller mimik 

används i någon större utsträckning för att understryka orden. Och trots att Clinton använder begrepp som 

wrong, not appropriate, critical lapse in judgement, personal failure, solely and completely responsible 

är talet märkvärdigt torrt och intetsägande.  

Kanske är de värdeladdade orden allt för starkt negativt färgade. Vilka ord en person använder har 

betydelse, då ordens laddning ”smittar av” sig. Det går ju att uttrycka samma budskap med andra, mera 

tilltalande och positivt genomsyrade ord. Clinton kunde till exempel sagt: ”Jag önskar att jag alltid  

handlat rättrådigt…  haft ett passande beteende som president… att mitt goda omdöme inte tagit 

semester… jag är inte mer än människa och har lärt av mina personliga  erfarenheter… tar fullt ansvar 

för mitt handlande, det ska inte upprepas i framtiden”… och så vidare. En retorisk strategi som gör 

ordvalet mer angenämt och smakfullt, kan få stora återverkningar på etos och pistis.  
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4. Diskussion och slutsatser  
 
 

Denna studie har på extrem detaljnivå studerat samspelet mellan ord och ansiktets mimik, röstens innehåll 

och kroppsspråket med hjälp av modern tv- och datateknik. Arbetet är ett försök att kartlägga och utröna 

betydelsen och användandet av para- och extralingvistisk kommunikation hos några talare med starkt etos 

som ofta omnämns som karismatiska.  

Det är viktigt att slå fast att uppsatsen inte gör anspråk på några absoluta sanningar. Slutsatserna bygger 

på tolkningar och personliga uppfattningar. Analyserna utgörs dessutom bara av några korta och väl 

avgränsade nedslag i omfattande talarkarriärer. Men kanske kan man säga att synékdoke eller pars pro 

tóto, delen för helheten, gäller även här. Genom att lyfta fram och studera några spännande enskildheter 

för att belysa de abstrakta begreppen karisma, starkt etos och pistis, synliggörs förhoppningsvis en större 

enhet genom en mindre.  

Arbetet riktar definitivt ljus på ett område som förtjänar att utforskas mer. Den information som kan 

utläsas para- och extralingvistiskt, och dess betydelse för etos, pistis och i förlängningen stark personlig 

utstrålning, karisma, är ett spännande forskningsfält. Att allt vi kommunicerar inte syns för blotta ögat, 

har mina detaljstudier på Statens ljud- och bildarkiv visat och att kroppens uttryckssätt får stor betydelse 

för en talares etos.  

Den mängd patos-signaler som förmedlades via ansiktsuttryck och röst utan att jag som mottagare var 

medveten om det, var nog det som överraskade mest i detta arbete. Åtminstone var uttrycksfullheten i 

mimiken hos den analysperson som inledde arbetet, Martin Luther King Jr, något av en aha-upplevelse. 

Först var det svårt att förstå att så många känslouttryck förmedlades till mig som åskådare utan att jag 

kunde se det med blotta ögat. Men jag tror att just expressiv mimik är en viktigt pusselbit till en 

karismatisk talares stora förmåga att beröra. Övertygelse övertygar och Kings engagemang som talare 

kom till visuellt uttryck i hans ansiktes många mimiska patossignaler. 

Jag var även omedveten om hur mycket prosodiska tecken kan användas för att förstärka och underbygga 

olika budskap. Mest häpnadsväckande var återigen Martin Luther King Jr och hans melodiska 

röstanvändning. Rösten blev ännu mer fascinerande och tilldragande genom den återkommande vokala 

dramaturgin i hans talakt som fick mig att tänka på vackra kullar och djupa dalar. Tillsammans med de 

retoriska figurerna och även ordvalet i övrigt skapades en behaglig och rytmisk helhet som gav 

återverkningar på talarens etos och pistis. Även hos Kennedy fanns en slående vokal struktur. Här var det 

framför allt talaktens repetitiva upplägg med återkommande betoningar som blev en viktig nyckel till 

varför det sagda upplevdes så kraftfullt och övertygande.  
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Hur vi använder vår stämma får stor betydelse för etos och pistis. Utan inlevelse och känsloengagemang 

är det svårare att skapa stark utstrålning, vilket analysen av Bill Clintons talakt visade. Hans röst, som 

vanligtvis förmedlar många patossignaler, gjorde här ett blekt och intetsägande intryck. Talaren övertygar 

därför inte lika starkt.  

Också en uttrycksfull gestik kan få en kraftfullt förstärkande effekt, vilket blev tydligt hos John F 

Kennedy. I hans talakt där hand- och armrörelser på ett suggestivt sätt framhävde orden skapades en 

övertygande och energifull framtoning, vilket fick återverkningar på etos och pistis. 

I analyserna slog det mig också att det inte bara var det som kunde noteras utan också det som inte fanns 

som fick stor betydelse. Jag tänker då inte minst på avsaknaden av onödiga ljud i framför allt King och 

Kennedy talakter. Som mmm, ah, well och andra småord som vi på svenska betecknar ’ähum, alltså, 

liksom, va’ osv. Annat som lyste med sin frånvaro var tics och andra omedvetna gester. Det är till 

exempel att stryka sig över hakan, fingra på håret, skramla med nycklar och andra små egenheter 

offentliga talare ibland hemfaller åt. Styrka imponerar och osäkerhet avslöjas många gånger av små tics 

eller biljud. Men vare sig i rörelsemönster eller klang/tonfall spåras ett uns av tvekan hos King eller 

Kennedy, vilket bidrar till deras starka trovärdighet.  

Som jag ser det uppfylldes kriterierna beträffande karismatiska beteenden i de flesta av de analyserade 

talakterna. Det vill säga ett actio och pronuntiatio med expressivt patosfyllt kroppsspråk med mycket 

ögonkontakt, ett visionärt förhållningssätt, flitigt användande av retoriska figurer samt en osjälvisk attityd 

(vilket Kennedys citat: Ask not what your country osv, är ett exempel på). 

Till detta läggs även kongruens, samstämmighet, även det är en väsentlig faktor för karisma. Det är när 

allting talar samma språk, det vill säga när mimik, gestik, och prosodi poängterar och förstärker en talares 

ord som han eller hon upplevs som autentisk.  

Av den analyserade talakten med Bill Clinton lärde jag mig en del om hur man inte bör göra om man vill 

skapa trovärdighet. Här vill jag understryka att min uppfattning om Bill Clinton är att han vanligtvis i 

andra offentliga sammanhang är bra på ovanstående karismatiska beteenden. Men just här fick 

avsaknaden av patos i de para- och extralingvistiska signalerna negativ inverkan på den persuasiva 

kraften. Som den franske författaren François de la Rochefoucauld, uttryckt det ”passionen är den enda 

talare som alltid övertalar”.  

Ett kroppsspråk fyllt av kraft och energi påverkar oss. Patos-uttryck smittar, vi speglar och härmar 

omedvetet andras emotionella uttryck. 38 Traditionen inom västerländsk kultur bjuder att man bör vara 

saklig, rationell och förnuftig. Men att visa känslor para- och extralingvistiskt bidrar till karisma, pistis 

                                                           
38 Talare som ofta ler och har intensiv ögonkontakt med publiken uppfattas som mer karismatiska. Mottagarna tar efter de 
ickeverbala yttringarna. Cherulnik, Paul D et al, Charisma is contagious: The effect of leaders' charisma on observers' affect. 
Journal of Applied Social Psychology. Vol 31(10) Oct 2001, 2149-2159 
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och ett starkt etos. Att uttrycka känslor med röst och mimik är inte det samma som att berätta om dem, 

karismatiska talare visar istället passion och lidelse för det ämne de talar om. Det är något som jag, efter 

att under flera arbetsdagar studerat dokumentärer och andra filminspelningar, tycker att alla tre valda 

talare ofta ger goda prov på. Faktiskt har jag inte sett ett enda inslag med Martin Luther King Jr då han 

inte förmedlar passion, starkt engagemang och övertygelse för det han talar om. Och när det gäller John F 

Kennedys och Bill Clintons beteenden gjorde jag följande generella iakttagelser:  

Som USA:s presidenter uppträdde de på ett likartat sätt när de träffade människor. De visade positiva 

känslor, log och tog mycket ögonkontakt även vid hastiga möten. Ofta rörde de fysiskt vid människor. 

Inte bara genom att skaka hand, utan även genom att lägga handflatan på en axel eller klappa på en arm. 

När Clinton vid ett tillfälle är på valkampanj i en förort till Washington, ser han till att få ögonkontakt och 

le så att hans skrattrynkor syns mot varje person i folkmassan han hälsar på. Beteenden som dessa bidrar 

– om de känns äkta och inte påklistrade – till en karismatisk utstrålning.39  

En lärdom av detta uppsatsarbete är alltså att en talare behöver ha tillgång till känslor för att bli 

spännande och karismatisk. Emotioner sitter i kroppen och avspeglas via rösten, mimiken och gestiken. 

Det är inte bara vad en talare säger utan också hur han/hon säger det som får stor inverkan på etos, pistis 

och den personliga utstrålningen. Mimiska och prosodiska mikrouttryck är inte alltid medvetna hos 

avsändaren. Små detaljer – som en krökning av läpparna, rynkade ögonbryn eller en hånfull min – får 

ibland stor inverkan på trovärdighet och karisma.  

Naturligtvis behövs mer data, baserade på omfattande och varierade diskursnivåer innan några säkra 

slutsatser kring mimikens, gestikens och prosodins betydelse för etos, pistis och karisma kan dras. 

Kroppens och röstens emotionella koder behöver utforskas mer. Och inte bara med retoriska glasögon, 

utan från så skilda ämnesområden som möjligt – lingvistik, neuropsykologi, kognitionsforskning, filosofi, 

och så vidare. Olika perspektiv berikar varandra. Glädjande nog uppmärksammas denna typ av 

kommunikation allt mer tvärvetenskapligt och i framtiden kan vi förhoppningsvis räkna med betydligt 

fler studier kring actio och pronuntiatio kopplat till karisma.  

Omedvetet uppfattade kroppsliga signaler kan vara en av förklaringarna till varför vissa personer 

uppfattas som mer karismatiska än andra. Genom att medvetandegöra dessa kan vi lättare förstå varför 

somliga individer påverkar oss starkt. 

                                                           
39 Kihlström, E. 2006. Karismakoden, sid 94,  
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Det jag funnit i analyserna bekräftar, enligt min uppfattning, tesen för denna uppsats:  

 

1. Ett patosfullt kroppsspråk tillsammans med många retoriska figurer och värdeladdade ord är en 

central komponent i karismatisk utstrålning.  

2. Många ickeverbala signaler, inte minst via ansiktets minspel, är inte synbara för blotta ögat, men 

kan trots det inverka på hur en person uppfattas.  

 

Med hjälp av den moderna tekniken kan till synes omärkbara förändringar synliggöras. Allt som vi tar in, 

medvetet och undermedvetet, ligger till grund för bedömningen av en person. Inre drivkraft, glöd och 

övertygelse, förmedlas via kroppens yttre signaler. När någon med hjälp av röst, kropp och mimik 

förmedlar patos och stark personlig övertygelse till publiken formas en levande och tilldragande bild som 

skapar starkt etos och pistis. Samma slutsats gör även författarna i de amerikanska böckerna om karisma. 

Den som vill upprätta god kontakt med sin omgivning har därför stor nytta av att bli medveten om sina i 

egna, ibland omedvetna, para- och extralingvistiska signaler. Liksom att utöver det språkliga innehållet 

träna sin gestik, mimik och prosodi för att kommunicera det som önskas.  

I vår visuella tid är kunskaper om betydelsebärande detaljer, kontextualiserade cues, i actio och 

pronuntiatio av stor betydelse för ett övertygande budskap. Den litteratur och de vetenskapliga studier jag 

tagit del av och som refereras till i denna uppsats, visar att karismatiska beteenden går att öva upp. Det är 

något alla som arbetar med mänsklig kommunikation kan ha stor glädje av. 

 

 
 

 

29 



Eva Kihlström d-uppsats Södertörns högskola VT –06            
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7. Bilagor 
 

1. Martin Luther King Jr 

 Förbehåll: Endast talarens ansikte och halva överkropp syns i rutan.  

 

Repliker             Mimik         Prosodi             Gestik 
1.”We have a  power.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Power that can not 
be found in molotov-
cocktails,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. but we do 
 have a power. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. I orden have och power formas 
vokalerna med extremt stor 
munöppning. I slowmotion ser 
power ut som en gigantisk 
gäspning som gör Kings normalt 
runda ansiktet äggformat. 
Blicken är koncentrerad och 
skådar mot fjärran. När 
meningen avslutats sluts ögonen, 
som om han vill begrunda vad 
han just sagt. När ögonen 
öppnas, fokuseras blicken åter 
rakt munnen är stängd. 
2. Munrörelserna är hela tiden 
oerhört distinkta, i slowmotion 
blir artikulationen närmast 
överdriven. På power bildar 
munnen återigen ett jättegap när 
vokalerna ljudas, blicken fixeras 
på en punkt rakt fram. Även 
konsonanterna formas med 
extrem tydlighet. På be trycks 
läpparna bestämt mot varandra. 
På f:et i found biter Kings 
framtänder i underläppen för att 
skapa ljudet. När vokalljuden 
följer efter tar munnen form av 
en vattenmelon. Inför uttalandet 
av molotovcock-tails rynkas 
näsroten, ögonen sluts och ett 
drag av smärta drar över ansiktet. 
Blicken sänks.  
3. Lyfter blicken och orden 
förstärks genom att även 
ögonbrynen lyfts upp. Läpparna 
pressas samman i en bestämd 
grimas när han talat klart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Munnen tar ny sats för att 
forma och med noggrann 
tydlighet återge alla ljud. Han 
biter sig återigen i underläppen 
på found, ordet nästan spottas ut, 

1. Han börjar i högt tonläge som 
faller nedåt mot slutet, power 
betonas extra. Understryk det 
sagda genom en lång paus. 
Spannet mellan högsta och lägsta 
ton är mycket stort, ett mönster 
som upprepas i samtliga 
analyserade satser.  
 
 
 
 
 
2. Han startar meningen i högt 
tonläge, ordet power sägs med 
vibrato på stämman. Can not be 
sägs i lågt tonläge innan han går 
ännu högre på found som betonas 
starkt. Darret på rösten blir ännu 
tydligare. Gör sedan paus och 
låter tonen sjunker igen på in 
molotovcock-ails. Klangen 
skapar en känsla av crescendo, 
denna dramaturgi är även det ett 
återkommande inslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rösten böljar upp och ner 
mellan höga och låga tonlägen. 
Han betonar kraftfullt do och 
även (något mindre starkt) 
power, det låter mycket bestämt. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Upprepning är ett vedertaget 
retoriskt grepp som King flitigt 
använder sig av, inte bara i 
ordval: Denna sats beskriver 

1. På we knyts höger näve och 
höjs upp i luften i nivå med 
hårfästet. Handen sänks sedan 
sakta ner mot munnen. När 
p:et i power uttalas nickar han 
för att under-stryka. Därefter 
sjunker handen ned mot 
underkroppen (och försvinner 
ur bild). 
 
 
 
2. Ansiktet hålls rakt framåt, 
på not be skakar han nästan 
omärkligt på huvudet, höjer 
upp det lite på found för att 
därefter sänka det och vrida 
det mot höger tills endast 
profilen syns i teverutan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vid orden but we för han 
huvudet åt motsatta hållet, 
höjer upp det något och ser sig 
omkring. Sänker när meningen 
är färdig-uttalad, blicken 
dröjer i fjärran samtidigt som 
kroppen åter riktas rakt fram. 
Han skakar lätt på huvudet vid 
do have och låter en mycket 
kraftfull nick understryka 
power. 
4. Vid power riktas huvudet 
återigen rakt fram, hakan lyfts 
och vid found skakar han på 
huvudet. 
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4. Power that can not 
be found 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. in bullets and in 
guns, 
 
 
6. but we have a power.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. It is a power as old 
as the insights 
 
 
 
 
 
 
8. of Jesus of Nazareth  
 
 
 
 
 
 
 
 
9. and as modern as the 
tecniques of Mahandus 
K Gandhi.” 
 

näsa och ögonbryn rynkas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. vid guns skönjes ett uttryck av 
förakt och ogillande i ansiktet, 
 
6. vid power formas vokalerna 
återigen med gigantisk 
munöppning. Skymten av leende, 
nästan som en grimas spelar på 
läpparna. När ordet är uttalat gör 
han en lång paus och granskar 
åhörarna med fast blick som 
signalerar att här är en man som 
inte viker sig. Munnen är 
bestämd, närmast bister. 
7. Vid insights lyfter han upp 
huvudet och ser nästan fanatiskt 
ut med den starka övertygelse 
som blicken förmedlar. 
 
 
 
8. När han uttalar ’Jesus’ åker 
ögonbrynen i höjden, huvudet 
lyfts och blicken skådar uppåt. 
 
 
 
 
 
 
9. Alla ord uttalas åter med 
extremt tydliga munrörelser, 
läpparna pressas ömsom ihop, 
ömsom går de långt isär. 
 
 

nästan identiskt likadan ljudbild 
som punkt två. Samma 
dramaturgi med svag betoning 
och låga tonhöjder i början, 
sedan starkare volym och ökande 
tonläge, rösten får ett tydligt 
vibratio och kraftfull betoning av 
ett ord skapar ljudmässigt 
crescendo, (här återigen på 
found). 
5. b:et i bullets spottas ut, rösten 
går ner något i tonhöjd när satsen 
avslutas med guns, 
6. tonhöjden stiger igen och we 
och power betonas starkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Rösten startar i lågt tonläge. 
När han säger it is a är det med 
ovanligt enformigt ton, vilket 
bidrar till att en accele-rerande 
och ökande känsla byggs upp när 
rösten går uppåt och power sedan 
betonas.  
 
8. Efter en kort paus kommer ett 
nytt crescendo och den 
ljudmässiga dramaturgin 
fullbordas när Jesus och 
Nazareth betonas med extra 
starkt eftertryck. (det kan noteras 
att betoningar sällan sker i låga 
tonlägen utan för det mesta i 
höga.) 
9. betonar modern och  tecniques 
(t:et spottas ut) och andra 
stavelsen i Mahandus, går 
kraftigt ner med rösten innan han 
avslutar meningen med Gandhi, 
uttalat med lätt eftertryck.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. skakar lätt på huvudet vid 
bullets och guns  
 
6. han vrider huvudet mot 
vänster sida, sneglar över 
axeln, hakan höjs. Lägger 
huvudet på sned på power, och 
sänker det sedan något. 
 
 
 
 
 
 
7. Lyfter upp huvudet 
msamtidigt som han börjar 
tala igen. Vrider det först åt 
vänster och sedan åt höger 
som för att fånga in alla 
åskådare 
 
8. höjer upp huvudet något vid 
Jesus och Nazareth,  
 
 
 
 
 
 
 
9. Han ser sig bestämt 
omkring bland åskådarna vid 
tecniques som för att se om 
någon tänker protestera – 
vrider huvudet först lätt åt 
vänster, skakar lite lätt på 
huvudet vid ordet modern, 
vänder sedan kroppen och 
huvudet åt höger när han 
avslutar meningen. 

33 



Eva Kihlström d-uppsats Södertörns högskola VT –06            

2. John F Kennedy  

 

Repliker          Gestik                            Prosodi                              Mimik 
1”And so, 
my fellow 
Americans,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ask not  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. what your 
country can 
do for you;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ask what 
you can do 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. for your 
country.” 
 
 

1. Inleder med en paus där han 
står riktad rakt framåt med 
huvudet nedböjt, förmodligen 
för att titta på sitt manus. 
Därefter rätar han på sig och 
tittar rak fram samtidigt som 
han börjar tala. Han 
understryker sina ord genom 
att slå rytmiskt med högra 
handens fingrar mot talarstolen 
fyra gånger. Efter Americans 
tycks han växa på längden när 
han rätar upp huvudet och 
även resten av kroppen. 
Rörelsen förstärks genom att 
även hakan lyfts något så att 
blicken skådar mot horisonten. 
 
2. På ask lyfter han 
högerhanden högt upp i luften 
så att alla kan se den. På not 
hytter han med pekfingret i 
luften, en yvig framåt- och 
nedåtriktad rörelse som 
kraftigt understryker ordet.  
 
 
3.På what your country...  
fortsätter han att stryka under 
det han säger med hjälp av 
högerhanden. Kroppen är 
riktad mot vänster, endast 
högerhanden syns. Samtidigt 
som han slår med handen i 
luften rör han även något på 
kroppen, den riktas mer 
framåt. Efter can do for you 
rätar han ånyo upp kroppen 
och på nytt ser det ut som om 
han växer och blir större på 
podiet. 
4. På you snärtar han till igen i 
luften med pekfingret – samma 
uppfordrande och yviga 
framåt- nedåtriktade rörelse 
mot publiken. Samtidigt rätas 
kroppen upp.  
När han fortsätter upprepas 
mönstret sammanlagt fem 
gånger. betoning, pekfinger i 
luften, kroppen rätas upp,  
5.. Även på country upprepas 
mönstret men snabbare och 
svagare – inget ord har här 
fungerat som  
pausord emellan. Sista 

1. Tonläget går uppåt på so 
som även betonas, återgår 
till samma ton som i 
inledningsordet på my. Han 
går nedåt med tonläget på 
americans, sväljer sista 
stavelsen vilket gör ordet 
kortare än normalt, gör 
därefter paus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ask betonas och därefter 
följer en kort paus innan 
nästa ord, not, som sägs 
med starkt eftertryck, 
tonläget blir något ljusare. 
Därefter följer en tre gånger 
så lång paus som den efter 
Americans.  
 
3. tonläget åker nedåt igen 
på what your. Därefter blir 
det berg och dalbana på 
vartannat ord: rösten går 
uppåt på country, nedåt på 
can, uppåt på do som 
betonas lite extra. Sedan 
nedåt igen på for och så 
uppåt på you som säjs med 
ett långt uttraget vokal-ljud. 
I slowmotion klingar o-o-
o:et kvar ovanligt länge och 
ger rösten klang och 
vibrato. 
4. Betonar you, går nedåt 
igen med tonläget på can 
och uppåt på do. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Tonläget startar lågt och 
faller ändå mer mot slutet 
så basen nästan blir extremt 
låg. Därefter gör han paus. 
 

1. Öppnar munnen stort när 
han börjar tala. Artikulerar 
expressivt genom hela talet. 
Vokalljuden i and och so 
tydligast formuleras extra 
tydligt. Biter ihop käkarna 
efter americans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vokalerna i ask och not 
framhävs starkt, framför 
allt i not då hakan tappas 
ner rejält. Därefter gör 
talaren paus, biter ihop 
läpparna i en allvarlig, men 
också uppfordrande min. 
 
 
3. Ser rakt fram på what 
your country can do. 
Läpparna formar tydligt f-
ljudet i for, ögonbrynen 
rynkas innan början på 
nästa ord, you, far ut. Ser 
nästan aggresiv ut när han 
låter ordet klinga ut. Den 
bistra minen förstärker 
allvaret (i kombination med 
tonfallet och gestiken).  
 
 
 
4. Ordet you i you can do 
betonas med  
expressiv mimik. Munnen 
rundas så att läpparna 
bildar en cirkel som  
hålls kvar en stund. 
 
 
 
 
5. I Ask what you can do 
for your country rör sig 
överläppen rytmiskt och 
taktfast när o-ljuden 
formas. Först i vartannat 
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pekfingerrörelsen görs därför 
med mindre utslag på hand och 
arm, dock fortfarande fullt 
synlig i slow motion. De fem 
rörelserna harmonieras med 
orden vilket gör att takt och 
rytm i talet accentueras.  
Med armens rörelser går 
Kennedy framför talarstolens 
revir. När han drar tillbaka 
handen tvingas den ducka för 
mikrofonstativet. Efter att han 
talat färdigt, dröjer han en 
stund i en position med huvud 
och kropp lätt nedåtlutade, 
vänd något åt sidan. Därefter 
böjer han sig ned och samlar 
ihop sina manuspapper. 
 

 
 

ord: you can do, sedan i 
varje: for your country. 
Alliterationen skapar en 
böljande rytmik i talet som 
talaren ansiktsuttryck 
ytterligare framhäver. 
Efter sista ordet slutar 
talaren med allvarlig, 
sammanbiten min, munnen 
sluts. Han tittar en lång 
stund rakt framåt med fast 
blick som inte väjer undan. 
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3. Bill Clinton 

Förbehåll: Endast Clintons ansikte och en mindre del av överkroppen är synlig i teverutan.  

 

Repliker                     Gestik                Prosodi                          Mimik 
1. ”Indeed I 
did have  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. a 
relationship 
with Miss 
Lewinsky 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. that was not 
appropriate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. In fact,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. it was 
wrong. 
 
 

1. Clinton sitter alldeles stilla 
med överkroppen, huvudet är 
lätt nedåtböjt. När han börjar 
tala, lyfter han upp hakan 
något på Indeed I. Han nickar 
knappt synbart på have. 
 
 
 
2. På orden relationship och 
Lewinsky nickar han, återigen 
så svagt att det nätt och jämnt 
uppfattas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Han understryker kraftfullt 
not med en huvudrörelse i 
sidled från vänster till höger 
och därefter nedåt, vilket 
uppfattas som en 
instämmande nick. På 
appropriate upprepas 
manövern med en ny 
nickande rörelse. En lång 
paus understryker och under 
denna tid hålls huvudet 
alldeles stilla, nästan så 
mycket att det ser onaturligt 
ut. 
 
 
 
4. Här rör han huvudet i 
sidled igen, denna gång 
spegelvänt från höger till 
vänster sida. 
 
 
 
 
 
 
 
5. böjer ner huvudet på 
wrong. En ny paus följer för 
att ytterligare understryka. 
Ånyo fixeras huvudet i 
samma exakta framåtriktade 

1. Han inleder med ett 
smackande ljud, talar 
förhållandevis snabbt. Did 
have betonas med starkare 
volym, tonfallet går uppåt 
extra mycket på did för att 
sen falla nedåt igen på have.  
 
 
2. Här stannar rösten ovanligt 
länge, nästan hela satsen 
igenom, i samma låga 
tonläge. Artikulationen är inte 
speciellt tydlig, inte så att han 
snubblar över orden, men han 
säger dem skyndsamt och 
entonigt. Dock är s:en vassa, 
ett återkommande drag i 
prosodin. 
 
3. Betonar mycket kraftigt 
not, sägs med eftertryck och 
högt tonläge. Volymen ökas 
även på appropriate som 
betonas nästan lika starkt 
innan han gör paus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. drar ut på orden, går upp 
mot slutet, gör sedan en paus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Han stryker under wrong 
genom att kraftigt betona 
ordet, drar ut på vokalljudet 
o-o-ong. Börjar svagt uppåt 
och går ner på slutet, så att 
rösten får en distinkt baston. 

1. Inleder med en paus, ser 
allvarligt rakt in i kameran. Så 
blinkar han och öppnar munnen 
för att formulera de första orden. 
Samtidigt åker ögonbrynen 
kraftigt i höjden, en mängd 
rynkor i pannan synliggörs, 
vilket nästan ger honom en 
förvånad uppsyn.  
 
2. Innan han fortsätter med a 
relationship blinkar han. 
Ansiktet återgår till sitt 
allvarliga grunduttryck. När 
Miss Lewinsky uttalas försvinner 
för några hundradels sekunder 
den allvarsamma looken och 
munnens vanligen glada uttryck 
med uppåtvinklade mungipor 
skönjes.  
 
3. Underläppen rör sig tydligt 
när han uttalar not appropriate, 
annars är även här 
munrörelserna betydligt mer 
återhållsamma än vid andra tal. 
Han upprätthåller hela tiden 
ögonkontakt med tittarna genom 
att se rakt in i kameran. Blicken 
är fast. Vid andra stavelsen på 
appropriate sluter han återigen 
ögonen för en kort sekvens, som 
om han ytterligare vill 
understryka vad han sagt. När 
han avslutat meningen biter han 
ihop så att käkmusklerna blir 
synliga.  
 
4. Gör en lång paus med stadig 
ögonkontakt innan han börjar 
tala. Han blinkar, höjer 
ögonbrynen igen och lyfter 
huvudet något åt höger. 
Tänderna biter i underläppen för 
att forma f-ljudet i fact. Därefter 
gör han en ny lång paus, också 
här med bibehållen 
ögonkontakt, innan han 
fortsätter.  
5. På it was smalnar ögonen 
(vänster öga mest) och huvudet 
vrids åt sidan. På wrong blinkar 
han och rör huvudet nedåt till en 
jakande nick. Han biter återigen 
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6. It 
constituted a 
critical lapse 
in judgement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. and a 
personal 
failure on my 
part  
 
 
 
8. for which I 
am solely and 
completely 
responsible. 
 

position, som om talaren vill 
förmedla fasthet och 
övertygelse med denna gest. 
 
6. Sluter ögonen, för huvudet 
åt höger sida och lägger det 
lätt på sned samtidigt som 
hakan svagt skjuts 
framåt/uppåt. När han uttalar 
critical lapse in judgement 
rätar han upp och för huvudet 
åt vänster därefter svagt neråt 
(ser ut som en liten nick). 
Efter det hålls huvudet still 
och talaren ser rakt in i 
kameran. 
 
7. för huvudet mot sin högra 
sida på failure där det sedan 
stannar  
 
 
 
 
8. För huvudet något åt 
vänster sida, böjer ner 
huvudet så att hakan sänks på 
I, munnen öppnas 
förhållandevis mycket när 
han formulerar ordet. Han 
böjer ner huvudet, rätar sedan 
åter upp det, så det ser ut som 
han nickar svagt, först på 
solely och sedan på 
completely och responsible.  
 

 
 
 
6. Gör en hörbar inandning 
som att han tar sats innan han 
börjar tala, vilket ökar 
känslan av att talet är mycket 
väl inrepeterat. Han betonar 
constituted och ännu starkare 
critical. Tonfallet går även 
upp på dessa båda ord för att 
återigen falla på lapse in 
judge- men går ånyo uppåt på 
sista stavelsen -ment 
 
 
7. Talar snabbt, orden blir 
förhållandevis otydliga. 
Satsen sägs med entonig röst, 
personal betonas något, 
tonfallet går svagt upp på 
slutet. Gör paus efter part. 
8. Betonar extra starkt I, 
därefter första stavelsen av 
solely. Gör därefter en paus 
innan mittersta stavelsen i 
completely också betonas. På 
responsible blir hans prosodi 
mjukare och rundare. Ton-
fallet sjunker. Tonen är lägre 
hållen än generellt, förmod-
ligen för att framhålla allvaret 
i det han säger. Den 
kraftfullhet som i vanliga fall 
utmärker talarens prosodi 
saknas dock meningarna 
igenom.  
 

ihop käkarna när han talat klart 
och ser in i tevekameran med 
fixerad blick. 
 
6. Öppnar munnen 
förhållandevis stort när han 
börjar tala, ser rakt in i kameran 
med fast blick, blinkar på 
critical. Ögonbrynen är 
neutrala, varken upphöjda eller 
hoprynkade. Underläppen är 
nästan det enda som rör sig. 
 
 
 
 
 
7. blinkar till på personal, eller 
rättare sagt hans vänstra öga 
förminskas så det ser ut som om 
han blinkar. Sluter helt ögonen 
en lång stund när han sagt my 
part.  
 
8. När han säger I am lyfter han 
upp ögonbrynen kraftigt så att 
hela pannan rynkar sig vilket 
ger ett nästan förvånat uttryck. 
Han blinkar, biter ihop läpparna 
då han fortsätter. Munrörelserna 
är midre frekventa än normalt, 
överläppen är ett rakt streck 
medan underläppen rör sig 
nedåt. När han avslutat med 
responsible bits munnen ihop så 
kraftigt att käkmusklerna tydligt 
framträder. Talaren återgår 
därefter till sitt allvarliga 
grunduttryck med läpparna 
slutna och blicken riktad rakt 
fram. 
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