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Abstract 
Studien Manusbunden VS Manusfri är en kvalitativ retorikanalys av Emma Watsons actio 

(kroppsspråk). I studien analyseras två av Watsons tal, ett manusfritt och ett manusbundet. 

Syftet är att jämföra utvalda modaliteter ur Watsons actio i de båda talen för att upptäcka 

skillnaden i actio och vad det har för inverkan på Watsons ethos (karaktär). Den huvudsakliga 

frågeställningen På vilket sätt påverkar skillnaderna i actio talarens ethos? har besvarats 

genom att analysera modaliteterna ögonkontakt, gester och rösten genom närläsning av de 

båda filmklippen. Resultatet av studien visar att det är Watsons ögonkontakt med publiken 

som skiljer hennes actio mellan de båda talen. Därför upplevs Watson visa mindre välvilja till 

publiken i hennes manusbundna tal, vilket resulterar i att Watsons ethos sänks i hennes 

manusbundna tal, men höjs i hennes manusfria tal. 

 

Nyckelord: Retorikanalys, Actio, ögonkontakt, gester, manusbunden, ethos, multimodaliteter, 

Emma Watson 
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1 Inledning 
På Youtube finns ett filmklipp med Emma Watson från den 22 september 2014, i klippet har 

Watson rollen som talare, då hon är ambassadör för kampanjen ”He for she”. Talet utspelar 

sig på FNs plenisal inför en till synes stor publik av representanter från olika delar av världen. 

I talet formar Watson ord vars innebörd och presentation berör och väcker ett intresse hos 

lyssnaren, en önskan om att vilja agera. Vidare sökning på Youtube resulterar i fyndet av ett 

tal från den 20 september 2016. Även denna gång talar Emma Watson på FN med ”He For 

She” kampanjen som agenda. Men denna gång var känslan inte densamma, vilket resulterade 

i att det var svårt att finna motivationen att lyssna till hennes ord och en känsla av besvikelse 

infann sig. Men vad var skillnaden? Det första talet håller Watson manusfritt, men i det andra 

talet är hon manusbunden. Men är det verkligen det som är avgörande för om lyssnaren finner 

motivationen till att lyssna? 

 

Att hålla ett tal kan av olika anledningar innehålla olika förutsättningar. När vi som retoriker 

skriver våra tal och andra muntliga framträdanden utgår vi ofta ifrån modellen rhetorica 

partes, vilken har tagits fram under den klassiska retorikens unga år. Genom denna modell är 

vi noga med att ta reda på vår publik, finna passande argument med tanken att publiken ska 

uppnå övertygelse i den ståndpunkt vi som talar argumenterar för. Att smycka språket med 

välvalda formuleringar och olika stilfigurer är också något som vi ser som betydelsefullt. Men 

sedan då? Det är här den klassiska retoriken lyfter fram betydelsen av memorering av talet 

och kroppsspråket vid framförandet. 

 

Emma Watson är skådespelerska till yrket, hon borde således ha förmågan att lära sig ett 

kortare tal utantill och att framföra detta med ett passande kroppsspråk. Därför är det något 

oväntat att hon väljer att hålla ett tal manusbundet. Båda talen behandlar samma ämne med 

liknande ordval i både det manusfria och manusbundna talet. Således slogs jag av tanken att 

det måste vara något med actio som faller bort i och med att talaren är manusbunden. Men 

vad är det egentligen som händer med kroppsspråket när talaren är manusbunden? Det är just 

det här som uppsatsen ämnar finna i och med studien av det manusfria respektive 

manusbundna talet. Men även ett svar på varför ett manusbundet tal kan upplevas mindre 

intressant att lyssna på än ett manusfritt tal.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att finna om, och i så fall vilka, skillnader i actio det finns mellan 

manusbundna talare och de som talar utan manus samt om denna skillnad påverkar talarnas 

ethos och pathos. Detta kommer att ske genom en studie av två tal från Emma Watson, där det 

ena talet är manusbundet och det andra talet är manusfritt. Följande frågeställningar är 

vägledande för att uppnå uppsatsens syfte: 

 

På vilket sätt påverkar skillnaderna i actio talarens ethos? 

* Vilket actio använder sig talaren av under det manusbundna respektive manusfria 

talet? 

* Hur uttrycks actiokvalitéerna under det manusbundna respektive manusfria talet? 

3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer en redogörelse för tidigare forskning inom ämnen som rör den 

ickeverbala kommunikationen samt har en inverkan på uppsatsens forskningsområde. 

	
I C-uppsatsen ”Prins eller vanlig groda? En retorisk analys av H.K.H Prins Daniels talekonst” 

skriven av Therese Hansen vid institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap vid Örebro universitet, vårterminen 2012, framkommer att Prins Daniels 

actio förbättras och stärker hans ethos när han släpper sitt skrivna manus och tycks tala ur 

minnet.1 Det här är en intressant iakttagelse vilken är bra att ha i åtanke även för den här 

uppsatsen. 

 

Marie Gelangs avhandling ”Actiokapitalet – Retorikens ickeverbala resurser” som syftar till 

att hitta alternativa sätt att se på actio, utvecklar det befintliga begreppet actio samt studerar 

hur mottagare beskriver och tolkar det actio som talaren visar.2 Detta beskriver Gelang genom 

hennes egna begrepp actiokvalitéer, vilka belyser talarens actio genom energinivåer, dynamik 

samt tempo och rytmik. Gelang ger även en redogörelse för hur actio påverkar andra retoriska 

begrepp som exempelvis ethos, pathos och decorum. Sammantaget kommer Gelangs 

																																																								
1 Therese, Hansen, (2012), Prins eller vanlig groda?: En retorisk analys av H.K.H. Prins Daniels 
talekonst. (Dissertation No. ORU-HUS/RET-GK-2012/0007--SE). Hämtad från 
<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-25782>, s. 31. 
2 Marie, Gelang, (2008), Actiokapitalet. Retorikens ickeverbala resurser, diss. Örebro; Åstorp: 
Retorikförlaget. 
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forskning att utgöra teoretiska utgångspunkter för denna uppsats samt vara vägledande i 

analysen, därför beskrivs actiokvalitéerna i uppsatsens teoriavsnitt. 

 

3.1 Gester 

Paul Ekman skriver om fem olika typer av gester som en talare kan använda vid olika 

framföranden. Dessa gester kallar han för emblems (emblem), illustrators (illustratorer), 

manipulators (adaptorer), regulators (regulatorer) och emotionel expressions 

(känslosignaler).3 Dessa gester beskrivs i teoriavsnittet av denna uppsats och kommer i 

fortsättningen att benämnas med den svenska översättningen vilka är orden inom parantes. I 

kapitlet kommer han fram till att den ickeverbala kommunikationen förstärker och framhäver 

den verbala kommunikationen genom olika typer av förstärkande gester vilka gestaltas genom 

kroppsspråket. Men ytterligare en aspekt i Ekmans forskning, vilken är av intresse för denna 

uppsats, är studien om talarens ögonbryn. Ekman förklarar att talare ofta förstärker sina 

betoningar med ickeverbal kommunikation i form av att exempelvis höja eller sänka sina 

ögonbryn.4 Ekman menar att en talare höjer ögonbrynen när hen talar om något som är 

positivt laddat och sänker ögonbrynen när hen talar om något som är negativt laddat. En talare 

kan även använda huvudrörelser i form av nickningar, för att förtydliga de verbala 

betoningarna. Ekman kopplar alltså här både ögonbrynens och huvudets rörelser till gesten 

batonger, vilken är en gest som tillhör illustratorer, och menar att gester även kan göras med 

ögonbryn och huvudrörelser när det kommer till att förstärka verbala betoningar. 5 Eftersom 

gester kommer vara en viktig modalitet i uppsatsen kommer denna forskning vara aktuell för 

uppsatsens analys av materialet. 

 

3.2 Känslouttryck 

Våra ansiktsuttryck styrs av nerver och muskulatur som har utvecklats under människans 

evolution och gör att vi exempelvis kan le med hela ansiktet.6 Michael Argyle skriver att de 

negativa och spontana känslor vi gestaltar i ansiktet, visar sig tydligare på vänstra halvan av 

ansiktet. Men om vi exempelvis ler på beställning eller på något annat sätt fejkar våra 

känslouttryck, gestaltas dessa mer symmetriskt i våra ansikten.7 Människan lär sig att imitera 

																																																								
3 Paul, Ekman, (1999), ”Emotional and conversational nonverbal signals”, Lynn S. Messing & Ruth, 
Campbell (red.), (1999), Gesture, speech, and sign. Oxford University Press, Oxford. s. 45-53. 
4 Ekman, (1999), s. 47.	
5 Ekman, (1999), s. 47.	
6 Michael, Argyle, (1988), Bodily communication, 2. ed., Routledge, London, s. 124. 
7 Argyle, (1988), s. 125. 
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ansiktsuttryck redan som ett litet barn, detta då de titta på sin förälder för att se hur föräldern 

reagerar i olika sammanhang för att sedan själv imitera förälderns reaktion.8 Detta är något 

som händer utan att barnet själv kan styra över det, men när vi blir äldre lär vi oss att själva 

styra över de imiterade ansiktsuttrycken och vid vuxen ålder använder vi dem sällan när vi är 

ensamma, således är de kopplade till sociala situationer.9 Vi lär oss genom sociala grupper 

vilka känslor som är okej att visa, när det är okej att visa dessa känslor samt i vilken 

utsträckning känslorna får uttryckas. Ju äldre ett barn blir desto fler knep lär de sig för att 

imitera den känsla som är passande för den sociala situationen. Studien om känslouttryck i 

ansiktet har gjorts genom att titta på olika fotografier och filmklipp, men även genom att 

exempelvis ge barn presenter som forskarna vet att de inte vill ha.10 Man har kommit fram till 

att det sällan bara är en känsla som gestaltas utan ofta flera åt gången, samt att alla känslor har 

olika grader av uttryck beroende på känslans intensitet i situationen. Men även att det är 

lättare för människan att tolka känslouttryck i en sändares ansikte om vi känner till 

sammanhanget och situationen där uttrycket gestaltas.11 

 

David Matsumoto och Hyi Sung Hwang skriver att ansiktet är den kroppsdel, med vilken vi 

förmedlar våra känslor för något när vi exempelvis talar. Genom att se talarens ansikte har 

publiken möjligheten att läsa av talarens känslouttryck för att få veta bland annat dennes 

känslor men även talarens personlighet, motivation, dolda budskap eller hur trovärdig talaren 

är. Det här beror på att känslouttryck är imiterade, automatiska, frivilliga och ofrivilliga 

effekter på det som talaren anser som viktigt.12 På detta sätt kan publiken läsa av om talaren 

exempelvis anser att ämnet är viktigt för talaren utan att hen vet om det, då ansiktet ofta ger 

uttryck för känslor utan talarens vetskap.13 Genom att läsa av talarens ansiktsuttryck kan 

publiken förstå vart hen står i frågan, men det är även här som talarens känslor har en 

bidragande effekt till att publiken uppnår övertygelse om talarens ståndpunkt.14 Känslor 

bygger på psykologisk respons och styrs av nervsystemet. Att känslorna är utvecklade av 

psykologisk respons beror på att människan lär sig koppla känslor till olika situationer och 

ämnen. Det är känslorna som får oss att reagera på vad som exempelvis är rätt och fel i en 

																																																								
8 Argyle, (1988), s. 126f. 
9 Argyle, (1988), s. 127f. 
10 Argyle, (1988), s. 130f. 
11 Argyle, (1988), s. 135. 
12 David Matsumoto & Hyi Sung Hwang “Facial Expressions” David, Matsumoto, Mark G., Frank, & 
Hyi Sung, Hawang, (2013), Nonverbal Communication Science and Applications. s. 15. 
13 Matsumoto & Hawang, (2013), s. 16. 
14 Matsumoto & Hawang, (2013), s. 16. 
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situation eller i ett ämne.15 Genom känslor triggar människan igång beteenden och 

motivationer som uppmanar till bland annat uppmärksamhet, lärande och beslutsfattande.16 

För att kunna läsa av ansiktsuttryck är det viktigt att läsa av vad som orsakat känslorna samt 

vad de har för funktion.17 Exempelvis glädje och lycka gestaltas genom att man höjer 

mungiporna och kinderna, får rynkor vid ögonens yttre ögonvrår. Detta är en känsla som 

grundas i att man har uppnått ett visst mål och man har stillat sina behov. Med denna känsla 

skapar vi motivation att sätta och nå nya mål.18 Känslan ilska uttrycks genom att man sänker 

ögonbrynen samt drar dem samman, höjer ögonlocken och pressar samman läpparna. Arga 

blir vi vid uppfattningen om att något hindrar oss från att uppnå våra mål.19 

 

3.3 Sammanfattning 
Förstärkande gester vid betoningar sker ofta genom att talaren höjer och sänker ögonbrynen. 

Höjda ögonbryn speglar oftast positiva känslor och sänkta ögonbryn speglar oftast negativa 

känslor. Känslorna talaren förmedlar syns främst i talarens ansiktsuttryck och det är därför 

viktigt att publiken ser talarens ansikte för att kunna tolka hens budskap. Är känslorna äkta 

visas de starkare på ansiktets vänstra sida, men är känslorna planerade som att le på 

beställning, så gestaltas känslorna symmetriskt i ansiktet. Som spädbarn lär vi oss imitera 

känslor genom att titta på exempelvis våra föräldrar, men i vuxen ålder visar vi inte imiterade 

känslouttryck när vi är ensamma och vi har likaså lärt oss att tygla våra verkliga känslouttryck 

även om vi för en kort stund ibland släpper igenom dem. Känslouttrycken är viktiga för 

publiken då de visar var talaren står i frågan och hur de ska tolka hens verbala 

kommunikation. 

  

																																																								
15 Matsumoto & Hawang, (2013), s. 17. 
16 Matsumoto & Hawang, (2013), s. 18.	
17 Matsumoto & Hawang, (2013), s. 34. 
18 Matsumoto & Hawang, (2013), s. 36. 
19 Matsumoto & Hawang, (2013), s. 34.	
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4 Teori 
I detta kapitel ges en redogörelse för uppsatsens teoretiska utgångspunkter actio, ethos och 

pathos.  

4.1 Actio 
Under antiken var retoriken en konst där män ägnade sig åt att tala inför stora folksamlingar. 

På detta sätt formades grunden till ett samhälle, där man tävlingsinriktat uttryckte sig i 

politiska, juridiska och ceremoniella sammanhang. På den här tiden var det viktigt att kunna 

övertyga sin publik för att behålla sin status i samhället och för att lyckas med det använde 

man sig av bland annat actio, vilket behandlar talarens kroppsspråk. Actio studerades och 

lärdes ut i bland annat gester, röstlägen och mimik, samt att man lyfte fram att kroppsspråket 

skulle vara rent och tydligt för att budskapet skulle uppfattas som tydligt, vilket gäller än idag. 

En talare bör exempelvis inte gestalta en känsla med rösten och en annan med mimiken, 

eftersom otydligheten förvirrar publiken och känslorna kan uppfattas som overkliga vilket 

inte alls är övertygande. Här understryks att talets verbala budskap ska förstärkas av talarens 

actio så att den verbala- och ickeverbala kommunikationen samverkar för att övertyga 

publiken om talets budskap. Tolkningen av actio är beroende av anpassning till 

sammanhanget, ämnet, platsen och publiken, eftersom olika människor övertygas av olika 

företeelser.20 Under antiken och i modern tid kan actio delas in i två kategorier, actio - 

kroppsspråk och pronuntiation - röst. I denna uppsats kommer actio att utgöra ett samlande 

begrepp för både kroppsspråk och röst.21 

 

Man belyste även under antiken att det är genom actio som talaren förmedlar känslor till 

publiken, då känslorna förmedlas via exempelvis modaliteterna mimik och röst.22 Talare som 

talar i ett lägre taltempo har större möjligheter att färga sitt framförande med känslor, således 

ger det lägre taltempot ett mer patosladdat framförande.23  

 

																																																								
20 Gelang, (2008), s. 46f. 
21 Janne, Lindqvist Grinde, (2008), Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund. s. 315. 
22 Gelang, (2008), s. 48. 
23 Gelang, (2008), s. 47. 
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4.1.1 Kroppsspråk 

Kroppsspråket innefattar hur talaren använder sin kropp vid ett framförande. Här belyses 

aspekter som på vilket sätt talaren rör sig och vilka gester talaren använder.24  

 

Ögonen 

Det är i ögonen talarens känslor avspeglas, och det är viktigt att talaren låter publiken se hens 

ögon för att tydligare uppfatta de känslor som talaren vill förmedla. Speglar talarens ögon inte 

samma känsla som mimiken, är chansen stor att publiken missuppfattar talarens budskap.25 

Om talaren i början av ett framträdande söker ögonkontakt med publiken tilldelas talaren ett 

högre ethos av publiken eftersom de upplever hen som välvilligt inställd gentemot dem.26 

 

Gester 

Gester är något som vi har lärt oss att tolka och det är viktigt att ta i beaktning att alla gester 

inte betyder samma sak runt om i värden.27 Under antiken belystes vikten av att en gest var 

rätt placerad vilket den blir genom att talaren använder gesten samtidigt som hen uttalar de 

verbala orden gesten ska samverka med.28 

 

Gester kan delas in i fem olika huvudtyper, emblem, illustratorer, känslosignaler, regulatorer 

och adaptorer. Emblem anspelar på ord och är något som människorna på en specifik 

geografisk plats underförstått har bestämt vad den aktuella gesten har för betydelse. Därmed 

har dessa gester inte alltid samma betydelse på andra platser i världen eller kanske till och 

med inte har någon betydelse alls.29 Däremot är emblem gester som även kan anammas av 

andra kulturer och på så vis spridas och förstås i flera delar av världen.30 

 

Illustratorer är gester som hjälper talaren att understryka de verbala ordens innebörder och är 

gester som man lär sig i samband med att man lär sig det verbala språket. Illustratorer är till 

ett bra stöd när en talare ska prata om ett svårt ämne, och dessa gesters roll i detta är att hjälpa 

talaren att få fram den verbala kommunikationens budskap med hjälp av den ickeverbala 

																																																								
24 Ad Herennium, (2009), Grinde, (2008), 3.26, s. 323, Hellspong, (2011), s. 165.	
25 Gelang, (2008), s. 56f. 
26 Grinde, (2008), s. 166. 
27 Grinde, (2008), s. 331f. 
28 Gelang, (2008), s. 47.	
29 Hellspong, (2011), s166, Ekman, (1999), s. 45-53. 
30 Ekman, (1999), s. 45. 
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kommunikationen. Illustratorer finns i sex underkategorier; batonger, ideografer, deiktiska 

gester, spatiala gester, kinetografer och piktografer. Batonger syftar till de förstärkande 

gester talaren använder för att förstärka betoningarna i framförandets verbala aspekter. Dessa 

förstärkande gester kan exempelvis vara handgester eller huvudrörelser, men Ekman belyser 

även att vi använder ansiktsmuskulaturen genom att höja eller sänka ögonbrynen i syfte att 

förstärka verbala betoningar, således klassificerar Ekman även dessa rörelser som gesten 

batonger. Ideografer är de gester som talaren använder för att förstärka sina ord med bildliga 

gester. Med deiktiska gester menas att talaren pekar på ett föremål i rummet, som hen talar 

om. Spatiala gester innefattar att talaren visar avståndet mellan olika föremål, exempelvis 

genom att måtta upp en längd mellan sina båda händer. Kinetografer är gester vilka illustrerar 

någon form av rörelse. Pliktografer syftar till att göra ”teckningar i luften” det vill säga att 

talaren med sina händer målar upp en silhuett i luften för att förstärka det verbala ordet.31 Paul 

Ekman lägger även till en sjunde underkategori vilken benämns rhytmic movements och 

innebär att talaren gestaltar framförandets rytm.32 

 

Känslosignaler gestaltas genom talarens kroppsspråk i form av exempelvis ”miner, 

kroppshållning, kroppsrörelser”33, åskådliggörande av talarens känslor samt att visa talarens 

attityd till ämnet. Känslosignaler är en gest som kan ske både med och utan talarens 

medvetande och kan användas till att återge eller exemplifiera talarens eller någon annans 

känsla.34 

 

Regulatorer är de gester med vilka talaren styr publiken.35 Exempelvis genom att talaren 

uppmanande klappar händerna för att få publiken att börja applådera. Regulatorer kan även 

användas av publiken för att ge en bekräftelse till talaren vilken uppmanar talaren att fortsätta 

tala.36 

 

																																																								
31 Hellspong, (2011), s. 167. 
32 Ekman, (1999), s. 47. 
33 Hellspong, (2011), s. 167. 
34 Hellspong, (2011), s. 167, Ekman, (1999), s. 50. 
35 Hellspong, (2011), s. 167. 
36 Ekman, (1999), s. 50. 



	 9 

”Adaptorer är kroppens sätt att anpassa sig till en stressad situation” och innefattar de gester 

man gör när man är nervös, medvetet eller omedvetet och kan handla om att pilla med håret 

eller klia sig någonstans osv.37 

 

Rösten 

Under den klassiska retoriken beskrivs det att talarens röst ska kännetecknas av styrka, 

uthållighet och flexibilitet.38 Rösten har fyra dygder vilka belyses som korrekt, klar, konstfullt 

och decorum. Den korrekta dygden syftar till att uttrycka sig korrekt i enlighet med publikens 

doxa, det vill säga det som en grupp människor upplever som korrekt och sant, vilket även 

innefattar att uttala de ord man valt på ett korrekt sätt för att inte gå miste om publikens 

förtroende.39  

 

Nästa dygd är att rösten ska vara klar, detta kan i retorisk mening översättas till tydlighet, 

vilket talaren uppfyller genom att artikulera. När talaren övar på sitt tal bör hen överdriva sina 

artikuleringar för att hitta det punkter i talet vilka kan uppfattas som otydliga om de inte 

artikuleras.40  

 

En konstfull röst betyder inte att den endast är	vacker utan att talaren använder en röst som är 

”flytande, stark, fyllig, flexibel, stadig, ljuv, uthållig, klar, ren […]”41. Att tala konstfullt 

handlar inom retoriken om att talaren har kontroll över hur hens röst tar sig uttryck vilket är 

en förmåga talaren tränar upp. Dock kan en överdrivet tränad röst, likt sångare och 

skådespelares röster, väcka avsmak hos publiken eftersom de kan uppleva att den är tillgjord. 

En jämn röst upplevs som naturlig av publiken, dock är det inte alltid talarens normala röst 

som publiken upplever som naturlig, utan en talare kan behöva justera sitt tonläge i en 

talarsituation för att anpassa rösten till vad publiken upplever är ett normalt röstläge.42 

 

Den fjärde och sista dygden är decorum, vilken syftar till att talaren anpassar sin röst till vad 

som är passande för situationen. Detta sker genom att talaren tar hjälp av ett för den aktuella 

situationen passande pathos och låter den passande känslan påverka rösten på ett naturligt sätt, 

																																																								
37 Hellspong, (2011), s. 167. 
38 Ad Herenium, (2009), 3.20, Grinde, (2008), s. 317. 
39 Grinde, (2008), s. 318f. 
40 Grinde, (2008), s. 319. 
41 Grinde, (2008), s. 319. 
42 Grinde, (2008), s. 320. 
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vilket sker när talaren låter sig smittas av det känslor som följer med den speciella typen av 

känsla vilken talaren vill förmedla. Röstens decorum gäller även hur talaren väljer att 

förstärka de språkliga utformningarna med röstförändringar, som exempelvis genom att 

betona vissa ord för att förtydliga budskapet efter vad som passar publiken, situationen och 

ämnet. Decorum behandlar också huruvida talaren lägger in pauser i framträdanden där 

innehållet är viktigt, detta för att publiken ska hinna bearbeta det talaren säger och uppfatta 

framförandet som tydligt. Under dessa korta pauser hinner publiken smälta framförandets 

viktiga aspekter, komplicerade förklaringar eller redogörelser för fakta, således underlättar det 

för publiken om talarens röst är lugn och tydlig. Men är talarens agenda att trigga igång ett 

agerande från publiken gör talaren istället detta genom att öka tempot, tala starkare och mer 

sammanhängande i sitt framförande.43 Rösten berörs även av talarens taltempo, således 

beskrivs taltempo längre ner i kapitlet, under rubriken tempo och rytm. 

 

4.1.2 Multimodalitet 

Multimodalitet syftar till att studera samspel i kroppsspråket såsom gester, ögonkontakt, 

mimik.44 Multimodalitet studerar därmed hur sambandet mellan olika modaliteter påverkar 

hur talarens budskap når publiken.45 Således är vårt ickeverbala språk något som påverkar det 

verbala språket och tillsammans förmedlar det budskap talaren önskar sända till mottagaren.46 

Detta kan exemplifieras med att en person kan svara ”ja” på en fråga samtidigt som 

kroppsspråket och tonläget speglar ett ”nej”. På detta sätt är det viktigt att även se till flera 

modaliteter när man tolkar en kommunikation. 

 

4.1.3 Actiokvalitéer 

Marie Gelang introducerar actiokvalitéer i sin avhandling Actiokapitalet – Retorikens 

ickeverbala resurser. Actiokvalitéer innefattar de detaljer som skiftar och nyanserar actio i ett 

framträdande och beskrivs genom begreppen energi, tempo/rytm och dynamik.47 

 

 

 

																																																								
43 Ad Herennium, (2009), 3.24.-3.25, Grinde, (2008), s. 321. 
44 Mats, Ekström (red.), (2008), Mediernas språk, 1. uppl., Liber, Malmö. s.106. 
45 Brigitte, Mral, Marie, Gelang & Emelie, Bröms, (2016), Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, 
Retorikförlaget, Ödåkra, Sverige. s. 126f. 
46 Gelang, (2008), s. 87f. 
47 Gelang, (2008), s. 205. 
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Energi  

Energi är en actiokvalité som visar huruvida talaren är oengagerad eller engagerad, 

närvarande eller frånvarande under framträdandet. Actiokvalitén energi delas in i tre element; 

flöde, intensitet och fokus. Flöde syftar till att beskriva energin genom ett helt framförande i 

form av hur den varieras eller upplevs oförändrad. När publiken upplever talaren som 

oengagerad är energiflödet i framträdandet lågt, detta tar sig uttryck genom att publiken kan 

uppleva att talarens framförande är monotont och tråkigt, därför behöver talaren beakta att 

energiflödet ska följa en lämplig variation för den aktuella situationen.48 

 

Intensiteten behandlar graden av energi i förhållande till kroppens modaliteter som 

exempelvis rösten, gester med mera. Om en talare har en hög intensitet i sitt framförande, kan 

talaren uppfattas som anspänd, men om talaren istället har för låg intensitet kan talaren 

uppfattas som ointresserad. Intensitet kan förekomma i olika modaliteter av actio likväl som i 

det multimodala uttrycket. Dock är det viktigt att tänka på att det är de olika modaliteternas 

intensitet som verkar tillsammans under ett framförande och det är balansen mellan 

intensiteten i de olika modaliteterna som skapar det helhetsintryck som publiken tolkar.49 

 

Fokus innefattar var i actio talaren lägger energifokuset. När man talar om fokus talar man 

även om läckage och syftar på vilka aspekter som gör att talarens energi läcker. Gelang 

belyser att dessa läckage kan ske i form av exempelvis suckar, blundande eller berörande 

gester, och att de kallas energiläckage då de tar energi från det som är viktigt i talarens 

framförande och resulterar i energiförlust för framförandet.50 Energiläckage kan leda till att 

publiken tolkar talaren som frånvarande.51 

 

Rytmik och tempo 

Tempo och rytm innefattar framförandets olika hastigheter samt är de omväxlingar som 

talaren gör i olika sekvenser av framförandet. Takten i det grundläggande tempot är 

avgörande för hur publiken upplever talframförandet. Är takten långsam finns risken att 

publiken upplever framförandet som oengagerat. Men om takten istället är för hög kan det 

vara svårt för publiken att få en samtalande kommunikation med talaren. Gelang menar att 

vikten av att talaren har ett jämt grundläggande tempo i framförandets actio, då det gör att 
																																																								
48 Gelang, (2008), s. 208f. 
49 Gelang, (2008), s. 209.	
50 Gelang, (2008), s. 209. 
51 Gelang, (2008), s. 210. 
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publiken upplever en balans i framförandet. Således kan ett framförande som inte har balans i 

tempot upplevas som hackigt och ryckigt, vilket gör att publiken upplever att talaren är nervös 

och osäker. De aspekter som påverkar framträdandets tempo kan vara exempelvis suckar, för 

långa och oregelbundna pauser osv. Här är det viktigt att ta i beaktning att det som en publik 

upplever som oregelbundna och långa pauser, kan en annan publik uppleva som kraftfulla 

effekter.52 

 

Dynamik  

Actiokvalitén dynamik syftar till att talaren skapar variation i framförandets actio, om denne 

är odynamisk saknar talaren variation i det actio som som används i framförandet. När man 

studerar hur dynamiken i ett framförande skiftas, studerar man ofta detta genom kvalitéerna 

energi och rytm. Ett odynamiskt framförande gestaltas genom att publiken upplever att 

framförandet är monotont och att talaren inte varierar varken rytmen eller energin vilket ger 

framförandet en enformig känsla. Den enformiga känslan motverkas när talaren varierar 

röstläge, gester samt att hen tar plats i lokalen. Men dynamik kan även skapas genom att 

exempelvis variera storleken på de gester som talaren använder sig av, dock är det av stor vikt 

att gesterna anpassas till det talaren avser att förmedla och därmed är passande till 

situationen.53 

 
4.1.4 Decorum 

Decorum översätts ofta till ”det passande”54 och syftar till att talaren ska uttrycka sig på ett 

sätt som passar den specifika situationen. Decorum är därför aktuellt när det kommer till 

talarens actio. Vilket decorum som passar situationen är något talaren tar reda på genom att 

undersöka vilken publik framförandet kommer att ha, sedan gäller det för talaren att ta reda på 

vad den publiken upplever som passande och inte passande i den aktuella situationen. Detta 

kan beröra vilken klädsel talaren behöver ha för att nå fram med sitt budskap, eller vilken typ 

av gester talaren använder för att förstärka framförandets verbala delar, vilket taltempo som 

gynnar framförandet och talaren bäst när det kommer till att övertyga publiken om 

framförandets budskap.55 

 

																																																								
52 Gelang, (2008), s. 211.	
53 Gelang, (2008), s. 210f. 
54 Grinde, (2008), s. 49. 
55 Grinde, (2008), s. 49, Gelang, (2008), s. 125f.	
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4.2 Ethos och pathos 

Aristoteles lyfte fram ethos och pathos som två av bevismedlen tillsammans med logos, när 

han presenterar begreppet entechnoi pistis, vilka behövs för att talaren ska kunna övertyga en 

publik om sin ståndpunkt.56 Eftersom fokus i uppsatsen är actio, den ickeverbala 

kommunikationen, vilket företrädesvis relaterar till ethos och pathos kommer begreppet logos 

inte att vidare förklaras i detta kapitel. 

 

4.2.1 Ethos 

Ethos bygger på det förtroende publiken känner för talaren, därför är ethos något som 

publiken tillskriver talaren. Aristoteles belyser att publiken känner tillit till de talare som 

publiken uppfattar som ärliga och tenderar att lita på dessa talare utan att ifrågasätta talaren 

när det kommer till oroligheter och osäkerhet, således är ethos något som talaren skapar i 

talsituationen och att det inte bör grundas på fördomar.57 Dock menar Jens Elmelund Kjeldsen 

att uppfattningen om hur ethos formas i modern tid är mer föränderligt. 58  

 

Ethos har även tre undergenrer vid namn arete, frónesis och eunoia, som talaren använder för 

att få publiken att tillskriva hen ett högt ethos.59 Arete syftar till den goda moralen, talaren ska 

ha goda avsikter med sitt framförande för att uppfylla kriteriet för arete.60 frónesis handlar om 

förnuftet genom förkunskaper och det goda omdömet.61 Eunoia handlar om att talaren visar 

välvilja gentemot publiken.62 Dessa tre undergenrer är avgörande för om publiken anser att 

det är värt att lyssna på talaren eller inte. 

 

Redan den klassiska retorikens filosofer uttryckte att memoria, det vill säga att kunna lära sig 

exempelvis en taltext utantill, var viktigt för att skapa övertygelse hos publiken.63 Således går 

memoria att koppla till ethos då memoria ger en effekt av att talaren är spontan och 

oförberedd, vilket talaren visar genom frónesis då hen ger ett sken av att visa sina 

																																																								
56 Aristoteles, (2012), Retoriken, 1. utg., Retorikförlaget, Ödåkra. 1.1.9. 
57 Aristotelse, (2012), 1.2.4. 
58 Jens, Elmelund Kjeldsen, (2008), Retorik idag: introduktion till modern retorikteori, 1. uppl. 
Studentlitteratur, Lund. s. 133. 
59 Grinde, (2008), s. 90f. 
60 Aristotelse, (2012), 1.1.13. 
61 Grinde, (2008), s. 92f. 
62 Grinde, (2008), s. 93f. 
63 Grinde, (2008), s. 343. 
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förkunskaper i ämnet. Genom frónesis tilldelar publiken talaren ett ethos om att hen vet vad 

hen pratar om eftersom denne tycks tala ur minnet.64 

 

Gelang skriver att ethos har två olika dimensioner, stabilt ethos och föränderligt ethos. Till 

stabilt ethos räknas det actio som anses passande och som styr hur vi uppträder i olika 

situationer. Utgångspunkten för vad som anses passande kan vara ”lagar, föreskrifter, 

yrkesbeskrivningar, traditioner, rättigheter, ideologier, religioner, politik”.65 Vilket styrs av 

allmänna förordningar men även hur vi vidareför vårt actio och på så sätt kan vara en del av 

hur vårt beteende utvecklas. Således styrs talarens actio av den doxa, det vill säga de 

trosföreställningar en samlad grupp människor har, men är som samhällsmedborgare även en 

del av de förväntningar som skapas.66 Exempel på det som kan påverka hur vi uppträder är de 

roller som etableras i samhället såsom ”förälder, politiker, chef, lärare, präst,”67 osv. Med 

detta menas exempelvis att samhället har en bild av hur en förälder ska vara och hur den ska 

agera. Men som förälder kan man påverka denna bild genom att övertyga om att det man gör 

annorlunda är en attraktiv förändring. 

 

Föränderligt ethos innefattar chansen för talaren att forma ett omväxlande actio. Detta tar sig 

uttryck genom persona, det vill säga att talaren väljer att visa det ethos som talaren tror 

gynnar situationen bäst när det kommer till att uppnå publikens övertygelse.68 ”Persona är 

[…] i huvudsak en konstruktion i förhållande till omgivningens krav men den är påverkad av 

individen själv och på så sätt även personlig.”69 Således väljer talaren det actio som är 

accepterat av publiken och tillgodoser deras förväntningar på talarens agerande, fast på sitt 

eget sätt. Därmed byggs det föränderliga ethoset ihop med det stabila ethoset genom att 

talaren gör det på sitt sätt men på publikens villkor.70 

 

4.2.2 Pathos 

Pathos syftar till de känslor som talaren gestaltar och förmedlar till publiken och som hen vill 

väcka hos publiken. Detta gör talaren genom att exempelvis visa glädje när hen förmedlar 

																																																								
64 Grinde, (2008), s. 341. 
65 Gelang, (2008), s. 114. 
66 Gelang, (2008), s. 114f. För mer om doxa se Grinde, (2008), s. 48. 
67 Gelang, (2008), s. 115. 
68 Gelang, (2008), s. 115ff.	
69 Gelang, (2008), s. 117. 
70 Gelang, (2008), s. 118. 
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något positivt, eller att talaren visar sorg när hen talar om något sorgset. 71 Det är genom 

pathos som talaren förmedlar de känslor som är ämnade att påverka publiken till att agera i 

riktning med talarens budskap.72 Det vill säga, om talaren uttrycker vrede över det hen talar 

om, kan känslan av vrede smitta av sig på publiken och publikens vrede kan leda till att de vill 

agera i den riktning som talaren önskar.  

 

Att pathos och actio hör ihop är något som den klassiska retoriken belyser eftersom talaren 

använder actio, i form av gester och röst, för att förmedla pathos.73 Att pathos kan hjälpa oss 

att förstå talarens actio beror på olika emotionella uttryck som är kulturellt och kollektivt 

sammanbundna. Därmed kan man exempelvis avgöra om det actio som talaren gestaltar är 

accepterat av publiken, hur det påverkar publikens syn på samhället osv, för att därmed se vad 

som är passande för den aktuella situationen.74 

 

5 Metod och material 
Följande kapitel kommer att redogöra för uppsatsens metod, material och avgränsningar. 

 
5.1 Metod 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett hermeneutiskt synsätt där en tolkande ansats är den 

övergripande kvalitativa metoden. Med hjälp av närläsning av utvalda modaliteter i actio 

genomförs analysen. Sedan kommer en komparativ metod att användas på analysens resultat 

för att se likheter och skillnader i de båda talen. 	

 

5.1.1 Tolkningslära 

Hermeneutik är metoden som behandlar författarens tolkning, vetande och förståelse vid 

analys av ett material. Per-Johan Ödman skriver att författaren själv skapar en förståelse 

genom att göra en tolkning av det hen inte förstår, med ändamålet att öka sin förståelse på 

området. Men om ett material istället behandlar något som sedan tidigare är bekant för 

författaren, har författaren redan en förförståelse för materialet och behöver därför inte lägga 

tid på att tolka det hos olika personer.75 Således använder sig författaren av sin 

																																																								
71 Aristotelse, (2012), 1.2.5. 
72 Aristotelse, (2012), 2.1.8. 
73 Gelang, (2008), s. 121. 
74 Gelang, (2008), s. 121. 
75 Ödman, (2007), s. 58. 
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förståelsehorisont, vilket kan resultera i olika tolkningar av samma händelse.76 I 

tolkningsprocessen använder sig människan dessutom av subjektiva tolkningar vilka påverkas 

av de kulturella värderingar som samhället har skapat. Uppsatsförfattarens uppgift är att i 

största möjliga mån åsidosätta de egna värderingarna för att möjliggöra tolkningar ur andra 

perspektiv än sitt eget.  

 

Då hermeneutiken handlar om hur man kan säkra att tolkningen inte blir subjektiv gör 

författaren detta genom att säkra tolkningen när hen går mellan helheten och delarna. När vi 

tolkar ett objekt utgår vi ofta från helheten för att förstå objektets delar eller från delar av 

objektet för att förstå dess helhet, detta kallas för den hermeneutiska cirkeln. Det som avgör 

vår förståelse och tolkning av objektet är ofta sammanhanget som delarna och helheten är 

placerade i. Om det är en del som vi inte förstår tenderar vi att söka efter delens betydelse för 

att kunna bilda oss en förståelse för det vi inte kan tolka. Men hittar vi ingen förklaring på vad 

delen betyder fortsätter vi att studera objektet och när hela objektet är studerat kan vi gå 

tillbaka till den del vi inte förstod med en tolkning av dess betydelse utifrån vår tolkning av 

helheten. På detta sätt samverkar del och helhet för att skapa en förståelse för objektets delar 

och helhet.77 I studien av uppsatsens material har detta genomförts genom att i båda 

analyserna titta på hela filmklippet för att sedan studera sekvenser. Författaren har studerat det 

multimodala samspelet i actio men även enskilda modaliteter. Genom att göra den 

pendelrörelsen mellan helhet och delar stärks tolkningen och resultaten blir mer trovärdiga. 

 

Den tolkande analysen av uppsatsens empiriska material kommer att genomföras med hjälp 

av närläsning, vilket innefattar att man noga studera hur ett objekt gör inverkan på en publik, 

genom att titta noga på det som verkligen kommuniceras i materialet.78 Under studien av 

uppsatsens empiriska material har detta gjorts genom att oräkneliga gånger titta på de 

filmklipp som utgör materialet för uppsatsen. 

 

I uppsatsen kommer vardera tal analyseras var för sig. Därefter applicerar en komparativ 

metod på analyserna. En komparativ metod syftar till att jämföra studiens material för att hitta 

likheter och skillnader materialen emellan.79 I uppsatsen tas detta i uttryck genom att jämföra 

																																																								
76 Ödman, (2007), s. 355.	
77 Ödman, (2008), s. 98ff. 
78 För mer om närläsning se, Jon Viklund (2014), s. 29.	
79 För mer om komparativ metod se, Jon Viklund (2014), ”Retorisk kritik – en introduktion”, Viklund, 
Jon, Mehrens, Patrik & Fischer, Otto (red.), Retorisk kritik, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 23.	
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analysernas resultat och på så sätt förväntas uppsatsen presentera likheter och skillnader 

mellan Emma Watsons båda tal. 

 

En kvalitativ studie innebär att man studerar få objekt noggrant och därmed får en djupare 

förståelse dock är det inte något som går att generalisera, eftersom antalet studieobjekt är för 

litet.80 Att denna metod används beror på lämpligheten sett utifrån studiens syfte, det vill säga 

att se vad som verkligen händer i de olika objekten utifrån uppsatsens frågeställning. 

 
5.1.2 Actioanalys 

Multimodalitet 

Actio är ett stort studieområde då det behandlar många olika modaliteter. Med tanke på 

studiens omfång har författaren gjort ett urval av de modaliteter som studerats i denna uppsats 

och uppsatsen kommer således att beröra modaliteterna ögonkontakt med publiken, gester och 

rösten, samt hur dessa modaliteter påverkar talarens ethos. Sedan kommer analyserna av de 

båda talen att jämföras med avsikten att hitta skillnaden i Watsons actio från de båda talen. På 

detta sätt kommer studien sedan kunna komma fram till svaret på frågeställningarna.  

 

Actiokvalitéer 

För att kunna studera på vilket sätt de valda modaliteterna bidrar till talarens ethos kommer 

teorin om actiokvalitéerna att vara vägledande. Actiokvalitéerna är även ett sätt att förklara 

hur modaliteterna påverkar varandra och hela talet. 

 

Transkribering 

Genom närläsningen av filmklippen har det skapats två transkriptioner av filmklippens 

multimodaliteter, det vill säga Emma Watsons actio. Utan närläsning av materialet hade dessa 

transkriberingar missat viktiga detaljer vilka bara uppfattas när mottagaren har olika fokus för 

alla de gånger som hen tittar på filmklippen. Dessa transkriptioner fungerar som ett stöd för 

författaren under arbetet med uppsatsens analys och finns att tillgå i bilaga 1 och 2. När 

exempel ges kommer även de sagda orden att skrivas ut explicit ovanför tillhörande exempel, 

detta för att underlätta beskrivningen av den aktuella modaliteten under sekvensen. Men 

																																																								
80 Lena Lid Andersson, (2009), Ledarskapande retorik. Dag Hammarskjöld och FN:s övriga 
generalsekreterare som scen för karisma, dygder och ledarideal, diss. Stockholm: Handelshögskolan; 
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics. s. 35f. 
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orden skrivs även ut i syftet att tydligare kunna förklara de ickeverbala förstärkningarna av 

betoningarna i exemplet, dessa betoningar markeras med fet stil. 

 

5.1.3 Metodproblem 

Oavsett hur mycket författaren har för avsikt att förhindra att studien tolkas utifrån ett 

subjektivt perspektiv, kommer sannolikt alltid det egna perspektivet att påverka författarens 

tolkningar av materialet. 81 Med detta i åtanke vid studien av uppsatsens material har 

författaren löpande arbetat för att se materialet ur fler perspektiv än sitt eget. 

 

Problemet som kan uppstå med att göra en kvalitativ studie, är att den berör några få objekt. 

Således går det inte att få fram ett generellt resultat utan bara ett resultat utav de studerade 

objekten. För uppsatsen betyder detta att resultatet inte är generellt, utan ett resultat av vad 

manusbundenhet gör med Emma Watsons actio. Däremot finns det en möjligt att resultatet 

skulle kunna stämma överens med fler talare när det kommer till vad som går förlorat i actio 

om en talare är manusbunden. 

 

5.2 Material 

Uppsatsens empiriska material består av två tal framförda av Emma Watson, ett manusbundet 

och ett manusfritt. Talen är i form av två Youtubeklipp och är följande: Manusfritt tal av 

Emma Watson ”Emma Watson to United Nations: I'm a feminist” (10:48).82 Manusbundet tal 

av Emma Watson ”Emma Watson' full speech at UN on Sept 20,2016” (3:35).83 

Transkriptioner av dessa tal hittas i bilagorna 1 och 2. Anledningen till att dessa två tal har 

valts ut för att utgöra uppsatsens empiriska material beror på att båda talen innehållsmässigt 

behandlar samma ämne med liknande agenda. 

 

Inför uppsatsen har ingen uppgift om hur talaren förberett sig kunnat fås på grund av brist på 

information. Detta resulterar i att uppsatsen inte fördjupa sig i det retoriska begreppet 

memoria, utan får nöja sig med att benämna memoria som att lära sig en text utantill. 

Memoria kommer att kopplas till ethos, genom att styrka tolkningen av talarens ethos genom 

memorias inverkan på talarsituationen. 
																																																								
81 Viklund, (2014), s.30. & Ödman, (2007), s. 14f. 
82 Emma Watson, ”Emma Watson to United Nations: I'm a feminist”, (Publicerad 22-09-2014), 
<https://www.youtube.com/watch?v=c9SUAcNlVQ4>, hämtad den 27 mars 2017. 
83 Emma Watson, ”Emma Watson' full speech at UN on Sept 20,2016”, (Publicerad 20-09-2016), 
<https://www.youtube.com/watch?v=2C4c7VR8X7I>, hämtad den 27 mars 2017. 
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5.3 Avgränsningar 

Eftersom uppsatsen fokuserar på vad manusbundenhet gör med actio, kommer inte de verbala 

delarna av talet att analyseras. En ytterligare avgränsning inom actio i filmklippen, görs då det 

inte finns utrymme för att gå in på detalj på varje modalitet, således kommer uppsatsen att 

beröra modaliteterna ögonkontakt, gester och rösten för att fördjupa dessa.  

 

6 Bakgrund  
Filmklippen återger två tal hållna i FN av Emma Watson, som är en ung skådespelerska som 

bland annat är känd för sin roll som ”Hermione” i filmatiseringen av fantasyromanserien 

”Harry Potter”. Watsons agenda med sitt tal i FN är att som ambassadör för kampanjen He 

For She, belysa att världen fortfarande har mycket arbete kvar innan både pojkar och flickor 

har samma förutsättningar i livet. Samt att hon vill uppmana till agerande inom 

jämställdhetsfrågor. 

 

He For She är en kampanj som arbetar för jämställdhet, inte bara ur ett kvinnligt perspektiv 

utan ur perspektivet mänskliga rättigheter.84 Emma Watson framför i sitt tal 2014, att 

exempelvis män ska få visa sina känslor utan att uppfattas som feminina och kvinnor ska få 

spela fotboll utan att ses som maskulina.85 Kampanjen arbetar för mänskliga rättigheter på ett 

globalt plan.86 

 

Emma Watsons manusfria tal äger rum i en något större lokal som tycks vara ämnad för FN 

möten, då den har bord formade som en hästsko i flera rader. På varje plats finns det en digital 

skylt som visar personen som sitter på platsens namn, nationalitet eller vilken organisation 

hen är där för att representera. Väggen bakom talaren är klädd med ett svart draperi, på 

draperiet sitter loggan för ”He For She”. Talarstolen är av ett mindre slag och transparant. 

Emma Watson är klädd i en vit knälång omlott-klänning av ett kraftigare tyg. På klänningens 

vänstra krage sitter en pin i form av ”He For She” loggan. Midjan markeras med ett skärp som 

																																																								
84 ”He For She, our mission”, (Publicerings år okänt), <http://www.heforshe.org/en/our-mission>, 
hämtad den 1 maj 2017. 
85 Emma Watson, ”Emma Watson to United Nations: I'm a feminist”, (Publicerad 22-09-2014), 
<https://www.youtube.com/watch?v=c9SUAcNlVQ4>, hämtad den 27 mars 2017. 
86 ”He For She, our mission”, (Publicerings år okänt) <http://www.heforshe.org/en/our-mission>, 
hämtad den 1 maj 2017. 
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ser ut att vara av en blank silverfärgad metall. Watson har håret i en mittbena och det är 

uppsatt baktill. Hon är sminkad för ett finare tillfälle med exempelvis ett markant läppstift.  

 

Emma Watsons manusbundna tal tar plats i en lokal som ser ut att vara betydligt mindre än 

den traditionella FN salen som vi är vana att koppla FN framträdanden till. Detta rum har 

rader med sittplatser men inga bordsytor vilket är anledningen till antagandet om att lokalen 

skulle kunna vara ett rum för presskonferens. Sittplatserna är av en ljusgrön nyans men det 

framgår inte av filmklippet hur djup lokalen är, vilket resulterar i att det inte går att fastställa 

publikens storlek vid taltillfället genom att titta på filmklippet. Väggarna är vita och på 

väggen bakom talaren sitter det två större teveapparater. Längs samma vägg finns det tre 

fanor som bär FN symbolen, utplacerade med ett symmetriskt avstånd mellan varandra. 

Längst fram i lokalen finns det en talarstol i trä samt ett skrivbord där det sitter fyra 

kostymklädda män bakom. Emma Watson bär en snäv beigekjol som slutar några centimeter 

under knät. Till detta bär hon en marinblå polotröja där hon på framsidan av den högra axeln 

har fäst en pin med ”He For She” loggan. Watson har uppsatt hår i en snedbena, luggen är 

kammad åt höger och för kort för att sitta kvar bakom örat genom hela talet. Hon är vardagligt 

sminkad i naturella toner. 

 

Då det manusfria talet äger rum i början av Watsons tid som ambassadör för kampanjen ”He 

For She”, antas det här att hon vid detta taltillfälle är mindre erfaren att tala inför en stor 

publik i jämförelse med det manusbundna talet vilket äger rum två år senare. Det är även viss 

skillnad mellan de båda situationerna då det manusfria talet tycks vara adresserat till världens 

ledare vilka representeras i FN, medan det manusbundna talet verkar hållas inför en mindre 

publik vilka tolkas vara representanter från olika typer av medier. 

	

7 Analys 
Nedan följer analyserna av uppsatsens material. Först kommer Emma Watsons manusfria tal 

att analyseras följt av hennas manusbundna tal. Analyserna kommer behandla actio i relation 

till ethos och beskrivas utifrån ögonkontakt, gester och rösten. Exemplen i analysen innehåller 

först de av Watson sagda orden, där betoningar markeras med fetstil, för att sedan beskriva 

vad Watson gör med kroppsspråket inom respektive modalitet under samma period som hon 

säger orden. 
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7.1 Emma Watsons manusfria tal 

Arenan för det manusfria talet är FNs huvudkvarter i New York och Emma Watson höll talet 

den 22 september 2014, som ambassadör för kampanjen ”He For She”. Filmklippet som 

analyseras heter ”Emma Watson to United Nations: I'm a feminist”.87 

 

7.1.1 Ögonkontakt 

I det här talet har Watson bra ögonkontakt med publiken då hon endast tittar åt ett annat håll 

än på publiken ett fåtal gånger. I talet ser det ut enligt följande: 
 
Exempel 1 (0:00-0:27)  
 
Emma Watson säger: ”I was appointed six months ago and the more I have spoken about 
feminism the more I have realized that fighting for women’s rights has too often become 
synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has 
to stop.” 
 
Emma Watson gör: 0:04 riktas kameran mot Watson. Hon börjar med att ha ögonkontakt 
med publiken, men vid ordet ”and” vandrar hennes blick upp till (vad det ser ut som) att 
vara ovanför publiken ungefär där väggen möter taket. Det är först vid ordet ”fighting” 
som hennes blick återvänder till att möta publiken, genom att hon sveper med blicken 
över publiken. Under exemplet sista mening ser det ut som att hon möter olika personer i 
publiken genom att skapa ögonkontakt med dem och hålla kvar blicken en kort stund. 
 
Exempel 2 (2:12-2:18)  
 
Emma Watson säger: ”Why has the world become such an uncomfortable one?” 
 
Emma Watson gör: Under denna fras börjar Watson med att skapa ögonkontakt med ett 
par personer i publiken på vardera sida om lokalen. Sedan sveper hon blicken långsamt 
över publiken och hon ger intrycket av att möta publikens blick. Watson sänker 
ögonbrynen, smalnar av ögonen och pressar samman läpparna efter frasens slut. Rösten är 
nedstämd. 

 

Energin i Watsons framträdande har ett fokus som används till att övertyga publiken. Detta 

fokus syns genom att Watson skapar ögonkontakt med dem vilket gör att även energin i 

framträdandet riktas åt samma håll. Däremot händer det enstaka gånger att Watsons blick 

fästs vid något annat, som i exempel 1. När detta händer utsätts framträdandet för ett 

energiläckage eftersom energin riktas åt de ställen där den inte övertygar och det finns en 

möjlighet att publiken vid dessa tillfällen inte upplever att Watson ser dem. Om publiken inte 

																																																								
87 Se filmklippet ”Emma Watson to United Nations: I'm a feminist”, (Publicerad 22-09-2014) 
<https://www.youtube.com/watch?v=c9SUAcNlVQ4>, hämtad den 27 mars 2017. (0:00-10:49). 
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känner sig sedd är det större risk att de slutar lyssna på talaren.88 Lyckligtvis är dessa tillfällen 

få och Watson fokuserar energin mot publiken under nästan hela talet, vilket gör att det inte 

påverkar framförandet märkbart negativt. Eftersom publikens sittplatser är formade likt en 

hästsko varierar Watson åt vilket håll hon tittar, därmed har hon möjlighet att skapa 

ögonkontakt med en större del av publiken. När hon tittar på ena halvan av publiken har hon 

inte ögonkontakt med den andra halvan, men eftersom anledningen till att hon gör så är för att 

se hela publiken, tolkas det inte som ett energiläckage.89 

 

Sett till ovanstående exempel resulterar ögonkontakten i att Watson visar eunoia, välvilja, till 

publiken då hon visar att hon respekterar deras tid genom att ha förberett sig noga inför 

framträdandet.90 Antagandet om Watsons förberedelser grundas i att hon kan sitt manus 

utantill och att hon inte behöver vända blicken mot manus någon gång. Manusfriheten 

påverkar Watsons ethos på ett positivt sätt, då hon visar på frónesis genom att hennes 

manusfrihet skapar känslan av att hon vet vad hon pratar om.  

 

Manusfriheten påverkar även andra delar av actio genom exempelvis det pathos, de känslor 

som Watson förmedlar i sitt ansiktsuttryck, vilket i och med manusfriheten inte riktas mot 

manus utan mot publiken och resulterar i att detta actio blir lättare för publiken att avläsa. Ett 

exempel på ett sådant typ av ansiktsuttryck är att Watson i exempel 2, sänker ögonbrynen, 

och kniper ihop ögonen samtidigt som hon ser sammanbiten ut med de avsmalnade läpparna 

och Watson tolkas förmedla en mild känsla av att hon är arg.91 Om Watson hade behövt 

vända blicken mot manus hade det varit svårt för publiken att avläsa Watsons avsmalnade 

ögon, således hade troligen inte publiken uppfattat känslouttrycket lika tydligt och de hade 

därmed missat dessa effekter vilka bidrar till förståelsen för var Watson står i förhållandet till 

framförandets tes.92 Med hjälp av actio förmedlar Watson en känsla till publiken vilket ökar 

möjligheten att engagera publiken i talets budskap.93  

 

																																																								
88 Gelang, (2008), s. 209f. 
89 Se bilaga 2. 
90 Grinde, (2008), s. 329, Hellspong, (2011), s. 166. 
91 Matsumoto & Hawang, (2013), s. 34. 
92 Matsumoto & Hawang, (2013), s. 16. 
93 Aristotelse, (2012), 1.2.5. & 2.1.8. 
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7.1.2 Gester 

I framträdandet använder sig Watson av gester i form av illustratorer, det vill säga gester som 

förstärker/förtydligar de verbala ordens innebörd, vilka ter sig på följande sätt: 
Exempel 3 (0:48-1:05) 
 
Emma Watson säger: ”I started questioning gender-based assumptions a long time ago 
when I was eight I was confused at being called ‘bossy’, because I wanted to direct the 
plays we would put on for our parent, but the boys were not.” 
 
Emma Watson gör: Hon höjer ögonbrynen och tittar rakt fram. Vid betoningen av ordet 
”long” sänker hon hakan mot bröstkorgen, höjer ögonbrynen och sänker röstläget något. 
Vid betoningen av ”eight” höjer Watson på ögonbrynen, sänker hakan och skakar lätt på 
huvudet samtidigt som hon åter sänker sitt röstläge under betoningen. Vid ordet 
”confused” drar hon ut på ordet, höjer ögonbrynen, vrider huvudet åt höger och lägger 
huvudet på sned åt vänster. Vid betoningen av ”bossy” höjer hon trycket i rösten, lägger 
huvudet på sned något åt vänster, gestikulerar med vänster hand genom att hålla tre 
fingrar utsträckta och göra en bågformad rörelse, mot publiken, från axeln ner till 
talarstolen, som om hon svingade något. När Watson betonar ”I wanted” ändrar hon på 
tonläget, ler hon, lutar huvudet åt höger, höjer ögonbrynen, sänker hakan mot bröstet och 
tittar snett ner åt höger. Vid betoningen av ”boys” höjer hon på ögonbrynen, för att vid 
betoningen ”not” även skaka på huvuden men det sker ingen större röstförändring vid 
dessa två sista betoningar. 

 
Exempel 4 (7:53-8:00)  
 
Emma Watson säger: ”[…] but also so that their sons have permission to be vulnerable 
and human too.” 
 
Emma Watson gör: Watson gör en djup nickning höjer ögonbrynen vid betoningen av 
”also”. Vid betoningen av ”sons” nickar Watson och vänder blicken åt höger. Hon 
markerar betoningen ”vulnerable” genom att dra ihop ögonbrynen så det bildas en rynka 
mellan ögonbrynen. Vid betoningen av ”too” höjer Watson ögonbrynen och nickar. 
 
Exempel 5 (8:30-8:40) 
 
Emma Watson säger: ”And having seen what I’ve seen—and given the chance—I feel it 
is my responsibility to say something.” 
 
Emma Watson gör: Hon nickar vid betoningen av ”seen” samt höjer höger ögonbryn. Vid 
betoningen av ”given” sänker hon hakan, vänder blicken åt vänster och huvudet är vänt 
något åt vänster. När Watson betonar ”responsibility” sänker hon hakan, tar ett djupt 
andetag och håller händerna framför sig med fingrarna mot varandra och något omlott 
med handflatorna uppåt. Hon höjer upp händerna framför bröstet med handflatorna mot 
kroppen för att sedan sänka dem tillbaka till positionen med handflatorna uppåt igen vid 
betoningen av ” something”. Samtidigt som hon nickar. 
 

 

För att förstärka den verbala kommunikationens innebörd använder sig Watson av gesterna 

batonger, vilka syftar till att förstärker betoningar, och ideografer, som innefattar  
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bildliga gester av de verbala orden, vilka kategoriseras som illustratorer. En tolkning kan vara 

att Watson använder Batonger när hon ämnar förstärka sina verbala betoningar, således 

hjälper batongerna publiken att förstå vad hon som talare menar med det verbala budskapet 

framförandet har.94 Tydligast görs dessa batonger genom att Watson höjer eller sänker 

ögonbrynen, nickar eller skjuter fram hakan.  

 

Ideografer är gester där talaren ger en bild av sitt budskap genom att göra en bildlig gest och 

det syns främst på de gester Watson gör med sina händer.95 I exempel 3 gör Watson en 

ideograf vid ordet ”bossy” vilken skulle kunna symbolisera en auktoritär gest, då den kan 

associeras med att peka ut eller peka med hela handen, även om Watson endast håller upp tre 

fingrar när hon gör gesten, kan gesten knytas an till betydelsen av det verbala ordet ”bossy”. I 

exempel 5 gör Watson en ideograf vid ordet ”responsibility”, i denna gest skapas bilden av 

att Watson lägger fram något, kopplas det ihop med ordet ”responsibility” kan gesten tolkas 

som att hon lägger fram ett ansvar eller att hon genom gesten visar att hon är ansvarig för 

något. Att Watson gör både batonger och ideografer tyder på eunoia, då hon vill publiken väl 

genom att förstärka sina verbala betoningar med gester som gör det lättare för publiken att 

förstå hennes budskap av de sagda orden genom Watsons actio, därmed är gesterna 

ethoshöjande. 

 

Gesterna i talet innehåller energiintensitet, genom att de varieras upplevs Watson inte som 

oengagerad. Däremot uppfattas hon som något anspänd, då hon har mycket energi vilken 

visserligen riktas åt rätt håll men den förstärker även gesterna som bidrar till att hon stundtals 

upplevs anspänd. Vid ett par av dessa tillfällen kommer det även fram ett nervöst skratt vilket 

gör att hennes anspänning upplevs bero på nervositeten hon känner under framförandet.96 

Men även om Watsons framträdande har en hög intensitet och att hon stundtals upplevs 

ganska spänd, gör det inget då de känsloappeller hon använder passar in i situationen och 

därför kan framförandet i sin helhet ha en relativt hög energiintensitet utan att det upplevs 

som något negativt.97 Istället kan det ses som att Watson tar hjälp av intensiteten för att utan 

tvivel få publiken att ta till sig framförandets budskap. 

																																																								
94 Ekman, (1999), s. 47. 
95 Ekman, (1999), s. 47. 
96 Antagandet om att Watson är nervös i detta framträdande stärks genom att hon explicit berättar om 
det i talet hon höll på galan one young world. ”Emma Watson - One Young World 2016”, (Publicerad 
30-09-2016) <https://www.youtube.com/watch?v=elbqER_ZrLQ&t=173s>, hämtad 5 maj 2017. 
97 Gelang, (2008), s. 209. 
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7.1.3 Rösten 

Rösten i framförandet påverkar hur publiken upplever känslorna och tempot som färgar 

framförandet.  

Exempel 6 (1:51-2:10) 
 
Emma Watson säger: ”Apparently I am among the ranks of women whose expressions 
are seen as too strong, too aggressive, isolating, anti-men, unattractive even.” 
 
Emma Watson gör: Denna sekvens utgör ett bra exempel på hur Watson varierar sitt 
taltempo. Hon börjar i ett mycket lågt tempo då hon säger frasens första ord och sedan tar 
en kort paus innan hon fortsätter i ett tempo som är något lägre än ett vanligt 
samtalstempo. Efter orden ”too strong” sänker hon tempot gradvis och lägger oftare och 
oftare in pauser mellan orden. 
 

I exempel 6 visar Watson på tydlighet i sitt framförande genom att hon artikulerar och talar i 

ett lägre taltempo, det gör att publiken har möjlighet att uppfatta ämnets allvar och det låga 

tempot resulterar i publiken tolkas hinna ta in de ord hon säger och bearbeta dem, på detta sätt 

uppfyller Watson röstens decorum.98 Watsons anpassning passar bra till just FNs arena 

eftersom det i publiken sitter representanter från många olika nationer som inte har engelska 

som modersmål, därför kan det vara bra för simultantolkarna att Watson talar i ett lägre 

taltempo då de hinner med att tolka i symmetri till Watsons kroppsspråk. Därför visar sig 

Watson välvilligt inställd när hon anpassar talet till publiken genom att hon i framförandet 

håller ett bra grundläggande tempo.99 Det lugna tempot kan även vara ett sätt för Watson att 

förmedla det pathos som behövs för att publiken ska ta till sig framträdandets budskap.100 Hon 

varierar dessutom tempot stundtals med höjningar och sänkningar av rytmen, även om dessa 

tempoväxlingar inte är markanta utan oftast sker gradvis.101 

 

I framförandet bär rösten även fram talets budskap genom att Watson använder sig av 

pathosappeller, följande exempel visar dels de vanligaste känslorna hon förmedlar i 

framförandet samt hur hon växlar mellan de olika känslorna. 

 
Exempel 7 (7:46-8:30) 
 
Sekvens 1 (7:46-8:10) Emma Watson säger: ”I want men to take up this mantle. So their 
daughters, sisters and mothers can be free from prejudice but also so that their sons have 

																																																								
98 Grinde, (2008), s. 319ff. 
99 Gelang, (2008), s. 211.	
100 Gelang, (2008), s. 47.	
101 Gelang, (2008), s. 211. 
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permission to be vulnerable and human too—reclaim those parts of themselves they 
abandoned and in doing so be a more true and complete version of themselves.” 
 
Emma Watson gör: Under sekvensen uttrycker Watson en känsla av allvar och 
uppmanande i sin röst. Hon talar i vanligt samtalstempo vilket är något högre än talets 
generella tempo. Hon gör betoningar i rösten genom att sänka röstläget och dra ut på de 
verbala orden. Mot slutet av sekvensen sänks tempot något. 
 
Sekvens 2 (8:11-8:23) Emma Watson säger: ”You might be thinking who is this Harry 
Potter girl? And what is she doing up on stage at the UN. It’s a good question and trust 
me, I have been asking myself the same thing.” 
 
Emma Watson gör: Hon börjar sekvensen med en röst som fortfarande ger känslan av 
allvar, men övergår gradvis till att ge känslouttryck för vilka speglar glädje. Detta hörs 
tydligt när hon brister ut i skratt. Även tempot övergår gradvis från den tidigare 
sekvensens tempo till att bli ännu något lägre eftersom hon kämpar för att få fram orden 
genom sitt skratt och när hon lyckas tygla glädjen ökar även taltempot gradvis upp till 
vanligt samtalstempo. 
 
Sekvens 3 (8:24-8:30) Emma Watson säger: ”All I know is that I care about this problem. 
And I want to make it better.” 
 
Emma Watson gör: Sekvensen börjar med den glädjande rösten som hänger kvar från 
föregående sekvens för att sedan gradvis övergå i en allvarligare ton. Tempot i sekvensen 
hålls på samma nivå, det vill säga ett vanligt samtalstempo. 

 

Att Watson förmedlar mycket pathos i sitt framförande gör att hon uppfyller decorum, då det 

är passande för situationen att hon även låter de känslor som är ämnade att påverka publiken 

avspeglas i sin röst.102 

 

Vidare kan Watsons röst ses som konstfull, då hon troligen, som skådespelare, fått öva upp 

rösten till att bli stadig, ren och klar, även om hon kan påverkas av nervositet som gör att 

rösten vid olika tillfällen kan upplevas som skakig.103 I sekvens 1 är Watson allvarlig och 

uppmanande i sin röst och tempot sänks gradvis i en mjuk övergång mot slutet av sekvensen. 

Att Watson talar långsammare speglar allvaret i hennes ord och är således passande för 

situationen. Känslouttrycket i Watsons röst ändras gradvis i början av sekvens 2 och övergår 

till glädje och ett skratt, att tempot i denna sekvens fortfarande är lågt beror troligen på att hon 

här inte kan hålla sig för skratt och helt enkelt inte förmår tala tydligt i ett högre tempo. 

Skrattet och glädjen övergår sedan gradvis till allvar under sekvens 3, där hon även behåller 

ett tempo likt ett vanligt samtalstempo. Här syns ett tydligt exempel på att Watson använder 

sig av känsloappeller och ett taltempo som är anpassat efter hennes budskap. 

																																																								
102 Grinde, (2008), s. 320f. 
103 Grinde, (2008), s. 319f.	
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Dynamik är en actiokvalitée som lyfter fram betydelsen av variation i actio vid ett 

framförande för att motverka att talaren går miste om publikens intresse och uppmärksamhet. 

Den dynamiska variationen beskrivs med hjälp av de andra actiokvalitéerna, då man här 

studerar variation i både energi och tempo.104 I exempel 7 använder sig Watson av olika 

tempo och energi för att gestalta olika pathos, känslor. Dynamiken kommer därför till uttryck 

genom det pathos Watson smyckar framförandet med. 

7.1.4 Sammanfattning 

Watson skapar dynamik genom att variera tonläge och känslouttryck samt skapar variationer i 

kroppsspråket.105 Hon har ögonkontakt med publiken under nästan hela talet, vilket gör att 

energin i framförandet riktas mot publiken. Energiflödet i framförandet är väl varierat genom 

att Watson låter framförandet gå mellan olika pathos men även genom de betoningar hon gör, 

inte bara med röstläget utan även de betoningar som förstärks med hennes kroppsspråk. 

Således skapar Watson dynamik i framträdandet och det framstår som att hon visar eunoia till 

publiken då hon tycks vara mån om att framförandet ska vara intressant att lyssna på, därmed 

bidrar actio till att höja Watsons ethos. 

 

7.2 Emma Watsons manusbundna tal 

Arenan för det manusbundna talet är FNs huvudkvarter i New York, och Emma Watson höll 

talet den 20 september 2016, som ambassadör för kampanjen ”He For She”. Filmklippet som 

analyseras heter ”Emma Watson' full speech at UN on Sept 20,2016”.106 

 

7.2.1 Ögonkontakt och mimik 

I talet är Watson manusbunden.	Hon tittar ner i manus 60 gånger under talet som är 3, 35 

minuter långt, vilket resulterar i att det skapas en brist på ögonkontakt i framförandet de 

gånger hon inte möter publikens blick.107 Följande exempel visar den bristande 

ögonkontakten: 

 
Exempel 1 (2:01-2:10) 

																																																								
104 Gelang, (2008), s. 210f.	
105 Gelang, (2008), s. 210f. 
106 Se filmklippet: ”Emma Watson' full speech at UN on Sept 20,2016”, (publicerad 20-09-2016) 
<https://www.youtube.com/watch?v=2C4c7VR8X7I>, (0:00-3:35). 
107 Se bilaga 1. 
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Emma Watson säger: ”The university experience must tell women that their brain power 
is valued, and not just that, but that they belong among the leadership of the 
university itself.” 

Emma Watson gör: Hon börjar sekvensen med blicken i manus. Watson tittar hastigt upp 
mot publiken när hon säger orden ”that their”. Nästa gång hon tittar upp är vid orden ”and 
not just”. Detta följs av att hon håller blicken i manus fram till orden ”the leadership of 
the university itself.” där hon åter tittar upp på publiken. 
 
Exempel 2 (0:02-0:14)  
 
Emma Watson säger: ”Ehm Thank you Irina for such a generous introduction and on 
behalf of the entire he/she team I also want to thank UNESCO for all of its support it´s 
meant a lot to us.” 
 
Emma Watson gör: Vid ordet ”ehm” blickar hon ut över publiken för att sedan titta ner i 
manus vid ”Thank”. Hon tittar upp under ordet ”Irina” men åt ett speciellt håll, troligen 
finns personen hon tilltalar på den sidan av lokalen, varpå Watson åter tittar ner i manus. 
Hon tittar ut över publiken under frasen ”and on behalf” för att sedan åter fästa blicken i 
manus. Watson riktar sitt fokus mot publiken vid orden ”also” för att sedan fokuserar 
blicken i manus vid ordet ”for”. Watson tittar upp och ut över publiken från ordet 
”support”. Hon tittar ner i manus vid ordet ”us” och gungar något fram och tillbaka 
samtidigt som hon åter igen möter publikens blick. Watson ler, vilket gestaltas med höjda 
mungipor, vilket syns tydligast på hennes vänstra sida. Kinderna höjs något och det 
skapas en linje mellan näsvingarna och mungiporna. Följaktligen är det svårt att avläsa 
någon känsla på ögonen då hon tittar ner mycket i manus. 

 

Bristen på ögonkontakt i framträdandet gör att energifokuset stundtals riktas åt fel håll, 

därmed uppstår det energiläckage i Watsons tal vid de tillfällen då hon inte skapar 

ögonkontakt med publiken.108 Energiläckagen bidrar även till att det kan bli svårare för 

publiken att läsa in Watsons känslouttryck. I exempel 2 visar Watson, jämfört med övriga 

talet, ett tydligt känslouttryck där en känsla av glädje framförs. Ett ansiktsuttryck som speglar 

känslan glad, har höjda mungipor och kinder, en linje mellan näsvingen och mungipan samt 

rynkor vid ögats yttre ögonvrå.109 Att Watsons känslouttryck syns mer på hennes vänstra sida 

kan, utifrån Argyles teori om känslouttryck, beror på att de äkta känslor som vi visar gestaltas 

tydligare just på ansiktets vänstra sida, därmed tolkas att Watson, under denna del av talet ger 

uttryck för en äkta känsla av att vara glad.110 Att det går att värdera hennes känsla som äkta 

kan kopplas till arete, då hon uppfattas som ärlig och därför är denna känsla ethoshöjande. 

Men eftersom Watson samtidigt har blicken fäst vid manus är det svårare att tolka 

känslouttryck i ansiktet då man inte ser hela ansiktet på talaren, och tolkningen av Watsons 

känsla bygger därför på avlästa tecken vid kinder och mun. På detta sätt kan 

																																																								
108 Gelang, (2008), s. 209f. 
109 Matsumoto & Hawang, (2013), s. 36. 
110 Argyle, (1988), s. 125.	
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manusbundenheten även påverka hur Watsons känslouttryck tolkas, då ögonen är en viktig 

modalitet vid tolkning och förmedling av känslor och därmed kan det vara problematiskt för 

publiken att uppfatta hennes ärlighet om den är svår att avläsa. 

 

I och med energiläckagen går Watson även miste om att visa den eunoia, välvilja, som 

ögonkontakten ger, mot publiken. När en talare skapar ögonkontakt med publiken, kan den 

uppleva att hen visar eunoia gentemot dem. Den förmedlade eunoian gör att publiken troligen 

känner förtroende för talaren och publiken blir antagligen välvilligt inställda till talaren och 

intresserar sig för vad hen har att säga.111 Då Watson vänder blicken ner i manuset flertalet 

gånger uppstår det vid dessa tillfällen en förlorad ögonkontakt mellan Watson och publiken, 

denna förlust kan leda till att Watson inte upplevs välvilligt inställd till publiken vilket kan 

minskar möjligheten att motivera dem att fortsätta lyssna till vad hon har att säga. Alltså kan 

Watsons ethos påverkas negativt då det upplevs ethossänkande att inte visa eunoia gentemot 

publiken. Dessutom minskar troligen möjligheterna för Watson att reparera och återfå det 

förlorade förtroendet om publiken inte upplever Watsons välvilja.  

 

Skillnaden mellan att rikta energifokuset till publiken istället för i manus kan ses i följande 

exempel: 

Exempel 3 (0:36-0:50) 

Emma Watson säger: ”Brown became my home, my community, and I took the ideas 
and the experiences I had there into all of my social interactions, into my workplace, 
into my politics, into all aspects of my life.” 

Emma Watson gör: Även under denna sekvens är Watson mycket manusbunden och tittar 
upp först två gånger hastigt, utan att etablera ögonkontakt, och sedan tittar hon upp en 
längre stund under frasen ”into my workplace, into my politics, into all aspects of”. Att 
hon tittar upp en längre tid den sista gången samtidigt som hon är allvarlig i sitt 
ansiktsuttryck gör att de orden blir extra starka och markerade. 

 

Här fokuserar Watson energin först ner i manus och det blir därmed ett energiläckage i första 

halvan av exemplet. Men under andra halvan av exemplet visar Watson inte alls samma 

manusbundenhet, vilket här tolkas resultera i att energins fokus riktas mot publiken och det 

blir lättare för publiken att ta in exempelvis Watsons känslouttryck. Därmed ökar även 

energins intensitet i framförandet då det skapas en stor kontrast i framförandets pathos, detta 

																																																								
111 Grinde, (2008), s. 329, Hellspong, (2011), s. 166. 
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då känslorna förmedlas på ett tydligare och starkare sätt när energins fokus riktas mot dem 

som ska övertygas istället för att läcka ner i manuset.112 

 

Den frihet från manus som visas i andra halvan av exemplet visar tillsammans med den 

verbala kommunikationen på Watsons frónesis, handlingsklokhet genom att förmedla sina 

förkunskaper, vilket är en kontrast till första halvan av exemplet där Watson är 

manusbunden.113 Således kan den andra halvan av exemplet upplevas ethoshöjande medan 

den första halvan kan upplevas ethossänkande. 

 

7.2.2 Gester 

I talet använder Watson gester för att förstärka sina verbala betoningar, detta tas i uttryck på 

följande sätt: 

Exempel 4 (2:01-2:10)  

Emma Watson säger: ”The university experience must tell women that their brain power 
is valued, and not just that, but that they belong among the leadership of the university 
itself.” 

Emma Watson gör: Hon börjar sekvensen med blicken i manus. Hon betonar ”must” 
genom att ändra röstläget. Watson tittar hastigt upp mot publiken när hon säger orden 
”that their” och tittar ner i manus och betonar ”valued” genom stärkt röstläge och höjer 
på båda ögonbrynen, samtidigt som hon gör en nickande rörelse. Nästa gång hon tittar 
upp är vid orden ”and not just” vilka hon även betonar genom att ändra röstläget, höja på 
båda ögonbrynen och skjuter fram huvudet en aning och lägger till en handrörelse där hon 
håller vänsterhanden vågrätt och rör den till och från kroppen. Detta följs av att hon håller 
blicken i manus. Hon gör en betoning av ”belong” genom en röstförstärkning. Tittar 
sedan upp vid orden ”the leadership of the university itself.” där hon åter tittar upp på 
publiken.  

Exempel 5 (2:11-2:26)  

Emma Watson säger: ”And so importantly, right now, the experience must make it 
clear that the safety of women, minorities, and anyone who may be vulnerable is a 
right and not a privilege.” 

Emma Watson gör: Hon tittar ner i manus vid sekvensens start. Watson blundar och 
skjuter fram ansiktet vid betoningen av ”so” men nickar för att skapa förstärkning av 
betoningen ”importantly”. Under betoningen av ”experience” skjuter hon fram huvudet 
något och sveper med blicken över publiken. För att raskt återgå till att fästa blicken i 
manus. Watson tittar upp mot publiken under orden ”the experience” och skjuter fram 
huvudet något vid betoningen och tittar sedan ner i manus igen. Watson betonar ordet 
”clear” genom en röstförstärkning. Hon tittar upp vid ordet ”that” rycker på huvudet till 
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	 31 

höger för att få undan håret från ansiktet. Betonar ”safety” genom en röstförstärkning. 
Hon tittar ner igen vid orden ”of women” och höjer ögonbrynen något vid betoningen. 
Sedan vänder hon åter blicken mot publiken. Hon kastar en snabb blick i manus innan 
hon säger ”and anyone who”. Hon förstärker betoningen genom att göra en nickande 
rörelser med huvudet samtidigt som hon gör en gest med sin vänstra hand. Gesten utförs 
genom att hon håller handen vågrätt framför sig för den fram och tillbaka mellan sitt eget 
och publikens håll, som om hon torkade av en vågrät yta med en trasa. Sedan vänder hon 
åter ner blicken i manus för att titt upp på publiken igen vid ordet ”is” och fäster blicken 
på publiken på olika ställen av lokalen under de sista orden av frasen. De betoningar hon 
gör här förstärker hon med ett höjt röstläge samt att hon skjuter fram hakan.  

Gester i ett framförande hjälper talaren att fånga publikens intresse och betona framförandets 

verbala formuleringar.114 De gester som betonar är batonger och går under samlingsnamnet 

illustratorer.115 Watsons batonger tar sig uttryck genom att hon skjuter fram huvudet något, 

höjer ögonbrynen eller nickar vid de ord i texten som hon betonar. När Watson använder sig 

av handen vid förstärkningen av hennes betoningar av ”and not just” i exempel 4 och ”and 

anyone” i exempel 5, använder Watson en gest vilken kallas för ideografer och innebär att 

talaren gör en bildlig gest för att förstärka den verbala motsvarigheten i talet, och tillhör även 

den kategorin illustratorer.116 I exemplet tolkas gesten ideograf som att Watsons handrörelse 

symboliserar en understrykning av det verbala ordet och gesten visar därmed publiken att de 

ord som vilka Watson säger, samtidigt som hon gestikulerar, är viktiga. Denna tolkning 

grundas i en förförståelse om att understruken text (emfas) symboliserar viktig information. 

Därför kan det här upplevas att Watson, genom gesten, använder sig av arete, den goda 

moralen, för att förmedla det hon själv upplever som sant. Således tolkas Watsons gest som 

ethoshöjande då den ger en bild av talarens karaktär. 

 

Genomgående i talet använder Watson stillsamma och inte alls speciellt yviga gester, de få 

markanta gesterna vilka ovan beskrivs som ideografer tillför därför framträdandet en 

energiintensitet. Denna intensitet bidrar till att Watson under dessa gester inte upplevs 

oengagerad, vilket annars är en känsla som bristen på ögonkontakt kan bidra till. Därmed kan 

gesterna ideografer tolkas ge en högre balans i framträdandets energiintensitet då de bidrar till 

att Watson upplevs engagerad av det verbala budskapet vid dessa gester, medan de batonger 

Watson gör med blicken fäst vid manus kan upplevas ge framförandet en låg intensitet 

eftersom Watson här istället kan upplevas oengagerad. Här kan gesterna ideografer ses som 

ethoshöjande genom att de visar på att Watson är mån om att publiken ska förstå hennes 
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verbala kommunikation då hon förtydligar den med gester vilket således kan tolkas som att 

hon visar eunoia gentemot publiken.117 Medan gesterna batonger, vilka hon gör med blicken 

mot manus, istället kan upplevas ethossänkande. Varför det anses ethossänkande grundas i att 

det kan bli svårare för publiken att motivera sig att lyssna när Watson själv upplevs 

oengagerad. 

 

7.2.3 Rösten 

Watsons röst skiftar mellan olika känslor, tempon och röststyrkor under talets gång. Detta 

hörs tydligt i följande exempel: 

 
Exempel 6 (2:41-3:12) 

Sekvens 1 (2:41-2:51) Emma Watson säger: ”A university should be a place of refuge 
that takes action against all forms of violence.” 

Emma Watson gör: Watson talar i ett lågt tempo och delar upp sekvensen i korta fraser 
genom att lägga in pauser mellan flera ord. I och med dessa pauser upplevs det som att 
Watson artikulerar orden och man hör tydligt vad hon säger. Röstens känslouttryck 
speglar besvikelse och sorg. Sekvensens betoningar hörs genom att Watson höjer 
röstläget vid dessa ord. 

Sekvens 2 (2:51-3:03) Emma Watson säger: “That's why we believe that students should 
leave university believing in, striving for, and expecting societies of true equality.” 

Emma Watson gör: Till denna sekvens ändras Watsons känslouttryck och tonen är 
lättsam och positiv. Rytmen är fortfarande långsam och speglar att det hon säger 
fortfarande är viktigt att uppmärksamma. Även här gestaltas betoningarna genom en 
förstärkning av röstläget på dessa ord. 

Sekvens 3 (3:03-3:12) Emma Watson säger: “Societies of true equality in every sense, 
and that universities have the power to be a vital catalyst for that change.” 

Emma Watson gör: I denna sekvens gör Watson ett märkbart tempobyte och snubblar 
nästan över orden för att hon har så bråttom att få dem sagda. Hon ger fortsatt ett positivt 
och glädjefyllt känslouttryck i sin röst. Betoningarna i sekvensen ter sig på samma sätt 
som i ovanstående sekvenser. 

Watsons tal håller genomgående ett stadigt tempo vilket här upplevs vara ett vanligt 

samtalstempo och det är i detta tempo som exempel 6 börjar. Trotts att tempot är ett vanligt 

samtalstempo artikulerar Watson tydligt gör att budskapet kan upplevas framföras på tydligt 

och korrekt sätt och Watson tolkas därför undvika att skapa osäkerhet kring sitt budskap. 

Dessutom	visar Watson eunoia gentemot publiken då hon är medveten om att FNs arena 
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omfattar en publik med många olika nationaliteter vilka inte har engelska som modersmål 

men att denna publik troligen är vana vid engelskan då de kan tolkas vara utrikesjournalister. 

Därför visar hon sig välvilligt inställd till publiken genom att hålla ett tempo som är lagom 

snabbt för att uppehålla deras intresse, samt att hon artikulera för att försöka förhindra att det 

uppstår missförstånd i hennes budskap. 

 

Vidare belyser retoriken att talarens röst ska vara konstfull, vilket den blir genom att talaren 

håller rösten på en jämn och normal nivå. I exempel 6, hörs den konstfulla rösten på att 

Watson väljer en samtalsröst, vilket tar sig uttryck genom att hon har byggt upp talet med 

naturligt långa meningar i förhållande till talspråk och betonar vissa ord genom att förstärka 

sitt röstläge, precis som om hon förde en dialog. I framträdandet upplevs här att det skapas 

decorum då röstens kvalitéer reflekterar de känslor som kan anses vara passande i denna 

situation, med hjälp av taltempot.118 Watsons röst förmedlar besvikelse och sorg i sekvens 1 

av exempel 6 vilket förstärks med att hon håller ett lägre taltempo, för att sedan i sekvens 2 

övergå till att förmedla glädje men allvaret i talet hålls kvar av det lägre taltempot. Hon 

sänker tempot ytterligare och artikulerar ännu tydligare för att poängtera att det hon nu säger 

är viktigt. Vidare fortsätter Watson i det gladare känslouttrycket men skruvar upp taltempot 

och hennes röst känns lättsam. Om en talare påverkar publikens känslor på ett sätt som av 

publiken är allmänt accepterat, har de lättare att nå övertygelse. De övertygande 

pathosappellerna bidrar till att publiken faktiskt agerar efter talarens tes, således kan Watsons 

känslouttryck vara utplacerad med agendan att öka möjligheten till att påverka publiken.119 

 

Genom att Watson kan tolkas ha mjuka övergångar i sin röst under talet, likt övergångarna i 

exempel 6 vilka tydliggörs med de tre sekvenserna, skapas det balans i tempot och talet 

upplevs hålla ett jämnt men ändå ett tillräckligt varierat tempo för att framförandet ska vara 

intressant att lyssna på.120 Redan den klassiska retoriken kopplade ihop rösten med bland 

annat tempoväxlingar, även om det på den tiden ofta hade att göra med att en talare behövde 

variera sitt tempo för att rösten skulle hålla hela framförandet.121 Detta är något som dagens 

talare inte är lika beroende av då det finns hjälpmedel i form av mikrofoner för att spara på 

rösten. Men i och med att Gelangs forskning i actio resulterat i att tempo blivit en actiokvalité 

visar att tempot i ett framförande även är av betydelse för att publiken ska uppleva 
																																																								
118 Grinde, (2008), s. 320f. 
119 Aristotelse, (2012), 2.1.8, Gelang, (2008), s. 121. 
120 Gelang, (2008), s. 211.		
121 Ad Herennium, (2009), 3.20. 
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framträdandet som intressant.  

 

7.2.4 Sammanfattning 

Talet skapar i sin helhet, variation i känslouttrycken vilka tillsammans med  

energin och tempot i framförandet, är det som påverkar om framförandet upplevs som 

dynamiskt.122 Watsons framträdande upplevs här vara mer dynamiskt på de ställen när 

Watson inte är manusbunden, men eftersom Watson ofta vänder blicken mot manus gör 

manusbundenheten att hennes energifokus riktas ner i manus istället för mot publiken. Det här 

kan upplevas skapa en distans mellan Watson och publiken då bristen på ögonkontakt kan gör 

att Watson upplevs som frånvarande,123 således kan det tolkas vara ethossänkande att inte 

skapa ögonkontakt med publiken.  

 

8 Diskussion 
Nedan följer en jämförelse samt en diskussion av materialet och resultatet som visats i 

analysen, med ambitionen att försöka besvara uppsatsens syfte om hur manusbundenhet 

påverkar actio. 

 
8.1 Manusbunden VS Manusfri 

Jämförelsen sker genom att ställa de tre modaliteterna mot varandra var för sig och på så vis 

finna skillnaden mellan modaliteterna i vardera framförande. 

 

8.1.1 Ögonkontakten 

Då det ena talet är manusfritt och det andra är manusbundet är det stora skillnader i 

ögonkontakten under Watsons framträdanden. När Watson inte är manusbunden kan hon rikta 

den energi som ögonkontakten ger mot publiken så att de som sitter i publiken kan känna sig 

sedda och att deras tid respekteras av talaren. Det motsatta förmodas ske när Watson inte har 

ögonkontakt i samma utsträckning. Därmed upplevs Watson visa publiken eunoia genom att 

hon har ögonkontakt med dem vid det manusfria talet, men vid de tillfällen hon inte har 

ögonkontakt med publiken i det manusbundna talet visas inte samma eunoia. Därför är 

talarens ögonkontakt med publiken ethoshöjande. 
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I och med ögonkontakten eller bristen på ögonkontakt har de olika framträdandena olika 

mycket energiläckage. Att vara manusfri ger Watson möjligheten att fokusera all sin energi 

mot publiken, vilket Watson tar till vara på med resultatet att det endast finns ett fåtal 

energiläckage i det manusfria talet. Men när Watson istället är manusbunden är hon beroende 

av att gång på gång titta ner i manus för att veta vad hon ska säga, detta skapar energiläckage i 

framförandet eftersom Watsons energi ofta fokuseras på andra ställen än på publiken. 

Energiläckaget i det manusbundna talet kan tolkas som bristande eunoia versus det manusfria 

talets energifokus där eunoia uttrycks tydligt. Således påverkas ethos negativt i det 

manusbunda framförandet och positivt i det manusfria framförandet. 

 

8.1.2 Gester 

I talen var det endast gesten illustratorer, i form av batonger och ideografer som kunde 

identifieras i materialet. Batons är förstärkande gester vilka Watson gör i båda framförandena 

men i det manusbundna framförandet görs dessa gester delvis mot pappret, således kan det 

vara svårt för publiken att uppfatta alla batonger hon gör i det manusbundna talet. Därmed 

upplevs de batonger Watson gör i det manusfria talet vara mer givande och uppfattas av fler 

än de hon använder i det manusbundna talet.  

 

Watson är sparsam med att använda gesterna ideografer i de båda talen vilket gör att de 

tillfällen där de används blir de extra effektfulla och lockar troligen till sig publikens intresse. 

Det är även ideograferna som bidrar till att skapa den dynamik som finns i de båda talen 

genom att de tillför variationer i Watsons actio. Därmed är dessa gester något som stödjer det 

pathos Watson förmedlar genom sina framföranden. Genom gesterna visar Watson sin 

välvilja gentemot publiken då hon anstränger sig för att förtydliga talets budskap med 

gesterna, därför kan dessa gester tolkas ethoshöjande i båda framträdandena. 

 

8.1.3 Rösten 

Rösten i de båda framträdandena behandlar Watson på liknande sätt, hon artikulerar och 

förmedlar känslorna genom rösten på samma sätt i de båda talen. Dock upplevs taltempot 

varierar något mellan talen och hon talar delvis snabbare i det manusbundna talet jämfört med 

det manusfria talet. Däremot är dessa skillnader inte stora vilket gör, som analyserna belyser, 

att det i båda talen är lätt att förstå vad hon säger och hinna ta in hennes budskap. Att det 

manusbundna talet stundtals håller ett högre tempo, upplever jag kan bero på att Watson inte 
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behöver söka i minnet för att hitta vad hon ska säga och min teori är därför att det troligen går 

snabbare att läsa en text varpå taltempot ökar. Därmed påverkas inte rösten på samma sätt 

som gesterna och ögonkontakten, av Watsons manushantering, vilket är något förvånande. Att 

just rösten faller sig väl i Watsons framträdande kan ha att göra med den övning som hon fått 

genom sitt karriärsval inom skådespeleri, det vill säga att Watson är van att arbeta med rösten 

vilket kan vara anledningen till att den aspekten tycks falla sig naturligt för henne i talen.  

Detta är därmed en egenskap som inte behöver vara generell och därför skulle 

manusbundenhet kunna påverka rösten mer hos en talare som inte är lika van vid att förmedla 

en skriven text.  

 

8.2 Författarens tankar 
De båda talsituationerna är annorlunda. Det skiljer två år mellan framförandena och det tolkas 

här att Watson under dessa år fått mer kött på benen och blivit en mer van talare. Tolkningen 

görs av att hon i första talet upplevs nervös, men att hon kommer undan med det då publiken 

kan uppleva det som charmigt eller att de har överseende med hennes nervositet då hon är ung 

och ännu oerfaren. I det andra talet tolkas Watson här vara mer rutinerad och ha en större 

vana att tala inför publik. Tolkningen görs med grunden i att hon talar i ett högre tempo, men 

ändå tydligt, hennes röst är klar och osäkerhetstecken som förekommer i det första talet kan 

jag inte uppleva på samma sätt i det andra talet. Men frågan är varför hon väljer att tala 

manusbundet när hon har fått mer vana, när hon utan märkbara problem talade manusfritt när 

hon var en mindre erfaren talare. Jag har inget svar på vad som säkert ligger bakom hennes 

val, men en teori är att hon antingen inte han förbereda sig lika bra till det manusbundna talet. 

En annan teori är att det andra talet inte hade lika högt värde i Watsons egna ögon, grunden 

till detta är att vid det första talet var det värdens ledare som satt i publiken och skulle 

övertygas, men i andra talet var det journalister som agerade publik. Dock går mina tankar här 

att publiken vid det senare talet är ännu viktigare, eftersom journalisters jobb är att vidareföra 

ett budskap till oss ”vanliga” människor, vilka troligen även är den publik som i slutändan kan 

påverka Watsons tes mest då vi är en större mängd människor vilka har möjlighet att påverka 

vår samhällssyn. 

 

Så, varför är det intressantare att lyssna till en talare som inte är manusbunden? Mitt svar är 

att när en talare är manusbunden uppstår det, som analysen visar, en distans mellan talaren 

och publiken. Publiken upplever att talaren utesluter dem ur situationen när hen tittar ner i 
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manus. Därför kan man som publik uppleva framförandet som tråkigt även om ämnet är 

intressant. Watsons manusbundna tal är på pappret inte mindre intressant, men distansen 

mellan henne som talare och mig som publik blir det svårt att inte titta bort när hon tittar bort. 

När hon som talare istället riktar sin blick mot mig eller publiken runt om kring mig vill jag 

som publik inte vara oartig mot talaren och jag väljer därför att inte alls titta bort från skärmen 

där klippet spelas upp, jag har blivit övertygad om att ge hennes tes en ärlig chans. 

 

 

8.3 Slutsats 

Ethos bygger på förtroendet publiken känner inför talarens karaktär, detta förtroende skapar 

hen själv genom sitt framförande. Om publiken både kan se och höra talaren, är actio en 

viktig del publiken tar i beaktning när det kommer till att skapa ett förtroende för talaren.  

 
8.3.1 Ögonkontakt gör skillnad 

Den främsta skillnaden i de båda talen kan ses genom den ögonkontakt som finns i det 

manusfria talet men istället har bortprioriterats vid det manusbundna talet. Analysen visar att 

det i ögonkontakten förmedlas eunoia och frónesis vilka båda är appeller som arbetar för att 

stärka talarens ethos. Genom att vara manusbunden tolkar jag att talaren inte visar den välvilja 

och de förkunskaper som behövs för att publiken ska tilldela hen det ethos som skulle 

motivera dem att intressera sig för framförandet.  

 

Även talarens förstärkande gester påverkas av modaliteten ögonkontakt. Då gesterna är 

svårare att uppfatta när talaren tittar ner i manus, upplevs här att den välvilliga känslan av att 

talaren vill förhindra publiken att misstolka talets budskap genom att göra dessa förstärkande 

gester försvinner. På detta sätt kan här konstateras att bristen på memoria påverkar talarens 

actio i och med att exempelvis ögonkontakten blir lidande, men eftersom ögonkontakten 

påverkar hur publiken upplever att talaren förmedlar eunoia och frónesis avgör det även vilket 

ethos publiken tilldelar talaren. 

 

8.3.2 Energi 

Jämförs framträdandenas energi och då främst talarens energifokusering påverkar bristen på 

memoria möjligheten för hen att rikta sitt energifokus mot dem som ska övertygas av 

framförandet. När talaren är manusbunden skapas det nämligen ett energiläckage där viktig 



	 38 

energi riktas ner i manus och talaren skapar därför en distans mellan sig och publiken när 

dessa läckage inträffar. Således kan publiken uppleva att de är exkluderade och har därmed 

svårt att motivera sig själva till att fortsätta intressera sig för talarens framträdande. 

 

8.3.3 Summering 

Studien visar att talarens actio påverkar talarens ethos. Om talaren tillämpar god memoria 

upplevs hen som engagerad och kunnig, men även välvilligt inställd då hen har möjlighet att 

förtydliga sitt budskap genom att ta hjälp av kroppsspråket. Om talaren istället är 

manusbunden behöver hen prioritera bort viktiga delar av actio som exempelvis 

ögonkontakten och förtydligande gester vilket leder till att publiken kan missförstå talaren 

eller förlorar intresset för framträdandet. 

 

	
8.4 Avslutningsvis  

Studien skulle med fördel kunna generaliseras genom att fortsätta härifrån med studier vilka 

undersöker ett betydligt större omfång talare och inom fler modaliteter. En större och mer 

omfattande studie skulle troligen kunna upptäcka fler faktorer inom actio vilka påverkas av att 

talaren är bunden till manus. Men samtidigt är denna studiens svar något jag i framtiden 

kommer bära med vid förberedelser inför olika typer av framföranden, då jag är övertygad om 

att den är något på spåren när det kommer till att skapa ett förtroende hos publiken. 
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9 Sammanfattning 
Uppsatsen har behandlat två tal från Emma Watson, ett där hon är manusbunden och ett där 

hon är manusfri. Syftet var att studera hur manusbundenhet påverkar actio och vilka 

konsekvenser det har för talarens ethos genom att svara på frågeställningen; På vilket sätt 

påverkar skillnaderna i actio talarens ethos? Metoden som använts vid studien är en 

kvalitativ actioanalys vilken har behandlat modaliteterna ögonkontakt, gester och röst, i 

förhållande till ethos på ett mindre material. Detta gjordes genom att närläsa varje modalitet 

var för sig i filmklippen och studera hur dessa modaliteter gestaltas med hjälp av 

actiokvalitéerna.  

 

Analysen kommer fram till att det frekventa i det manusfria talet skapar välvilja gentemot 

publiken vilket bidrar till ett höjt förtroende för talarens karaktär. Dessutom visar Watson 

handlingsklokhet eftersom hon kan talet utantill vilket visar att hon är kunnig i ämnet hon 

talar om och det bidrar till att ett förtroende skapas. I tillägg gör manusfriheten det möjligt för 

Watson att kunna använda förstärkande gester riktade till publiken, något som hjälper till att 

framföra budskapet på ett dynamiskt sätt. 

 

Ögonkontakten i det manusbundna talet påverkar energifokuset i framförandet vilket gör att 

Watson upplevs distanserad. Samtidigt skapar manusbundenheten en brist på välvilja och 

förkunskaper. Välvilja eftersom hon inte har förberett sig inför talet tillräckligt noga för att 

kunna det utantill. Förkunskaperna upplevs bristfälliga då hon läser innantill och bristen blir 

att hon inte upplevs kunnig i ämnet. Dessa brister påverkar publikens förtroende till talaren 

negativt eftersom hon går miste om den välvilja och handlingsklokhet, som ögonkontakt 

skapar, på grund av manusbundenheten. Gesterna påverkas också av manusbundenheten 

genom att de vid ett flertal tillfällen riktas mot manus och således inte mot dem de ska hjälpa 

för att Watson ska kunna övertyga publiken. 

 

Vidare jämfördes de båda talens analyser för att hitta skillnader och likheter i 

actiomodaliteterna och actiokvalitéerna, för att sedan tolka hur dessa skillnader påverkar 

ethos, talarens karaktär. Mest framträdande var skillnaden i ögonkontakten. I det manusfria 

talet hade talaren mycket ögonkontakt med publiken, och därmed framstod hon som välvilligt 

inställd och respektfull. I det manusbundna talet hade hon lite ögonkontakt med publiken 

vilket gav motsatt resultat. Rösten påverkades inte av huruvida Watson var manusbunden 



	 40 

eller ej, den framstod som välartikulerad, med ett välanpassat tempo och energi vilket höjde 

hennes ethos.  
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Bilagor 
Nedan följer uppsatsens bilagor, vilka utgörs av transkriberingar av de analyserade talen som 

utgör uppsatsens material. 

 

Bilaga 1 
Transkribering av Emma Watson, (manusbundet tal) ”Emma Watson' full speech at UN on 
Sept 20,2016” <https://www.youtube.com/watch?v=2C4c7VR8X7I> hämtad den 27 mars 
2017. 
 
0.00går mot talastolen 0.01 lägger hår bakom örat 0.02 lägger ner manuset på talarstolen 0.02 
tittar ner 0.03 tittar upp sen ner 0.04 tittar hastigt upp mot publiken 0.06 tittar upp 0.07 tittar 
ner 0.09 tittar upp 0.10 tittar ner 0.11 tittar upp 0.12 tittar ner 0.14 tittar upp och höjer 
ögonbrynen 0.15 tittar ner 0.17 tittar på de fyra kostymklädda männen till talarens vänster 
0.18 läser ur manus 0.22 vänder blicken tillbaka till de fyra männen 0.24 kastar en snabb blick 
i manus 0.27 tittar ner 0.27 tittar på publiken samt höjer ögonbrynen 0.29 läser manus 0.30 
lägger håret tillrätta bakom höger örat men höger hand 0.31 tittar upp 0.32 tittar ner 0.33 tittar 
upp men ett allvarligare ansiktsuttryck 0.35 läser manus 0.38 tittar upp 0.39 läser manus 0.43 
tittar hastigt upp, fortsätter läser manus 0.45 tittar upp 0.49 tittar ner 0.51 tittar upp 0.52 tittar 
ner 0.53 tittar ner 0.54 läser manus 0.57 kameravinkeln ändras och visar publiken istället för 
talaren, talarens röst förblir oförändrad 1.02 kameran visar talaren igen och talaren tittar på 
publiken 0.03 håller huvudet stilla men blicken väns mot manus 1.05 tittar upp och sveper 
med blicken genom rummet 1.06 tittar ner 1.08 tittar upp 1.09 tittar ner 1.10 fuktar läpparna 
med tungspetsen 1.11 läser manus 1.14 tittar upp 1.16 läser manus 1.22 tittar upp 1.26 tittar 
ner och fuktar läpparna med tungspetsen 1.28 förändring av röststyrka i form av betoning 1.29 
tittar upp 1.30 betoning och tittar ner 1.31 betoning och tittar upp 1.32 tittar ner 1.34 tittar upp 
1.35 tittar ner 1.37 tittar upp 1.38 betonar 1.39 tittar ner 1.41 tittar upp. 1.42 läser manus. 1.45 
tittar upp 1.46 tittar ner 1.47 tittar upp 1.48 kisar med ögonen och betonar 1.49 tittar ner 1.52 
tittar upp höjer ena ögonbrynen 1.53 tittar ner 1.55 tittar upp 1.56 tittar ner 1.57 tittar upp 1.59 
betonar och vänder bland på manus samt tittar ner 2.00 läser manus 2.03 tittar upp och höjer 
ögonbrynen 2.04 tittar ner men ögonbryn fortfarande höjda 2.05 tittar upp och gör en 
förstärkande gest med vänster handen hållande vågrätt och drar från och till kroppen i en 
vågrätt rörelse samt betonar ordet 2.06 läser manus 2.08 tittar upp och skakar till med huvudet 
för att få bort håret ifrån ögonen 2.10 tittar ner och fuktar läpparna 2.12 blundar och betonar 
samt läser ur manus 2.14 tittar upp 2.15 läser manus 2.17 tittar upp o rycker till med huvudet 
för att håret inte ska komma i ögonen 2.18 tittar ner 2.19 tittar upp 2.20 tittar ner 2.21 tittar 
upp och gör en förstärkande gest med vänster handen hållande vågrätt och drar från och till 
kroppen i en vågrätt rörelse samt betonar ordet 2.22 tittar ner och läser i manus 2.23 tittar upp 
2.24 betonar 2.26 läser ur manus 2.30 tittar upp 2.32 läser ur manus 2.34 tittar upp 2.35 tittar 
ner 2.37 tittar upp , skapar ögonkontakt med publiken och betonar 2.40 tittar ner 2.41 fuktar 
läpparna med tung spetsen 2.42 tittar upp 2.43 tittar ner 2.45 tittar upp och skakar bort håret 
med huvud ryktning 2.46 tittar ner 2.48 tittar upp samt skapar ögonkontakt med publiken 2.50 
läser manus 2.54 vänder sig och tittar upp mot de fyra kostymklädda männen till vänster för 
talaren 2.54 läser manus 2.57 för bort håret mad en huvud ryckning samt tittar upp 2.58 tittar 
ner 3.00 tittar upp 3.03 läser manus 3.08 vänder sig och tittar på de fyra kostymklädda 
männen 3.09 tittar ner 3.10 tittar upp samt rycker med huvudet för att inte få hår i ögonen 
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3.11 vänder manusblad 3.12 fuktar läpparna med tungspetsen och sedan läser manus 3.18 
tittar på de fyra kostymklädda männen 3.19 vänder tillbaka till manus med ett leende 3.20 
läser manus 3.21 tittar upp samt rycker med huvudet för att inte få hår i ögonen samt skapar 
ögonkontakt med publiken 3.24 läser manus 3.27 vänder sig mot kostymklädda männen 3.28 
vänder tillbaka till manus med ett leende 3.30 vänder sig tillbaka mot kostymklädda männen 
3.33 vänder sig mot publiken med blicken fäst i manus och publiken applåderar. 
 

 

Bilaga 2 
Transkribering av Emma Watson, (manusfritt tal) ”Emma Watson to United Nations: I'm a 
feminist” <https://www.youtube.com/watch?v=c9SUAcNlVQ4> hämtad den 27 mars 2017. 
 

0:00 ser talaren från sidan, hon har lagt båda händerna öppna med handflatan mot talarstolen, 
böjer lätt på huvudet framåt. 0:02 höjer ögonbrynen, 0:03 sänker hakan igen, 0:05 fuktar 
läpparna, 0:06 sänker ögonbrynen tittar över publiken och det ser ut som att hon tittar mot 
övergången mellan väggen och taket och följer den från ena hörnet till det andra. 0:07 sänker 
hakan något. Höjer sitt högra ögonbryn något. 0:08 höjer hakan lite, höjer ögonbrynen. 0:09 
sänker hakan 0:11 höjer ögonbrynen 0:12 höjer ögonbrynet, tittar åt vänster, sänker hakan 
0:14 sänker hakan tittar åt höger med ögonen 0:16 höjer ögonbryn , sänker hakan, skakar lätt 
på huvudet 0:18 fuktar läpparna, höjer lite på hakan 0:20 sänker hakan 0:22 sänker 
överkroppen 0:23 nickar 0:24 höjer ögonbrynen snabbt och sänker de sen 0:25 nickar 0:27 
ögon åt höger 0:29 höjer o sänker ögonbrynen 0:30 höjer o sänker ögonbrynen, tittar åt höger 
0:31nickar och höjer ögonbrynen 0:32 kommer upp igen 0:33 sänker huvudet, höjer 
ögonbrynen 0:34 höjer ögonbrynen 0:35 höjer ögonbrynen, lutar huvudet åt vänster 0:36 höjer 
o sänker ögonbrynen 0:38 höjer ögonbrynen, tittar åt höger 0:40 höjer ögonbrynen, nickar, ler 
0:41 höjer huvudet, ler 0:42 tittar åt höger, höjer höger ögonbryn, ler 0:43 nickar 0:45 vrider 
tillbaka blicken rakt fram, sänker hakan 0:46 ryker uppåt i höger ögonbryn 0:48 tittar med 
ögon åt höger 0:49 höjer ögonbrynen och tittar rakt fram 0:51 sänker hakan mot bröstkorgen, 
höjer ögonbrynen 0:52 hakan i normalposition 0:54 höjer ögonbrynen, sänker hakan, skakar 
lätt på huvudet 0:55 höjer ögonbrynen, vrider huvudet åt höger 0:56 lägger huvudet på sned åt 
vänster 0:58 rättar upp huvudet något, gestikulerar med vänster hand med tre fingrar 
utsträckta fingrar 0:59 rättar upp huvudet, höjer ögonbrynen, sänker hakan 1:00 ler, höjer 
ögonbryn 1:01 höjer ögonbrynen o tittar snett åt höger 1:02 höjer ögonbrynen och lutar åt 
vänster 1:04 höjer ögonbrynen, skakar på huvuden 1:07 höjer ögonbrynen 1:09 lutar huvudet 
åt höger 1:12 höjer ögonbrynen 0:13 sänker hakan 1:20 skakar lätt på huvudet, höjer 
ögonbrynen 1:21 höjer ögonbrynen, nickar 1:27 skakar huvudet lätt 1:29 höjer ögonbrynen 
1:33 höjer o sänker ögonbrynen 1:34 höjer ögonbrynen, skakar lätt på huvudet, tittar åt höger 
1:36 höjer ögonbrynen, sänker hakan 1:38 skakar lätt på huvudet sänker hakan 1:39 sänker 
ögonbrynen 1:40 höjer huvudet 1:41 höjer ögonbrynen, tittar åt höger 1:45 tittar rak fram, 
höjer ögonbrynen 1:47 nickar, sänker ögonbrynen, tittar åt vänster 1:48 höjer ögonbrynen 
1:49 höjer ögonbrynen 1:53 nickar, tittar åt höger 1:56 tittar rakt fram 1:57 tittar åt vänster 
med ögonen 1:58 höjer hakan lite gran, sänker ögonbrynen, tittar snett åt vänster 2:01 höjer 
ögonbrynen 2:03 sänker hakan, huvudet rakt fram blicken till höger 2:06 tittar upp över 
publiken 2:09 skakar på huvudet, höjer ögonbrynen 2:15 sänker ögonbrynen 2:20 höjer 
ögonbrynen sänker hakan 2:22 skakar på huvudet 2:23 höjer ögonbrynen 2:28 höjer 
ögonbrynen 2:30 tittar åt höger, vrider huvudet åt höger 2:31 höjer ögonbrynen 2:32 höjer 
ögonbrynen, vrider tillbaka huvudet 2:34 publiken applåderar 2:35 höjer ögonbrynen, sänker 
hakan, ler 2:45 publiken slutar applåderar, höjer ögonbrynen 2:46 böjer fram huvudet 2:49 
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nickar 2:50 Nickar, sänker ögonbrynen 2:51 nickar, sänkta ögonbryn 2:52 nickar 2:55 höjer 
ögonbrynen, lutar sig lite bakåt 2:56 nickar, tittar år höger 2:57 nickar 2:59 nickar 3:00 sänker 
ögonbrynen, sänker hakan 3:04 höjer ögonbrynen, tittar åt höger 3:07 sänker hakan 3:08 
sänker hakan 3:10 betoning med nick 3:12 höjer ögonbrynen 3:14 lätt höjer ögonbrynen 3:16 
nickar 3:17 sänker hakan 3:18 höjer ögonbrynen 3:20 nickar 3:21 skakar lätt på huvudet, 
höjer ögonbrynen, tittar snett åt vänster 3:24 nickar, huvudet rak fram 3:26 höjer ögonbrynen 
3:27 nickar 3:29 höjer ögonbrynen tittar snett åt höger 3:31 höjer ögonbrynen, nickar, tittar 
rakt fram 3:32 skakar på huvudet, höjer ögonbrynen 3:33 skakar på huvudet, höjer 
ögonbrynen, böjer ner hakan 3:35 höjer ögonbrynen hastigt, tittar åt höger med ögonen 3:36 
skakar på huvudet 3:37 nickar, tittar år höger, drar tillbaka med huvudet 3:40 tittar åt vänster 
3:41 nickar, tittar rakt fram 3:42 höjer hakan 3:43 sänker ögonbrynen, nickar, tittar snett åt 
höger 3:44 tittar snett ner 3:46 låtar sig bakåt, höjer ögonbrynen, tittar åt vänster med blicken 
3:48 höjer ögonbrynen 3:49 nickar 3:50 sänker ögonbrynen 3:51 höjer ögonbrynen 3:55 höjer 
ögonbrynen, tittar åt höger 3:59 nickar, skakar på huvudet 4:02 skakar på huvudet, höjer 
ögonbrynen 4:04 nickar, höjer ögonbrynen 4:05 höjer ögonbrynen 4:07 höjer ögonbrynen  
4:09 höjer ögonbrynen, skakar på huvudet, tittar åt höger 4:11 sänker på huvudet och 
ögonbrynen 4:15 höjer ögonbrynen, lutar huvudet lätt åt höger 4:17 höjer ögonbrynen 4:19 
lägger huvudet lätt på sned åt vänster 4:20 höjer ögonbrynen nickar 4:21 höjer ögonbrynen, 
nickar, huvudet vänt åt vänster 4:23 skakar på huvudet 4:24 höjer högra ögonbrynen, vänd lätt 
åt vänster 4:25 höjer ögonbrynen 4:26 nickar 4:29 nickar 4:30 gungar till med kroppen, 
huvudet lite sned åt vänster 4:32 djup nickning 4:33 sveper med blicken över publiken 4:35 
djup andetag (filmer mot publiken)4:45 nickar 4:47 nickar 4:48 (slutfilmat på publiken) 4:50 
sänker hakan, sänker ögonbrynen 4:52 kommer upp med huvudet 4:55 sänker hakan snett åt 
vänster 4:56 nickar lätt 4:57 nickar lätt 5:00 skakar lätt huvudet, 5:02 höjer snabbt på 
ögonbrynen 5:03 sänker ögonbrynen 5:05 sänker ögonbrynen, nickar 5:06 höjer ögonbrynen, 
skakar på huvudet 5:07 höjer ögonbrynen, skakar på huvudet 5:11 höjer ögonbrynen, ler 5:14 
höjer ögonbrynen, ler 5:15 skakar på huvudet, sänker hakan, tittar lätt åt höger 5:17 höjer 
ögonbrynen, tittar snett åt höger, tittar upp, 5:18 tittar lätt åt vänster och nickar, 5:19 nickar, 
5:21 ler, publiken börjar applådera, 5:22 ler och ger en suck, nickar, 5:24 fuktar läpparna, 
(filmar publiken) 5:26-5:32 tittar åt vänster, och för blicken över publiken, 5:32 böjer ner 
hakan, 5:33 höjer ögonbrynen och nickar, 5:34 sänker ögonbrynen,5:34-5:36 lutar sig fram 
mot micken och betonar. 5:36 upp med hakan, 5:38 höjer ögonbrynen och tittar lätt åt höger 
och lägger huvudet lätt på sned. 5:40 tittar rakt fram ner mot golvet men huvudet är i 
normalposition, 5:42 skakar till med huvudet till vänster 5:44 höjer höger ögonbryn 5:45 höjer 
ögonbrynen lutar huvudet snett åt höger 5:46 böjer sig framåt mot micken, höjer ögonbrynen, 
skakar på huvudet(fram till 5:49) 5:51 höjer ögonbrynen, tittar ner framför talarstolen 5:53 
nickar 5:55 höjer höger ögonbrynen, tittar med blicken åt höger, lätt nickning 5:59 höjer 
ögonbrynen, 6:00 sänker och höjer ögonbrynen, lutar huvudet lätt åt vänster och böjer ner 
hakan mot bröstet. 6:01 tar upp huvudet till normalposition igen och låter ögonbrynen åter gå 
till sin star. 6:02 sänker och höjer ögonbrynen, lutar huvudet lätt åt vänster och böjer ner 
hakan mot bröstet. 6:03 tar upp huvudet och sänker ögonbrynen till normalposition. 6:04 tar 
ett djupt andetag, nickar och höjer ögonbrynen. 6:05 höjer ögonbrynen 6:07 djup nickning, 
lägger huvudet på sned 6:10 drar ihop ögonbrynen 6:12 rätat upp huvudet, höjer ögonbrynen, 
skakar lätt på huvudet, 6:13 nickar 6:14 hakan mot bröstet 6:15 fram med hakan,, skakar lätt 
på huvudet, rynkar pannan 6:18 spärrar upp ögonen 6:20 höjer höger ögonbryn 6:21 lätt 
nickning 6:vänder blicken snett åt vänster, skakar lätt på huvudet, hakan lätt mot brösten 6:23 
lägger huvudet på sned åt höger, höjer o sänker markant ögonbrynen hästigt 6:24 djup 
nickning, tittar snett åt vänster 6:25 upp med huvudet, höjer ögonbrynen 6:26 tittar snett åt 
höger, rynkar pannan 6:27 tittar snett ner rakt fram 6:28 skakar lätt på huvudet, sänker 
ögonbrynen, ändrad kameravinkel till att se publiken 6:33 kameran tillbaka på Emma Watson 
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6:34 skakar lätt på huvudet, sänker ögonbrynen tittar åt höger, vrider huvudet lätt åt höger 
6:35 tittar framåt med huvudet vridet snett till höger rynkar pannan, höjer höger samt sänker 
vänster ögonbrynen 6:39-6:40 skakar lätt på huvudet, sänker hakan, höjer höger ögonbrynen 
sänker vänster ögonbryn, lätt nickning 6:42-6:47 fortfarande höjda ögonbryn, vrider huvudet 
o tittar åt höger, nickar lätt på huvudet vid betoningar 6:47 vänder blicken o huvudet framåt 
6:50-6:52 sänker ögonbrynen o tittar åt vänster 6:52-6:56 kameran mot publiken 6:56 höger 
ögonbryn är lätt höjt 6:59 rynkar pannan, lätt skakning på huvudet, blicken åt vänster 7:00 
sänker ögonbrynen, tittar ner framför talarstolen 7:01 sänkta ögonbryn, skakar huvudet lätt, 
blicken åt höger 7:02 höjer höger ögonbrynen, skakar på huvudet, sänker ögonbrynen 7:03-
7:04 blicken framåt o snett neråt, 7:05 nickar höjer höger högonbryn7:06 rynkar pannan 
skakar lätt på huvudet 7:07 lutar huvudet lätt åt vänster, blickar lätt åt vänster 7:08 höjer 
höger ögonbryn något, vänder blick o ansiktet mer åt vänster, förstärker betoning med en nick 
7:09 vänder blicken åt höger och rynkar pannan 7:10 nickar vid betoning 7:12 höjer 
ögonbrynen, 7:13-7:15 sänker huvudet, höjer på höger ögonbryn 7:16 nickar och höjer på 
ögonbrynen 7:17 lutar huvudet lätt åt höger, rynkar lätt på pannan, tittar snett åt vänster, rättar 
upp huvudet, sänker vänster ögonbryn och tittar snett framför sig 7:18 nickar, något sänkta 
ögonbryn, rynkar på pannan 7:19 huvudet lätt åt höger , blicken åt höger, ögonbryn något höjt 
7:20- 7:21 vrider huvudet något mer åt höger, rynkar pannan, höjer ögonbrynen 7:21 vrider 
huvudet framåt fuktar läpparna med tungan 7:22 avbryts av applåder, ler med stängd mun. 
Blicken åt vänster, 7:23 lättnad suck, böjer ner huvudet med hackan snett åt vänster 7:24 tittar 
upp, publiken klappar fortfarande, 7:25- 7:32 filmar publiken 7:30 böjar prata igen 7:32 
publiken slutar klappa, något lättsammare ansiktsuttryck, höjer höger ögonbryn, vänder 
blicken lätt åt höger, böjer ner hakan mot brösten o lutar huvudet åt vänster o tittar ner snett 
framför sig 7:33- 7:34 vänder upp huvudet, djup nickning, skjuter fram huvudet. Gestaltar 
glädje blicken snett åt vänster 7:35 höjer ögonbrynen, nickar 7:37 höjer på höger ögonbryn, 
blicken åt höger 7:38 blickar över publiken 7:39 skjuter fram huvudet lätt vid betoning och 
håller kvar det till (7:43) 7:44 djup andetag 7:45 höjer lätt på höger ögonbryn 7:47 vänder 
huvudet och blicken åt höger 7:48 höjer ögonbrynen, tittar rakt fram, 7:49 vänder ansiktet och 
blicken åt vänster 7:50 ansiktet och blicken rakt fram, något allvarligare min 7:51 blicken åt 
höger, nickar lätt, 7:52-7:53 nickning, höjer lätt på ögonbrynen 7:54-55 djup nickning höjer 
ögonbrynen 7:56-7:57 nickar vid betoning, blicken åt höger vandrar, blicken rakt fram, höjer 
höger ögonbrynen 7:58 sänker ögonbrynen 7:59 sänker hakan, höjer ögonbrynen 8:00 djupt 
andetag, nickar vid betoning, 8:01 höjer ögonbrynen och hakan, 8:02 tittar åt höger, ansiktet 
snett åt höger sänker hakan något, höjer höger ögonbryn 8:03 vänder fram ansiktet 8:04 
vänder fram blicken, rynkar pannan, höjer ögonbrynen 8:05, tittar åt vänster, huvudet snett åt 
vänster, 8:06 vänder huvudet och blicken mer åt vänster, sänker hakan, lutar huvudet lätt 
framåt i två nickade rörelser, 8:08 höjer hakan, höjer lätt på ögonbrynen 8:09 vänder blicken 
rakt fram 8:10 vänder blicken åt höger ,ser något gladare ut 8:11 blicken rakt fram, lätt 
nickning, 8:13- 8:18, skakar på huvudet, sänker hakan, höjer höger ögonbryn, ler,8:14 
fortfarande höjer ögonbryn, ler ännu mer, vänder blicken snett åt vänster, vänder blicken rakt 
fram, tittar snett åt höger, skakar på huvudet, blundar, samtidigt som hon skrattar 9:19 får se 
henne ifrån höger sida, 8:20 gör ett ryck åt höger med huvudet 8:22 nickar, 8:23 skjuter fram 
hakan, 8:25 nickar vid betoning 8:26 nickar vid betoning,, 8:27, huvudet lätt på sned åt 
vänster, lätt rynkad panna, vänder blicken åt höger 8:28 ser allvarlig ut, nickar på betoning, 
blicken åt vänster 8:29 höjer ögonbrynen, lutar huvudet på sned åt höger 8:31 huvudet rakt 
fram, nickar vid betoning, höjer höger ögonbryn, blicken åt höger 8:32 tittar rakt fram, 
huvudet vriden något åt höger, höjer ögonbrynen 8:33 sänker hakan , blicken åt vänster, 
huvudet vänt något vänster 8:34 vänder blicken snett neråt framför sig 8:35 höjer höger 
ögonbryn, blicken åt höger 8:36 höjer ögonbrynen vänder blicken framåt 8:37 sänker hakan, 
djup inandning, händer framför sig med handflatorna uppåt 8:38- 8:40 höjer upp händerna 
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framför bröstet med handflatorna mot kroppen, händer åker tillbaka ner, nickar8:39 höger 
pillar med vänster ring o lillfinger 8:41 höjer händerna något, håller i vänster lillfinger med 
vänster hand, djup inandning 8:42 lägger huvudet något på sned åt vänster 8:43vänder blicken 
åt höger, 8:44 vänder blicken rakt fram, 8:45 sänker ögonbrynen något, vänder blicken åt 
snett vänster 8:47 böjer ner hakan åt bröstet höjer lätt på höger ögonbryn,8:48 höjer upp 
hakan , höger ögonbryn höjt och vänster något sänkt, blickar med vänster öga, nickar 8:49 
rynkar panna sänker hakan mot bröstet vänder blicken åt höger. 8:50 skakar lätt på huvudet, 
tittar framåt, 8:51 höjer ögonbrynen, skjuter bak hakan, skakar på huvudet, höjer axlarna 8:52. 
Sänker axlarna, tittar lite snett åt vänster, konstpaus, tittar snett ner åt höger, rakt fram snett åt 
vänster 8:53 tittar åt vänster, 8:54 vänder blicken rakt fram 8:55 vänder blicken åt höger 8:56 
lutar huvudet något åt vänster, höjer ögonbrynen lätt åt vänster, något gladare min, tittar rakt 
fram8: 57 ler,8:58 ler höjer ögonbrynen, höjer hakan, sänker hakan, vänder ansiktet åt vänster. 
Blicken rakt fram8: 59, böjer hakan mot bröstet 9:00 höjer hakan 9:01 nickar, blundar 9:02 
mindre nickning, blundar fortfarande, ler 9:03 tittar på publiken rakt fram, lägger huvudet 
något på snedd åt höger , höjer hakan 9:04 nickar vid betoning 9:05-06 nickar vid betoningar 
9:07 tittar framåt 9:08 höjer o sänker hakan, blicken åt höger 9:09 fuktar läpparna, höjer höger 
ögonbryn, sänker hakan 9:10 nickar 9:11 tittar rakt fram 9:12 – 9:13höjer ögonbrynen djup 
nickning 9:14 höjer ögonbrynen, höjer hakan, 9:15 – 9:16 sänker hakan mot brösten, tittar åt 
vänster 9:17 – 9:20 lutar huvudet lätt till höger, vandrar med blicken över publiken 9:21tittar 
åt höger 9:22 sänker hakan 9:23 höjer hakan, 9:24 höjer blicken mot ovanför publiken 9:25 
sänker hakan 9:26 tittar snett mot vänster med ögonen 9: böjer tillbaka med huvudet o tittar 
rakt fram 9:27 höjer ögonbrynen och tittar snett nedanför framför sig 9:nickar, 9:28 fuktar 
läpparna 9:29 höjer hakan, sänker han och sänker ögonbrynen 9:30 sänker hakan, höjer båda 
ögonbrynen 9:32 blickar upp över publiken, höjer ögonbrynen 9:32 tittar upp i taket åt höger, 
9:33 djup nickning, sänker vänster ögonbryn 9:skackar på huvudet, lutar huvudet snett åt 
höger 9:35 höjer upp hakan, skjuter bakåt hakan, höjer ögonbrynen 9:36 huvudet på sned, 
blicken åt höger, 3:38 vinklar upp huvudet lodrätt men ansiktet är vänt snett åt höger9:39 
ansiktet rakt fram, 9:40 nickar och höjer ögonbrynen vid betoning 9:41 sänkt haka, lätt rynkat 
panna, 9:42 djup inandning 9:43 höjer hakan och ögonbrynen, lutar bak huvudet 99:44 sänker 
hakan igen, lägger huvudet lätt på sned åt höger tittar snett åt vänster 9:45 rättar upp huvudet 
och tittar rakt farm 9:46 sänker hakan, sänker vänster och höjer höger ögonbryn 9:47 höjer 
upp hakan 9:48 sänker hakan vid betoning 9:49 höjer hakan, djup inandning 9:50 djup 
nickning 9:51 huvudet i normal position, 9:52 lutar lätt åt vänster, blicken åt höger 9:54 höjer 
vänster ögonbryn tittar rakt fram.9:55 skakar lätt på huvudet 9:56-10:00 tittar lätt åt vänster 
10:00 vänder blicken åt höger 10:01- 10:03 inandingspaus 10:03 sänker hakan något, blicken 
åt vänstre, 10:04 blicken rakt fram, sänker hakan 10:06 huvudet i normal position, blicken 
snett åt höger 10:07 höjer höger ögonbryn 10:11 vänder blicken rakt fram, höjer ögonbrynen 
10:12 ler, skakar lätt på huvudet, lätt höjer ögonbrynen 10:13 sänker hakan djup, ler , tittar 
rakt fram 10:15 vänder upp huvudet i normal position, vänder blicken snett åt vänster9: 16 
skakar på huvudet o nickar, 10:17 rynkar på pannan, höjer hakan, skakar på huvudet, sänker 
hakan 10:18 skjuter fram hakan med en nickning, tittar rakt fram 10:19 djup nickning vid 
betoning, 10:20, blicken och huvudet snett åt vänster 10 21, nickar vid betoning, 10:22 nickar 
vid betoning 10:23 sänker hakan 10:24 fuktar läpparna höjer hakan tittar rakt framåt 10:25 
höjer ögonbrynen 10:26 leende lätt 1027 blicken snett åt vänster, djup inandning 10:29 vänder 
blicken rakt fram, höjer ögonbrynen 10:30 vänder blicken åt höger, alvarligare min 10:32 
höjer ögonbrynen skakar lätt på huvudet 10:33 paus 10:35 höjer ögonbrynen, höjer hakan, 
sänker dem sedan lätt nickning 10:36 fuktar läpparna 10:37 blicken åt vänster 10:38 sänker 
hakan vid betoning och höjer höger ögonbryn 10:42 tittar rakt fram 10:43 nickning vid 
betoning 10:44 nickar 10:45 höjer höger ögonbryn, publiken applåderar, blickar ut över 
publiken, tar upp sina papper, 10 46 tittar rakt fram 10:47 ler med sammanpressande läppar. 


