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Abstract 
 

Uppsatsens syfte har varit att se på hur Cesar Millan, ”The Dog Whisperer”, i programmet 

”Mannen som talar med hundar” skapar förtroende hos TV-tittarna. Undersökningen har 

studerat den talade retoriken i avsnitt ett av första säsongen av programserien. Analysen har 

gjorts utifrån den klassiska retorikens övertygandemedel, entechnoi pisteis där uppsatsen 

därefter valt att lyfta fram det övertygandemedel av ethos, pathos och logos som varit mest 

framträdande. Resultatet av analysen visar att Millans användning av pathos framträder 

tydligast. Millan kan även uppfattas visa eunoia gentemot TV-publiken när han ställer frågar 

till hundägarna i programmet, då en känsla av visat intresse för TV-tittarnas nyfikenhet 

uppstår. Samtidigt använder sig Millan av en stilnivå liksom ordval som är anpassade efter 

TV-tittarna och kan anses vara till hans fördel i hans syfte att övertyga. Slutligen är Millans 

argumentation varierande och utgår från både enthymem och paradigm, vilket kan anses 

fördelaktigt om man vill skapa förtroende. 
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1.! Inledning 
Som nybliven hundägare är det inte lätt att veta vart man ska vända sig när det gäller att lära 

den nya valpen vad som är rätt och fel. Lättast är nog att söka sig till sociala- samt andra 

medier och där hämta kunskap om hur man bör uppfostra sin hund. Genom olika hundcoacher 

på TV kan den nya hundägaren se ett stort urval av idéer om hur fostran ska gå till, och utifrån 

dessa kan hundägaren sedan välja vilken metod och tränare som den vill förlita sig på. 

 

Den nyblivna hundägaren har då kanske sett hur en man på Kanal Sju hanterat hundar som 

gjort utfall mot människor och andra hundar.1 Hen har kanske sett hur snabbt och effektivt 

mannen på TV löst hundägarens problem. Hur han genom ett rappt ’tssht-ljud’ tillsammans 

med att då och då duttat till i hundens sida med handen eller foten kunnat få tillbaka hundens 

fokus igen. Mannen har med största sannolikhet förklarat problembeteendet med dominans: 

att hundarna försökt styra över husse och matte eftersom de låtit hunden klättra i rang.  

 

Den man som den nyblivna hundägaren sett är Cesar Millan, ”The Dog Whisperer”, i Sverige 

mer känd som ”Mannen som talar med hundar”.2 Som diplomerad hundinstruktör har jag vid 

ett flertal kundbesök sett hur kunden anammat Millans metoder och begrepp. Trots att Millan 

kan uppfattas som en kontroversiell hundtränare lyckas han ändå övertyga sin publik. Jag som 

retoriker undrar hur Millan kan skapa ett sådant förtroende. Det retoriskt intressanta i detta är 

således hur vi påverkas av personer genom media, TV-program och programledare. 

Uppsatsen ämnar därför undersöka vad hos Millans icke visuella kommunikation som gör att 

hundägaren vill anamma hans träningsmetoder. 

 

För att studera hur Millan försöker övertyga TV-tittarna kommer denna uppsats att fokusera 

på första avsnittet av säsong ett av ”Mannen som kan tala med hundar”.3 Uppsatsen kommer 

att ta hjälp av den klassiska retorikens övertygandemedel, entechnoi pisteis och den retoriska 

situationen för att söka svar på de frågeställningar som uppsatsen har, vilka nämns nedan. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Programmet!började!sändas!6!november!år!2006!på!Kanal!Sju,!se!bilaga!”Svar!från!Anna,!Tittarkommunikatör!
TV4!angående!när!avsnittet!sändes”.!Programserien!sänds!fortfarande!på!Kanal!Sju!samtidigt!som!alla!avsnitt!
går!att!ses!direkt!på!TV4!Play,!se!följande!not.!
2!TV4,!”Mannen!som!talar!med!hundar”,!publicerad!2!februari!2016,!
<https://www.tv4play.se/program/mannenNsomNtalarNmedNhundar>,!hämtades!2017N05N12.!
3!TV4,!”Mannen!som!talar!med!hundar!del!1”,!publicerad!2!februari!2016,!
<https://www.tv4play.se/program/mannenNsomNtalarNmedNhundar?video_id=3069752>,!hämtad!2017N04N04.!
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2.! Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen ämnar söka svar på hur Cesar Millan utifrån ett retoriskt perspektiv påverkar sina 

TV-tittare. Millan skulle som tidigare nämnts kunna ses som en kontroversiell hundtränare. 

Med det i åtanke lyckas han ändå övertyga en del av sin publik om att hans metoder i 

hundträning bör anammas. Studien utgår därför från följande frågeställningar: 

 

1.! Hur skapar Cesar Millan förtroende hos TV-tittarna utifrån den klassiska retorikens 

övertygandemedel, entechnoi pisteis? 

2.! Vilket av övertygandemedlen ethos, logos och pathos är mest framträdande? 

 

 

3.! Tidigare forskning 
Om Cesar Millan finns ingen tidigare forskning med retorikvetenskapligt perspektiv, och 

ingen annan tidigare forskning tar upp hur han försöker övertyga sin publik. Däremot är 

forskningen om television bred. Några av de studier som kan anses vara av vikt för uppsatsen 

kommer att nämnas nedan. 

 

Influenser från kändisar utifrån identifikation 
Susanna Salomon tar i sin D-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap ”Kändisar, 

reklam och mottagare – Hur skapar mottagare mening kring kändisar i reklam?” (Uppsala 

universitet, 2008) upp hur kändisar i reklam påverkat personer i olika åldrar. Salomons 

undersökning har visat hur personer utifrån tre olika åldersgrupper identifieras med kändisars 

kläd- och matvanor. Då Salomons undersökning bidragit till hur mottagare vill anamma mat- 

och klädval av kändisar, kan denna uppsats anses ta vid hennes forskning men sett utifrån 

varför mottagare vill anamma kändisars träningsmetoder. Således har de gemensamt hur 

kändisarnas argumentation, utifrån reklam och programavsnitt, lyckas övertyga sin publik till 

skapandet av nya vanor. 

 

Nyhetsankares vinnande av publikens trovärdighet genom actio 
Emelie Larsson tar i sitt examensarbete i lärarutbildning, inriktning medier och lärande 

”Nyhetsprogram och trovärdhet, Nyhetsprogrammet: före, mellan och efter nyhetsinslagen” 

(Konstfack, 2008) upp hur trovärdigheten konstrueras i nyhetsprogram. Larssons resultat 
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visade att nyhetsankarets gester, utseende och blick påverkar TV-tittare. Hennes forskning 

visar att en blinkning på fel ställe, eller en felaktig skrynkla på skjortan hos nyhetsankare kan 

sänka deras trovärdighet. Samtidigt understryker Larsson att mönstret för trovärdighet är 

föränderligt och utgår från samhällets normer och kultur. Denna uppsats kan således visa på 

värdet av hur kultur och normer kan ligga till grund för varför Millan lyckas övertyga sin 

publik. 
 

Programledares vinnande av publikens förtroende genom actio 
Hanna Dicksved har i sin kandidatuppsats inom retorik ”-Hej och hjärtligt välkomna hit! En 

studie om programledarens retoriska roll i svenska talkshows” (Uppsala universitet, 2011) 

redogjort för hur man försöker vinna publikens, gästens och informantens förtroende samt hur 

det bekräftas. Dicksveds uppsats behandlar framför allt actio med infallsvinklar som ethos, 

roller och dialog ut mot gästerna och TV-tittarna. Resultatet visade bland annat att 

programledarna bekräftade sin gäst och publik genom verbal respons såsom ”mm” eller ”ja”, 

liksom att de icke-verbalt kunde använda sig av exempelvis nickningar för att bekräfta sin 

publik. Då actio inte är aktuellt i denna uppsats kan Dicksveds undersökning istället anses 

kompletterande. 

 

En föreläsares trovärdighet genom icke-verbal kommunikation 
Eva Kihlström har i sin kandidatuppsats inom retorik ”Actios och pronuntatios betydelse för 

att skapa trovärdighet, en studie av para- och extralingvistisk kommunikation kopplad till 

pistis-begreppet” (Södertörns högskola, 2004) tagit upp hur talaren vid namn Klas Hallberg 

med hjälp av actio och pronuntatio skapat trovärdighet, vad det är som gör honom trovärdig i 

just publikens ögon och på vilket sätt pronuntatio och actio bidrar till det. Kihlströms resultat 

visar att trovärdighet och övertygande har väldigt stor koppling till hur talaren visar sig icke-

verbalt och att talaren genom uttrycksmedel kan öka sin förmåga att övertyga. Denna uppsats 

kan således ge en annan bild av trovärdighet och övertygande men utifrån inventio och 

elocutio. 

 

Summering av tidigare forskning 
Ovan nämnda tidigare studier av retorik och TV har lyft viktiga aspekter i övertygande, 

trovärdighet och förtroende. De ovan nämnda studierna kanske inte uppfattas ha sådan 

forskningsvetenskaplig tyngd då de endast är kandidatuppsatser och D-uppsatser, men 
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uppsatsernas resultat är fortfarande intressanta och relevanta. Dock hade de sannolikt bytts ut 

om tyngre forskning hittats med samma syfte och tillvägagångssätt. Men då heller ingen av de 

tidigare nämnda forskningarna närmare berör just en TV-kändis och hur denne övertygar 

genom entechnoi pisteis, för att få TV-tittare att anamma samma metoder denne brukar, kan 

denna uppsats anses vara ett komplement till och en fördjupning av den tidigare forskningen.  

 

4.! Teori 
Under denna del kommer jag redogöra för de teorier och begrepp som uppsatsen kommer att 

utgå från. De viktigaste begreppen som kommer nämnas är entechnoi pisteis, den retoriska 

situationen och partesläran. I slutet av detta avsnitt redogörs för hur dessa hänger ihop och 

varför de behövs i analysen av materialet. 

 

Eftersom uppsatsen ämnar studera det som övertygar beskrivs här för skillnaden mellan att 

övertalas och övertygas. Övertyga(s) beskrivs som något mottagaren väljer att betrakta som 

sant, en bestående och djupgående påverkan. Medan övertala(s) beskrivs som att gå med på 

ett handlande, något som är mer av en ytlig påverkan när det kommer till effekt, tro och 

intention hos åhöraren.4 Att övertyga och övertala är centralt för den klassiska retoriken och 

kallas för peitho. Aristoteles skriver följande om retoriken: ”Låt retoriken vara en förmåga 

(dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller övertalande”.5 

Att retoriken idag därför antas handla om just det är därför inte konstigt.6 Andrea A. Lunsford 

och Lisa S. Ede hävdar att samtida forskare anser att vi numera främst övertygas genom 

pathos, men att det under antiken främst var logos. Detta menar Lunsford och Ede är en myt 

och understryker att pathos hade lika stor roll på antiken som idag, att vi alltid styrts av det 

känslostyrda liksom det logiska/fakta.7 Som tidigare nämnt ämnar uppsatsen ta reda på vad i 

Millans argumentation som övertygar. Det gör att den klassiska neoaristoteliska synen på 

retoriken och de klassiska begreppen ligger till stor grund i uppsatsen. För det är inte bara 

talaren som karaktär (ethos) som övertygar, utan känslor (pathos) och det logiska/fakta 

(logos) vägs in eftersom det enligt Lundsford och Ede, alltid varit och är, en bidragande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Janne!Lindqvist!Grinde!(2012),!”Introduktion”,!i!Aristoteles,!Retoriken,!övers.!Johanna!Akujärvi,!Ödåkra,!s.!
19ff.!
5!Aristoteles!(2012),!Retoriken,*övers.!Johanna!Akujärvi,!Ödåkra:!Retorikförlaget,!1.2.1.!
6!Lindqvist!Grinde!(2012),!s.!19ff.!
7!Andrea!A.!Lunsford,!Lisa!S.!Ede!(2014),!”Om!distinktioner!mellan!klassisk!och!modern!retorik”,!övers.!Anders!
Eriksson,!Rhetorica*Scandinavica!nr!68.!s.!16ff.!
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anledning till att vi övertygas.8 För att studera vad som övertygar i materialet kommer 

uppsatsen därför börja förklara den huvudsakliga teorin entechnoi pisteis som beskrivs som 

övertalningsmedel. 

 

4.1! Entechnoi pisteis 
Aristoteles menar att pisteis kan förstås på tre olika sätt: dels genom talarens påverkan på sina 

åhörare (övertygelse), dels talarens ansträngning till påverkan på åhöraren, alltså vad talaren 

gör (övertalning) och till sist som en benämning på de medel som talaren använder sig av för 

att påverka sina åhörare (övertalningsmedel).9 Övertalningsmedlen innehåller enligt 

Aristoteles tre bevismedel som hör till konsten: ethos, pathos och logos.10 Dessa ska talaren 

använda och ta hänsyn till för att kunna påverka sina åhörare i den riktning talaren vill. Janne 

Lindqvist Grinde betraktar de tre bevismedlen snarare som former av ”tilltro” eller ”tillit” 

som talaren skapar hos sina åhörare.11 Han beskriver dessa som något som kan leda talaren till 

att finna nya oprövade argument samt strategier till att övertyga, men att de bör balanseras 

beroende på situation.12 Det första av de tre bevismedlen, ethos, beskrivs närmare nedan. 

 

4.1.1! Ethos 
Aristoteles menar att vi ständigt litat på människor som är hederliga, både att vi fått 

förtroende snabbare och desto mer, för talaren under i princip alla sammanhang trots att tvivel 

råder. Likaså menar han att övertygande bör ske genom talet och inte med hjälp av de 

förutfattade meningar som råder kring hur talaren är.13 Vidare befäster Aristoteles karaktären 

(ethos) som det mäktigaste övertalningsmedlet eftersom det beskriver talarens trovärdighet, 

därför menar han att talarens ärlighet är viktig för att nå publikens övertygande.14 Enligt Jens 

Elmelund Kjeldsen är ethos dynamiskt och kan således förändras.15 Ethos förändras utifrån 

hur talaren uppfattas, därför skiljer bland annat Elmelund Kjeldsen på ethos utifrån tre 

kategorier: ett inledande ethos, det vill säga hur talaren uppfattas innan den tar till orda, ett 

härlett ethos under talets gång och till sist ett slutligt ethos när talaren är klar och en ny bild av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Lunsford!&!Ede!(2014),!s.!16–18.!
9!Aristoteles,!Retoriken,!1.2.1–3.!
10!Aristoteles,!Retoriken,!1.2.1–4.!
11!Janne!Lindqvist!Grinde!(2008),!”Klassisk!retorik!för!vår!tid”,!Studentlitteratur,!Lund.!s.!55.!
12!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!57.!
13!Aristoteles,!Retoriken,!1.1.4,7.!
14!Aristoteles,!Retoriken,!1.1.4.!
15!Jens!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!”Retorik!idag:!Introduktion!till!modern!retorikteori”,!Studentlitteratur,!Lund.!
s.!133,!135,!140.!
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talaren skapats.16 Uppsatsen kommer dock enbart rikta in sig på härlett eftersom att fokus 

kommer ligga på Millans argumentation.  

 

Under ethos finns dessutom tre underbegrepp. För att kunna avgöra en talares trovärdighet, 

och om ett ethos hos en person därmed är högt, behövs underbegreppen eunioa, arete och 

fronesis vilka kommer att redogöras för i det följande. 

  

4.1.1.1!Eunoia 
Eunoia beskrivs av Lindqvist Grinde som den goda viljan hos talaren.17 Elmelund Kjeldsen 

beskriver det likadant, men tillägger att det även kan ses som talarens intentioner.18 Den goda 

viljan är nödvändig då publiken annars inte finner anledning att lyssna och definitivt inte att 

följa talarens råd.19 Det räcker således inte för talaren att enbart vara skicklig på det den gör, 

mottagarna måste även se talaren som en person med välvilja, god karaktär och förnuft.20 

Genom att talaren själv lyssnar, visar empati och intresse skapar talaren välvilja ut mot sina 

åhörare. Att däremot använda sig av ironi och sarkasm skapar oftast motsatsen, liksom 

elakheter mot den person talaren debatterar emot eftersom talaren då framstår som en elak 

person. Därför är artighet och respekt från talaren mycket mer fördelaktigt, något som talaren 

bör visa från början när den möter sina åhörare genom att exempelvis visa sin tacksamhet 

över att andra ber om hjälp, att publiken har talarens förtroende och att talaren vet vilka de i 

publiken är.21 Talaren behöver dock även visa på god moral mot sin publik, något som nästa 

underbegrepp till ethos berör. 

 

4.1.1.2!Arete 
Arete förklaras som talarens dygder och kan därmed ses som ett samlingsbegrepp för dessa. 

Det finns många dygder, men de som uppsatsen ämnar beröra är endast fyra av dom då 

Lindqvist Grinde menar att de följt med sedan antiken och fortfarande är relevanta för att 

avgöra en talares goda moraliska egenskaper.22 Just moral menar Lindqvist Grinde kan 

variera beroende på situation och publik, och att moral också är föränderligt över tid. Han 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!133,!135,!140.!
17!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!93f.!
18!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!128.!
19!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!93f.!
20!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!129.!
21!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!93f.!
22!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!92.!Aristoteles,!Retoriken,!1.1.12N14.!
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lyfter de fyra kardinaldygderna klokhet, måttfullhet, rättrådighet och mod och att dessa 

fortfarande idag ses som berömvärda. Var och en av dessa fyra symboliserar därmed en typ av 

arete (dygd) och varierar efter hand, eftersom vad som anses gott ständigt förändras.23 

Tillsammans visar dessa om talarens karaktär är bra och således är övertygande.24 

 

4.1.1.3!Fronesis 
Det sista begreppet som används för att avgöra om ett ethos är högt hos talaren är dess 

kunskap och förstånd, något som beskrivs som fronesis.25 Fronesis beskrivs av Lindqvist 

Grinde som talarens förnuft, kunskaper och goda omdöme.26 Fronesis kan uppnås genom att 

något (exempelvis kunnighet eller kunskaper) framhävs för att visa att talaren är värd att 

lyssna till. Exempelvis kan talaren poängtera att den har en viss utbildning eller att den har 

betydelsefulla erfarenheter. Talaren behöver dock avväga vad som bör sägas bland dess 

meriter då det ibland kan vara mer effektfullt och fördelaktigt att låta något vara osagt.27 

Klokhet, förnuft och försiktighet visas genom att talaren uttrycker sig eftertänksamt och 

nyanserat. Således är även ett vårdat språk efter situation av vikt. Dock är det enligt Lindqvist 

Grinde ärlighet som är det mest effektiva, att erkänna sin okunskap kan därför också skapa 

förtroende, men beroende på kultur och tid varierar fronesis (förnuftet), precis som arete 

(dygder) och eunoia (välviljan) vilket är viktigt att vara medveten om.28 Talaren bör således 

enligt den klassiska retoriken anpassa sig olika beroende på sammanhang för att passa in och 

spegla sin publik, för att på så sätt kunna ses som mer trovärdig. 

 

4.1.2! Pathos 
Den andra delen i entechnoi pisteis är pathos och beskrivs av Marcus Fabius Quintilianus som 

talekonstens viktigaste bidrag.29 Aristoteles beskriver pathos som när åhörarna leds till en 

specifik känsla med hjälp av talet.30 Elmelund Kjeldsen menar att det är ett sätt att övertyga 

publiken då talet kan försätta publiken i en specifik sinnesstämning, men att talaren då 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!91f.!
24!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!129.!
25!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!123,!128.!
26!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!92.!
27!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!92.!
28!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!92f.!
29!Marcus!Fabius!Quintilianus!(2001),!The*Orator’s*Education*[=Institutio*oratoria],!vol!1N5,!med!engelsk!
parralelltext,!övers.!Donald!A.!Russel,!The!Loeb!Classical!Library!124,!utg.!G.P.!Goold,!London!&!Cambridge,!
Mass.!6.2.3.!
30!Aristoteles,!Retoriken,*1.2.5.!
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behöver veta något om mottagarens känslor.31 Aristoteles understryker att vi reagerar olika 

när vi är vänskapligt sinnade och fientligt sinnade och att det bör tas i beaktning i 

diskussioner.32 Lindqvist Grinde skriver att när vi fattar livsavgörande beslut eller fäller 

omdömen spelar känslorna stor och viktig roll, därför är det av vikt att talaren väger in dess 

betydelse när den vill ha förståelse för känslornas påverkan hos åhörarna eftersom en liten 

mening kan förändra utslaget.33 Aristoteles menar att det är pathos som gör att vi ändrar oss 

och således gör annorlunda bedömningar.34 Känslor som följer obehag och smärta såsom 

medlidande, vrede och fruktan liksom deras motsatser påverkar.35 Lindqvist Grinde skriver att 

”De goda sakskälen kan förmå dina åhörare att tänka att du har rätt, men endast emotionerna 

kan få dem att känna för din sak. Det är känslorna och inte förnuftet som styr vad vi vill”.36 

Därför beskriver han pathos som talarens starkaste vapen, eftersom den mest motstridige kan 

böja sig med hjälp av den.37 Vår utgångspunkt vid pathos bör alltid inneha förståelse för hur 

åhörarnas känslor påverkas. Övriga retoriken kan då hjälpa oss att finna vad åhörarnas 

attityder är.38 Lindqvist Grinde skriver exempelvis att saker som händer våra barn och 

oskyldiga djur ofta skapar mer medlidande, då vi sympatiserar mer med dessa än exempelvis 

andra vuxna. När vi berättar om dessa barn eller oskyldiga djur måste åhörarna se det som 

sägs framför sig, något som beskrivs som evidentia, det räcker således inte med att endast 

säga att någon farit illa.39 Men när det kommer till frambringandet av känslor har pathos och 

ethos dock vissa tvetydigheter. 

 

4.1.2.1!Förhållandet mellan ethos och pathos 
Lindqvist Grinde menar att ethos och pathos bör ses som kategorier som talaren kan använda 

för att lättare övertyga och är således inte enbart effekter på sina åhörare. Quintilianus 

benämner att retorikern Cicero med flera andra underströk att det var av vikt att känna samma 

känsla man som talare försöker förmedla.40 Med det menar Lindqvist Grinde att ethos och 

pathos går in i varandra eftersom det är svårt att avgöra om talarens karaktär eller känslor ger 

uttryck för upprördhet eller orättvisa. Således är det omöjligt att dra en gräns mellan pathos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!För!mer!om!sinnesstämning!se!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!34,!328ff.!
32!Aristoteles,!Retoriken,!1.2.5.!
33!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!80.!
34!Aristoteles,!Retoriken,!2.1.8.!
35!Aristoteles,!Retoriken,!2.1.8.!
36!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!80.!
37!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!80.!
38!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!82.!
39!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!50.!
40!Quint.!Inst.!Or.!6.2.12.!
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och ethos.41 Lindqvist Grinde skriver att han på grund av detta blandar ihop talarens känslor 

med de känslor han frambringar hos sin publik, något han menar att även Aristoteles gör.42 

Men Quintilianus menar att problemet kan lösas genom att se begreppet ethos som bestående 

aspekter på en personlighet, något vi kallar ”karaktärsdrag”, pathos däremot framställer han 

som tillfälliga sinnesrörelser.43 Elmelund Kjeldsen och Quintilianus skriver att ethos kan ses 

som känslor som består medan pathos kan ses som känslor som är kortvariga.44 Med det i 

åtanke kan det vara lättare att skilja på pathos och ethos. 

 

4.1.3! Logos 
Den sista delen i entechnoi pisteis är logos. Aristoteles tar upp och beskriver det som 

argument som skapar övertygelse eftersom de är sanna eller framstår som det.45 Elmelund 

Kjeldsen understryker att det som sägs inte måste vara sant men logiskt.46 Lindqvist Grinde 

menar att förnuftsargumenten idag, precis som i klassiska gamla Grekland, har hög status och 

att det är just logos som betecknar dem. Logos beskrivs som att talaren ger ”sakskäl” eller 

”bevis” till sina påståenden, något vi i vardagen kallar argument. Ett starkt argument utifrån 

logos gör att talarens trovärdighet ökar, det vill säga att dess ethos höjs. Det betyder att logos 

och ethos hör ihop.47 Logos som term är dock komplex och har under retorikens historia varit 

omstridd, det är därför av vikt att denna uppsats nämner att logik och logos inte är samma sak, 

logos är mindre klar och korrekt.48 Redan under antiken menade retoriklärare att talaren alltid 

kunde finna argument för båda sidorna av myntet, att något var gott och ont, vackert och fult 

eller orättvist och rättvist. Därför ansågs retoriken vara en förmåga att ge styrka och finna 

argument åt de motsatta.49 Argumenten kunde byggas upp med hjälp av enthymem eller 

paradigm, något som Elmelund Kjeldsen beskriver som kärnan i varje enskild argumentation. 

Författaren menar att vad än talaren gör eller säger kan betraktas som paradigm eller 

enthymem i en viss mening.50 Aristoteles menar att övertyga och övertala är något som alla 

försöker med.51 Det görs alltid genom bevisning med hjälp av exempel eller ett enthymem, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!82.!
42!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!82.!
43!Markus!Fabius!Quintilianus,!De*institutio*oratoria.!6.2.12.!
44!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!125.,!Quint.!Inst.!Or.!2.8–24.!
45!Aristoteles,!Retoriken,!1.2.3–4.!
46!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!34.!
47!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!144.!
48!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!79f.!!
49!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!79f.!
50!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!79f,!98,!100.!
51!Aristoteles,!Retoriken,!1:2:8.!
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han menar att det utöver dessa två inte finns något mer sätt.52 Således är Aristoteles och 

Elmelund Kjeldsens syn på argumentation ganska lika. 

 

4.1.3.1!Enthymem 
Enthymem är ett argument som går från det generella till det specifika, något som även kallas 

deduktion.53 Väldigt sällan är alla premisser sagda i enthymemiska argument, därför måste 

mottagaren av argumentet konstruera om det för att förstå det osagda. Om alla premisser 

redovisas under ett argument kan det av mottagaren upplevas tråkigt och onödigt. För att inte 

uppfattas som irriterande övertydlig använder man därför enthymem och utesluter sådant som 

kan anses underförstått och självklart.54 När mottagaren själv bidragit till att skapa själva 

argumentet har den även fullbordat den syllogism som talaren övertalat eller övertygat den 

om. Med Syllogism menas en slutledning som är logisk och omfattas av två premisser.55 

Premisserna är sällan falska eller sanna, men behöver vara sannolika. Dock måste inte 

slutsatsen nödvändigtvis vara logisk.56 Med hjälp av en syllogism menar Elmelund Kjeldsen 

att personen skapar självövertygelse, något han menar är en effektiv typ av påverkan eftersom 

mottagaren erbjuds en frihet i sin tolkning av slutsats och lösning vilket kan skapa smicker.57 

Ifall mottagaren accepterar det osagda påståendet skapas det således en effekt som är 

känslomässig, med andra ord kan ett enthymem påverka genom pathos.58 Slutligen kan talaren 

skapa sitt enthymemiska argument med hjälp av pathos för att göra det starkare, således blir 

känsloeffekten ut mot mottagarna emotionellt och ännu mer övertygande med hjälp av 

känslornas påverkan.59 Men kanske det viktigaste att ha i åtanke är ändå att de dolda 

budskapen kan tolkas olika beroende på hur mottagaren väljer att tolka budskapet, vilket kan 

skapa problematik om talaren inte är tillräckligt tydlig med vad den vill ha sagt. 

 

4.1.3.2!Paradigm 
Paradigm beskrivs av Lindqvist Grinde som argument vilka utgår från exempel och som 

oftast har en tung känsloeffekt.60 I ett argument byggt på paradigm blir således ett enskilt fall 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52!Aristoteles,!Retoriken,!1:2:8.!
53!Lindqvist!Grinde!2008),!s.!98,!105.!
54!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!185.!
55!Lindqvist!Grinde!2008),!s.!106.!
56!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!184f.!
57!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!185.!
58!Lindqvist!Grinde!2008),!s.!101.!
59!Lindqvist!Grinde!2008),!s.!110.!
60!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!98.!
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”bevis” för talarens påstående. Talaren berättar då om det enskilda fallets fördelaktiga utgång 

för att lyckas övertyga sin publik om det den vill övertyga om.61 Paradigm går således från det 

generella till det specifika, induktion, medan enthymemiska argument går från det specifika 

till det generella, deduktion. Det betyder att paradigmatiska argument är motsatsen till 

enthymemiska argument.  

 

Även om exemplen talaren använder i paradigmatiska argument är påhittade kan de, enligt 

Lindqvist Grinde, med sin makt övertyga då allt beror på sammanhanget, preferenser och så 

vidare.62 Lindqvist Grinde gör en jämförelse med en ensam isbjörnsunge på ett isflak, att det 

är mer effektivt än att enbart säga att växthusgaserna bidrar till klimatförändringarna i de fall 

man vill påverka människor att agera mer miljömedvetet.63 Dessa exempel behöver dock inte 

likna det talaren berör, det kan bland annat vara motsatsen eller exempel på någon som agerat 

lite miljömedvetet eller extremt medvetet.64 Lindqvist Grinde menar dock att om en talare 

enbart använder sig av argument utifrån paradigm bör man bli misstänksam, det kan vara 

tecken på att principiella bevis saknas och således kan stödja saken. Likaså bör vi analysera 

om exemplet är påhittat eller sant för att förstå hur argumentationen fungerar.65  

 

4.2! Retorisk situation 

Den retoriska situationen används för att förklara hur retoriken präglas i en situation där 

retorik utövas. Uppsatsen kommer använda sig av Lloyd F. Bitzers retoriska situation redan i 

början av analysen för att få en tydlig och överskådlig bild av vad syftet med programmet 

med Millan kan anses vara.66  

 

Lloyd F. Bitzer skriver att somliga situationer inbjuder till behandling eller förändring, dessa 

beskriver han som retoriska situationer.67 Den retoriska situationen består av tre delar: 

 

1. Ett påträngande problem (exigence), men kan även beskrivas som en uppkommen 

möjlighet, utmaning eller en händelse. Påträngande problem ska således inte ses som något 

som enbart kan vara negativt.68  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!102.!
62!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!102.!
63!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!98.!
64!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!103.!
65!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!104f.!
66!”Mannen!som!talar!med!hundar!del!1”!(2016).!
67!Lloyd!F.!Bitzer!(1968),!”The!Rhetorical!Situation”,!Philosophy!and!Rhetoric,!Vol.!1,!s.!1–6.!
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2. En publik (audience) som ska kunna påverka problemet. Kan de inte påverka problemet 

retoriskt genom handling eller genom att ta till orda är de ingen retorisk publik i situationen. 

Problemet ska således kunna lösas genom handling eller genom att publikens tankesätt 

ändras.  

 

3. Tvingande omständigheter/begränsningar (constraints) kan förklaras som det passande i 

förhållandet till den fakta eller det ämne och publik man har.69 Tvingande omständigheter kan 

således innebära fysiska, kulturella eller psykiska omständigheter. Ett exempel på fysiska 

omständigheter kan vara huruvida talaren har mikrofon eller inte, då blir det en fysisk 

omständighet eftersom talaren kanske måste prata högt eller lågt. Psykiska kan vara attityder 

hos publiken, eftersom attityder kan vara svåra att släppa kan de bli en tvingande 

omständighet för talaren. Kulturella omständigheter kan vara att talaren och mottagarna talar 

olika språk, hälsar olika eller ser olika på hur gester tolkas och tas emot.70  

!

Viktigt att understryka är att den retoriska situationen inte kan uppstå utan dess mottagare, 

således kan inte en talare ensam befinna sig i en retorisk situation, utan behöver en publik att 

påverka till agerande.71 Således blir publiken de som kan påverkas, de som har möjlighet att 

agera mot problemet och har den eventuella viljan att göra det. Därför måste talaren se 

situationens påträngande problem och förmå publiken att uppfatta den.72 Hur lyhörd publiken 

är till att lösa problemet beror på flera saker, dels risken den är villig att ta, dess möjlighet att 

konfrontera och förändra det rådande problemet, dess intresse, dess förväntningar och 

skyldigheter, kunskap och förtrogenhet, eller dels hur snabbt den anser att den bör agera.73 

Summerat är det dessa tre delarna ”påträngande problem”, ”retorisk publik” och ”tvingande 

omständigheter” Bitzer menar talaren bör förhålla sig till om den vill lyckas övertyga sin 

publik.74  

 

Den retoriska situationen utifrån Bitzers teori ger en övergripande bild av situationer genom 

att ge stöd för vad problemet/möjligheten är, vilka omständigheter som råder samt vem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!86.!
69!Lloyd!F.!Bitzer.!”Philosophy!and!Rhetoric”,!vol!1.!(1968),!pp.!s.!6.!
70!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!92.!
71!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!87.!
72!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!89.!
73!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!91.!
74!Lloyd!F.!Bitzer.!”Philosophy!and!Rhetoric”,!vol!1.!(1968),!pp.!3,!5f.!
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publiken är. Därför anses den retoriska situationen vara ett effektivt sätt för att skapa en 

överblick över vad syftet med programmet kan upplevas vara. Det som uppstår i analysen av 

den retoriska situationen kan likaså ligga till vikt för analysen som helhet, därav dess tyngd 

till analysen. Det trots Richard E. Vatz kritik mot Bitzers modell där han menar att 

mottagaren är med och skapar situationen.75  

 

4.3! Rhetorices partes 
Rhetorices partes beskrivs som de retoriska förarbetsfaserna.76 Rhetorices partes (partesläran) 

används för att exempelvis skriva tal eller en artikel som vill övertyga.77 Partesläran var från 

början en lära i enbart fem steg, men i samtida retorik förekommer ibland den som inledande 

del av intellectio.78  

 

Intellectio är den del när talaren letar efter sitt material, stoff och sak att tala om. Nästa steg i 

partesläran är inventio och är den del där talaren söker efter argument och idéer för sitt tal, 

Lindqvist Grinde menar att om talaren vill nå ett högt ethos bör han lägga tid på att fundera på 

vilka argument han väljer liksom val av tema.79 Inventio följs av dispositio som är delen där 

talaren sen placerar argumenten i den ordning talaren anser övertygar bäst och som kan anses 

mest ändamålsenlig. Elocutio blir då den del där talaren väljer uttryck och ord att smycka sitt 

tal med, där bör talet uppfylla de fyra dygderna korrekthet, klarhet, ändamålsenligt och 

utsmyckning/form. Memoria är där talaren lär sig sitt tal och framträdande utantill och 

slutligen actio när talaren behandlar och genomför talet.80 Men eftersom uppsatsen ämnar se 

på hur Millan övertygar enbart genom sina uttalanden, orden i sig, kommer uppsatsen således 

endast beröra inventio och elocutio eftersom de övriga delarna berör sådant som inte är 

väsentligt för uppsatsens frågeställningar. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75!För!mer!om!Vatz!syn!på!retoriska!situationen,!se!Richard!E.!Vatz!(1999![1973]),!”The!Myth!of!the!Rhetorical!
Situation”,!i!Contemporary*Rhetorical*Theory.*A*Reader,!red.!John!Louis!Lucaites,!Celeste!Michelle!Condit!&!
Sally!Caudill,!New!York:!Guilford!Press.!
76!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!38f.!
77!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!59.!
78!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!36,!Hellspong!(2011),!s.!52.!Dispositionen!av!delarna!varierar!ibland.!Se!även!
Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!39.!
79!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!61.!
80!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!36,!Elmelund!Kjeldsen!(2008),!s.!39.!



14! 

4.3.1! Inventio 
Inventio är som tidigare nämnt den del där talaren söker efter argument. Lindqvist Grinde 

beskriver det som den del där talaren kartlägger och inspekterar de möjligheter eller 

svårigheter som kan uppstå i argumenten.81 Det kan således handla om känslor, berättelser, 

teman, ämnen eller svårigheter med argument. Syftet med denna fas blir därmed ”att finna 

något att säga” och fasen kan därför anses som parteslärans och retorikens viktigaste del.82 

Lindqvist Grinde menar att inventio kan användas för att påverka publikens känslor och likaså 

få talaren att framstå trovärdig. Det talaren vill bevisa/uppnå blir således tesen för talet, sedan 

kan talaren explicit (uttalat) eller implicit (outtalat) försöka övertyga utifrån den tesen.83  

 

För att skapa ett tal kan talaren behöva utgå från retorikens topos. Topos kan beskrivas som 

de platser där talaren söker efter sitt stoff till talet, Lennart Hellspong kallar dessa för 

intellektuella utsiktsplatser.84 Med hjälp av topos kan talaren vrida och vända på dess ämne 

för att se ämnets retoriska möjligheter.85 Hellspong ger då exempel på bland annat tre topos 

att utgå ifrån. Generalisering är den första, vilket kan ses som deduktion då huvudtanken 

förklaras ur ett antagande som är allmänt.86 Det andra toposet specificering stödjer istället 

huvudtanken genom induktion eller stryker den genom exemplifiering.87 Det tredje och sista 

topos är jämförelse där talaren kan jämföra två olika föremål, händelser eller liknande för att 

förtydliga eller framhäva något.88 Hellspong menar även att talaren kan använda sig av 

filosofiska topos, topos som kräver fackkunskap av mottagare och sändare.89 En hundtränare 

skulle således kunna använda sig av innehåll som endast en kunnig person inom hund skulle 

förstå för att lättare kunna övertyga. 

 

4.3.2! Elocutio 
Elocutio är som tidigare nämnt den del där talaren smyckar sitt tal med ord och uttryck, med 

andra ord talets språkliga utformning. Hellspong översätter därför elocutio till ”utsägande”.90 

Han menar även att elocutio bör ses som den plats där inventio och dispositio fullbordas. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!65.!
82!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!65.!
83!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!68.!
84!Lennart!Hellspong!(2011),!Konsten*att*tala:*handbok*i*praktisk*retorik,!Studentlitteratur,!Lund.!s.!87.!
85!Hellspong!(2011),!s.!87.!
86!Hellspong!(2011),!s.!89.!
87!Hellspong!(2011),!s.!90f.!
88!Hellspong!(2011),!s.!91f.!
89!Hellspong!(2011),!s.!94.!
90!Hellspong!(2011),!s.!52.!
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Hellspong menar även att elocutio berör actio, då det är här talaren väljer orden den genom 

actio kan framhäva i sitt tal genom bland annat gester, poser och tonfall.91  

 

Talaren behöver välja ett språk som är passande för situationen och ämnat till att övertyga. 

Beroende på situation kan olika stilnivåer passa olika sammanhang. Använder talaren svåra 

ord till en ung publik kan det utmynna i att talaren tappar sin publik då en för hög stilnivå 

valts. På samma sätt fungerar det med en för låg stilnivå. Publiken kan uppleva att talet är 

riktat till någon annan eller som att talaren dumförklarar sin publik vilket således utmynnar i 

att publiken förlorar intresset för talarens innehåll. Håller talaren däremot sig på samma nivå 

som mottagaren kan det vara lättare att skapa närhet till publiken, närhet som kan underlätta 

övertygandet. Men beroende på talarens ordval kan orden även associeras olika och därmed få 

en annan tolkning än vad talaren önskar.92  

 

Som förslag på ord som kan associeras olika är orden ”vovve” eller ”hundskrälle”. Vi tänker 

förmodligen i båda fallen på en hund, men orden i sig får olika innebörd beroende på vad vi 

har för koppling till dem och hur det används i en mening. Således konnoterar orden till olika 

saker och kan få olika effekt, därför är ordvalet lika viktigt som val av argument.93 Lindqvist 

Grinde belyser vikten av att välja ord och stilnivå rätt. Han menar att det är bra om talaren 

uttrycker sig med korrekthet och tydlighet utan att det uppfattas krångligt, om talaren 

dessutom använder sig av formuleringar som är passande och kloka kan det få mottagarna att 

genom uttryckssättet övertygas om att talaren är ansvarsfull. Dessutom kan talarens ordval 

agera stöd för dess starkaste argument.94 Att uttrycka sig rått och vulgärt menar Hellspong 

kan visa tecken på en tarvlig karaktär, liksom om talaren är nedlåtande kan den uppfattas 

högdragen och egenkär.95 Lindqvist Grinde menar att stilen i ens tal bör vara korrekt, klar, 

konstfull och passande. Talaren behöver således tänka på vilka ord och termer den väljer. 

Talets innehåll ska således visa sig pedagogiskt och tydligt, ord ska pryda talet med effekt i 

åtanke och sist men inte minst ska en stilnivå som är anpassad för den tänkta publiken, ämnet 

och tillfället väljas.96 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91!Hellspong!(2011),!s.!113.!
92!Hellspong!(2011),!s.!114f,!121ff.!
93!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!235f.!
94!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!236.!
95!Hellspong!(2011),!s.!118.!
96!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!236f.!
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4.4! Avslutande teoretiska reflektioner  
I denna del förklaras sammanfattat hur de valda teorierna hänger ihop och vad de har för 

funktion, vilket således klargör hur de valda teorierna fungerar som modell för att förstå 

materialet.  

 

Alla situationer är olika och har således olika krav och möjligheter. Bitzers modell om ”Den 

retoriska situationen” kan med dess teorier underlätta till att få en överskådlig bild av vad 

syftet med Millans medverkande i programmet kan anses vara. Med hjälp av den kommer 

uppsatsen att få en tydligare bild av vad problemet i situationen är, hur det ska lösas, vem som 

ska lösa problemet och vilka omständigheter som finns. Eftersom det är Millan som är i fokus 

i uppsatsen, hur han övertygar och övertalar sin publik, behövs pisteis för att förstå hur han 

gör det. Pisteis är en sammanfattning av ethos, pathos och logos och beskrivs som 

övertygandemedel/övertalningsmedel. Logos kan exempelvis vara de fakta talaren för fram, 

pathos de känslor han frambringar och ethos den karaktär talaren är. Inom ethos finns 

begreppen eunoia, fronesis och arete, dessa beskrivs som talarens välvilja, 

handlingsklokhet/förnuft och goda moral. Begreppet logos innefattar de argument talaren har, 

vilka antingen är enthymemiska eller paradigmatiska. Argument utifrån enthymem går från 

det specifika till det generella medan argument utifrån paradigm bygger på exempel och som 

motsats till enthymem går från det specifika till det generella. Argumenten är sedan byggda, 

placerade, formade och smyckade med ord för att som bäst övertyga. Detta gör talaren genom 

att använda sig av parteslärans två delar inventio och elocutio. Dessa teorier hör således ihop 

och utmynnar en bra grund till analysens syfte, hur Millans uttalanden övertygar TV-tittarna. 

 

Dessa teorier utgår dock från att mottagaren har en viss förståelse av kontexten, av den givna 

publiken och att publiken kan förändras med tiden. Därför är det av vikt att visa på flera 

tolkningar liksom redogöra för kontexten som helhet för att minska risken för förvirring. 

Under uppsatsens process kommer således materialet i förhållande till teorierna att skrivas 

utifrån flera möjliga tolkningar med anledning att tillföra ett djup och en bred förståelse. 

5.! Metod och material 
Under denna del behandlas de metoder som används för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Likaså kommer detta avsnitt att ta upp metodproblem som kan uppstå under 

analysprocessens gång. Sist redogörs för det material som valts samt för de avgränsningar 

som gjorts. 
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5.1! Metod 
Undersökningen kommer att göras utifrån en hermeneutisk synvinkel som tar hjälp av 

närläsning och en neoaristotelisk analysmetod, efter att materialet inledningsvis 

transkriberats. Nedan följer en redogörelse för dessa metoder och hur de tillämpats i 

uppsatsen. 

 

5.1.1! Hermeneutik 
Uppsatsen kommer studera materialet utifrån en hermeneutisk synvinkel. Jon Viklund 

beskriver detta perspektiv som hur människor som tänkande varelser kommer till en viss 

förståelse om sig själva som meningsskapande individer.97 Han beskriver hermeneutiken som 

en lära om tolkning.98 Per-Johan Ödman menar att människan genom tolkning försöker skapa 

förståelse av något den inte kan komma underfund med annars.99 Elmelund Kjeldsen likställer 

detta vid förväntningshorisont, och menar att olika människor ser objekt och händelser olika 

vilket betyder att tolkningar därmed kan skifta från person till person.100 Det hermeneutiska 

perspektivet har traditionellt sett avsett förståelse av texter, men kan även användas i analys 

av andra typer av material.101 

 

En traditionell analysmetod beskrivs av Lisa Storm Villadsen utifrån tre olika steg och hon 

understryker att stegen kan utföras i varierande ordning.102 Metoden inleds med textanalys 

följt av en analys av den retoriska situationen där det redogörs för textens sammanhang, vad 

texten handlar om, dess argumentation och uppbyggnad. Sist är förtolkning som berör hur den 

som analyserar tolkar sitt material. Storm Villadsen bidrar slutligen med ett fjärde steg i 

metoden, värdering, där hon menar att en samlad sådan görs av texten utifrån exempelvis 

egenskap, funktion och/eller resultat.103 Uppsatsen kommer således att använda sig av denna 

metod och dessa utgångspunkter för att tolka och analysera materialet. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97!Jon!Viklund!(2014),!”Retorisk!kritik!N!En!introduktion”,!Retorisk*kritik,*Teori*och*metod*i*retorisk*analys,*(red.)!
Otto!Fischer,!Patrik!Mehrens!och!Jon!Viklund!(2014)!Ödåkra,!Retorikförlaget.!s.!16. 
98!Viklund!(2014),!s.!16.!
99!PerNJohan!Ödman!(2007),!Tolkning,*förståelse,*vetande,*hermeneutik*i*teori*och*praktik,!Stockholm,!Norstedts!
Akademiska!Förlag,!s.!58. 
100!Elmelund!Kjeldsen,!(2006),!s.!355. 
101!Viklund!(2014),!s.!16.!
102!Lisa!Storm!Villadsen!(2002),!”Dyre!ord,!men!hvad!dækker!de?!Teori,!metode!og!model!i!retorisk!kritik”,!
Rhetorica*Scandinavica*nr*23.!s.!8.!
103!Storm!Villadsen!(2002),!s.!8.!
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5.1.2! Närläsning 
Närläsning beskrivs av Viklund som ett sätt att förstå hur texten är sammansatt för att få en 

bild av hur den är konstruerad. Med hjälp av närläsning kan därmed textens inre spänningar 

och formella uttryck visa sig. Dessa kan vara av kulturella och historiska slag, med andra ord 

faktorer som kan anses bidra till att publiken påverkas.104 Uppsatsens valda uttalanden av 

Millan kommer därmed att analyseras med hjälp av närläsning. Syftet är att försöka finna om 

hans ordval kan skapa spänningar och visa på kulturella skillnader i meningens 

sammansättning. I uppsatsen har närläsning således använts genom att åtskilliga gånger noga 

studera materialet för att säkerställa en bred tolkning av uppsatsens valda material. 

 

5.1.3! Neoaristotelisk analysmetod 
Uppsatsen kommer använda sig av en neoaristotelisk analysmetod som grundas i Aristoteles 

syn på retoriken. Brigitte Mral skriver att analysprocessen bland annat syftar till att studera de 

tre bevismedlen logos, ethos och pathos.105 Enligt Viklund finns det inga av Aristoteles 

utskrivna regler som kan anses entydiga för hur den neoaristoteliska retoriken ska bearbetas i 

en analys.106 Men Mral ger en upplysning om hur analysmetoden kan utformas utifrån tre 

steg. Det första steget fokuserar på de tre bevismedlen, det andra steget på textens 

uppbyggnad såsom arguments struktur, ordning samt tyngd medan det tredje steget fokuserar 

på den språkliga utformningen såsom stilnivån och hur den kan vinkla och förtydliga 

budskapet.107 Analysmetoden har således som syfte att finna något som skulle kunna 

uppfattas som en övertygande handling samt hur det skulle kunna bedömas. Viklund menar 

ändå att föreställningarna är någorlunda fasta angående hur man bör analysera en retorisk 

artefakt i syfte att finna det som kan anses övertyga. Han menar att analysmetoden kan 

studera hur betoningen ser ut i exempelvis argumentens framställning eller talarens 

personlighet liksom hur de inverkar på mottagarna. Via teorin kan analysmetoden bekräfta 

hypoteser om funktionen hos retoriken, och därtill kan analysen således via artefaktens 

karaktär leda till antaganden kring huruvida ett visst begrepp kan behöva tilläggas eller 

konstrueras om för att vår uppfattning av olika retoriska uttryck ska kunna beskrivas.108 

Viklund skriver ”Genom att analysera talsituationen i kombination med en analys av det 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104!Viklund!(2014),!s.!29.!
105!Brigitte!Mral!(2008),!”Retorikanalys!av!medietexter”,!Mediernas*språk,!(red.)!Ekström,!Mats!(2008)!Liber,!
Malmö.!s.!69.!
106!Viklund!(2014),!s.!26.!
107!Mral!(2008),!s.!69f.!
108!Viklund!(2014),!s.!26.!
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givna talets argumentation, känslomässiga appell och formella struktur kan man komma fram 

till en uppfattning om talets ändamålsenlighet i förhållande till den omedelbara publiken”.109 

Den neoaristoteliska analysmetoden kan således visa på hur talaren inte enbart övertygar och 

skapar förtroende genom dess argument, utan även genom övriga uttalanden och huruvida 

talaren beter sig. Eftersom uppsatsen ämnar söka förståelse för hur Millan kan skapa 

förtroende genom den verbala retoriken, kan den neoaristoteliska analysmetoden vara till 

fördel för uppsatsens analys då analysmetodens genom ethos, pathos och logos visar hur 

övertygelse kan skapas. Neoaristoteliska analysmetoden kan således vara en fördel att 

använda i studerandet av hur Millans argumentation kan anses övertygande. 

 

5.1.4! Transkribering 
Mats Ekström och Ulla Moberg skriver ”Data samlas in genom att man med tekniska medel 

fångar ett samtal (eller snarare en del av en talsituation eftersom mikrofoner, kameror etc. 

sätter gränser för upptagningen). Så noggrant som möjligt nertecknas, transkriberas, sedan 

samtalet med särskilda tecken”. En transkribering kan dock göras olika detaljerat beroende på 

vad som observeras.110 Den transkribering som används i uppsatsen kommer enbart fokusera 

på vad som sägs i avsnittet liksom notera tiden för när de utvalda uttalandena benämns i TV-

avsnittet. Valet att endast fokusera på tid och ord har gjorts då övriga aspekter av det 

audiovisuella materialet framför allt berör actio och således inte bidrar till uppsatsens 

frågeställningar och syfte. Oavsett transkriberingens detaljnivå används inte versaler, punkter 

eller andra skiljetecken för markering av talets början och slut, då transkriptionen är ämnad att 

återge det talade språket.111 Transkriberingen kommer således göras för att möjliggöra en 

överblick av situationen som helhet likväl som för att underlätta analysarbetet. Efter att 

transkriberingen är gjord kommer ett antal yttranden av Millan, vilka kan anses vara mest 

utmärkande och representativa, att ligga till grund för analysen och därmed utgöra uppsatsens 

huvudsakliga material. Detta transkriberade material läses och förstås med hjälp av närläsning 

enligt ovan.  

 

5.1.5! Metodproblem 
Eftersom uppsatsen studerar uttalanden utifrån ett videoklipp kan det bli problematiskt under 

transkriberingsprocessen. Då programmet innehåller flera talare kan dessa tala i mun på 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109!Viklund!(2014),!s.!28.!
110!Ekström!&!Moberg!(2008),!96f.!
111!Ekström!&!Moberg!(2008),!96f.!
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varandra vilket försvårar transkriberingens tydning av det sagda orden. Därför är det av vikt 

att programmet ses över och omarbetas ett flertal gånger.  

 

Viklund skriver att ”Utgår man från sin intuition riskerar man att hamna i personliga 

tyckanden som inte nödvändigtvis intresserar andra”.112 En hermeneutisk metod syftar således 

till mötet mellan uttolkaren och verket. Eftersom uttolkaren har en förförståelse av objektet är 

det omöjligt att vara helt objektiv i förståelseprocessen.113 Tolkningar kan därmed tendera att 

bli subjektiva då till exempel kulturella bakgrunder, normer och fördomar påverkar hur 

människor tänker.114 Ödman menar att den som tolkar aldrig kan ställa sig utanför sig själv 

när den studerar verkligheten, oavsett hur mycket tolkaren läser på om andras erfarenheter, 

iakttagelser och material.115 I uppsatsens analys är det därför viktigt att försöka åsidosätta 

denna subjektivitet genom aspektmedvetenhet. Detta görs genom att göra flera tolkningar 

genom olika perspektiv för att därmed belysa alternativa tolkningar. Aspektmedvetenheten 

ökar således objektivitet i uppsatsen, även om inte subjektivitet kan undvikas helt.116 

 

5.2! Material  
Materialet som kommer att användas är första avsnittet av säsong ett av ”Mannen som talar 

med hundar”. TV-avsnittet finns tillgängligt på TV4 Play, men har även sänts direkt på kanal 

Sju.117 Uppsatsen avgränsas till att undersöka endast ett avsnitt av programmet då ett material 

bestående av flera avsnitt skulle bli för omfattande. Avgränsningen har således gjorts för att 

kunna ge utrymme till en djupare analys. Denna uppsats fokuserar därmed på hur Millan 

introduceras i första avsnittet av programmet av första säsongen, och ska inte ses som en 

analys som förklarar huruvida alla avsnitt, liksom Millan som person, generellt borde tolkas. 

Mer om vad avsnitten innefattar och om programmet i sig redovisas i bakgrundsavsnittet 

nedan. 

 

Första avsnittet av säsong ett valdes då det finns en möjlighet att personer som precis skaffat 

sin första hund, och som vill veta mer om hundträning, väljer att titta på programserien från 

början. Om så är fallet blir det således i detta avsnitt som hundägaren introduceras för Millan 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112!Viklund!(2014),!s.!16.!
113!Viklund!(2014),!s.!22.!
114!Ödman!(2007),!s.!57–71. 
115!Ödman!(2007),!s.!14.!
116!Ödman!(2007),!s.!57–71.!
117!Första!avsnittet!sändes!6!november!2006!på!Kanal!Sju,!se!bilaga!”Information!från!Anna!Tittarkommunikatör!
hos!TV4”,!”Mannen!som!talar!med!hundar!del!1”!(2016).!
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för första gången, vilket kan vara avgörande för huruvida hundägaren vill se mer av 

programmet i sig. Materialet som helhet är därmed 25 minuter och 26 sekunder långt och har 

spelats in av uppsatsskribenten ytterligare en gång, detta för att säkerställa att materialet är 

skyddat ifall TV4 skulle ta bort avsnittet från sin hemsida. 

 

Uppsatsen kommer endast utgå från de talade orden. För att analysera det som sägs i TV-

avsnittet görs en transkribering som endast fokuserar på vad som sägs och vilken tidpunkt de 

utvalda citaten benämns i avsnittet. Därmed kommer exempelvis inte actio att analyseras då 

omfattningen skulle bli för stor och analysen för övergripande. Hur saker uttalas är således 

inte relevant då det anses gå under actio. Men då betoningar av uttalandena hör till actio, 

kommer uppsatsen behöva ge flera alternativa perspektiv på tolkning av de uttalanden som 

görs, det då olika betoningar kan ge olika betydelser och innebörd beroende på hur talaren 

uttrycker sig. 

 

Uppsatsen kommer beröra argument och övriga uttalanden för att skapa en så bred analys som 

möjligt. Men endast ett fåtal av dessa kommer väljas ut då uppsatsen annars skulle bli för stor 

och inte nå ett tillräckligt djup, urvalet kommer därför gå till som följande: Alla Millans 

uttalanden kommer plockats ut och placerats i ett separat dokument för att skapa en 

överskådlig bild. Därefter kommer argument och övriga uttalanden placerats var för sig för att 

göra det enklare att enbart plocka ut några av dessa. De som kommer användas i analysen 

kommer väljas på grund av att de anses tydliga, otydliga och/eller på annat sätt kan upplevas 

utmärkande och intressanta att studera utifrån studiens valda metoder och teorier, liksom att 

de tros kunna bidra till ett djup i uppsatsen. 

 

Resultatet av analysen skulle förmodligen sett annorlunda ut vid en analys av det senast sända 

avsnittet av programmet, eftersom Millan troligtvis inte använder sig av samma argument i 

alla avsnitt. Millan kan således ha utvecklat sina argument, ändrat träningsmetoder liksom att 

produktionen kan ha valt att vinkla honom och programmet på ett nytt sätt. Dock är uppsatsen 

och dess syn på första avsnittet av vikt eftersom, som tidigare nämnts, nya hundägare kan 

välja att se på programserien från start och därmed möta honom för första gången. Därför kan 

det här avsnittet bli en introduktion till programmet och bli en anledning till varför hundägare 

väljer att se vidare på ”Mannen som talar med hundar”. 
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Slutligen kan det uppfattas som ett materialproblem att seriens tal är på engelska och således 

kan upplevas att i första hand vara riktat till engelsktalande. Därmed bör det understrykas att 

kulturella skillnader kan råda då TV-tittarna i TV4 Play och kanal Sju med största sannolikhet 

är av svensk publik då kanalerna, liksom detta TV-avsnittet via TV4 Play, endast sänds inom 

Sveriges gränser.118  

 

Sammanfattningsvis kommer analysen inledningsvis att undersöka den retoriska situationen 

för att få en förståelse av vad syftet med Millans agerande i TV kan vara, samt för att 

uppmärksamma viktiga aspekter som kan ligga till grund för kommande delar av analysen. 

Därefter undersöks Millans användning av logos, mer specifikt enthymem och paradigm. 

Efter det kommer dessa uttalanden att studeras utifrån ethos och dess underbegrepp. Sista 

delen i analysen kommer att beröra Millans valda uttalanden utifrån begreppet pathos för att 

undersöka huruvida hans uttalanden kan påverka TV-tittarnas känslor och således övertyga 

dem. Efter analysen kommer en diskussion föras utifrån hur analysens resultat kan förklara 

hur TV-tittarna kan övertygas av Millan och väljer att anamma hans metoder. Slutligen görs 

en sammanfattning av uppsatsen syfte, frågeställningar och resultat från analysen. 

 

6.! Bakgrund    
Millan föddes i Mexico men flydde till USA som ung och har under sin karriär startat upp ett 

hundcenter i västra Los Angeles och skrivit ett flertal böcker.119 Millan är även programledare 

för den amerikanska programserien ”The Dog Whisperer”. Programserien har sänts i sju 

säsonger med allt från 15–26 avsnitt per säsong, likaså har två program spelats in i Australien 

och i England. Dessa program har visats direkt i kanal Sju och finns ständigt tillgängliga i 

TV4 Play.120 Vad gäller programmets publik finns ingen information att tillgå angående antal 

TV-tittare liksom den vanligaste åldersgruppen.121 Men värt att notera är att publiken i första 

hand kan upplevas vara amerikaner då avsnittet utspelar sig i USA liksom att programmet har 

engelskt talspråk.122 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118!”Mannen!som!talar!med!hundar”!(2016).!
119!Cesar’s!way,!”Cesar!Millan!N!Bio”!(Publiceringsår!och!författare!okänd),!<https://www.cesarsway.com/cesarN
millan/bio>!hämtad!2017N04N23.!
120!”Mannen!som!talar!med!hundar”!(2016).!
121!Se!bilaga,!”Svar!från!Benita,!tittarkommunikatör!för!TV4!angående!målgrupp!och!tittarsiffror!av!
programmet”.!
122!”Mannen!som!talar!med!hundar”!(2016).!
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Millan har dock blivit kritiserad med anledning av att bland annat träningsmetoderna han 

använder anses vara grundade i gammal forskning. Detta påstående om Millan grundas i de 

åsikter jag får ta del av genom utbildningar, kurser och annat som hundtränare. Men då jag 

inte vill uppfattas som partisk i den frågan väljer jag att hålla mina åsikter angående hans 

träningsmetoder osagda i denna uppsats.  

 

Under det avsnitt som uppsatsen ämnar analysera är det två olika sekvenser med två olika 

hundar. Hundarna har båda varsitt problem som hundägarna vill lösa och Millan är där för att 

hjälpa hundägarna i eller vid deras respektive hem. Den första hundägaren Tina har problem 

med sin hund Nunu som inte låter andra komma i närheten av Tina, speciellt inte när 

hundägaren sitter i sin soffa och någon vill sätta sig vid henne – då attackerar Nunu gästen. 

Millan har därmed kallats dit för att lösa hundägarens problem.123 Följande situation är 

hunden Kane som under ett besök på hundägaren Marinas jobb sprungit rakt in i en glasvägg. 

Kane svimmade och var skakad efter incidenten, efter det som hände kopplar hunden Kane 

ihop hala golv med olyckan och vill inte längre gå på platser med hala golv eller underlag 

som ser hala ut. Millan har således fått i uppgift att lösa Kanes rädsla för hala underlag.124 

 

7.! Analys och resultatredovisning  
Nedan följer uppsatsens analys och resultatredovisning. Analysen redogör först för den 

retoriska situationen med avsikt att skapa en överblick över vad syftet med programmet kan 

upplevas vara. Därefter berörs Millans framträdande utifrån entechnoi pisteis. 

 

7.1! Retorisk situation 
Det går att tyda flera retoriska situationer under det valda programavsnittet. Men det 

huvudsakliga syftet med att Millan syns i TV-rutan kan uppfattas vara att han vill 

marknadsföras. Programmet blir därmed en uppkommen möjlighet för Millan i och med att 

han genom programmet filmas och visas runt om i världen. Med hjälp av TV-rutan som 

marknadsföringsmedel får Millan således möjlighet att argumentera för sina träningsmetoder 

och sig själv som tränare. Det i sin tur kan utmynna i att TV-tittarna köper hans böcker, ser 

vidare på hans program, köper de produkter han tar fram och anlitar honom som tränare (sett 

utifrån att mottagarna befinner sig i USA eller har möjlighet att ta sig dit). Det är därför till 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Millans fördel att lyckas övertyga de hundägare han hjälper i avsnittet av programmet. De kan 

nämligen i sin tur stödja hans marknadsföring i slutet på programmet genom att 

rekommendera honom och således bli en förlängd arm till att nå TV-tittarnas övertygelse om 

att Millan själv, hans produkter och träningsmetoder är bra och fungerar.  

 

Den primära retoriska publiken blir därmed TV-tittarna, främst de med hund, eftersom Millan 

vill nå ut till dem för att marknadsföra sig själv, sina produkter och träningsmetoder. Ju fler 

han når ut till desto större blir chansen att han säljer sina tjänster och produkter. Den 

sekundära publiken blir programmets medverkande hundägare och deras närstående vilka 

Millan ska hjälpa i avsnittet. De medverkande hundägarna och deras närstående kan i sin tur 

hjälpa Millan att uppnå hans uppkomna möjlighet genom att agera likt ett exempel, paradigm, 

ut mot TV-tittarna för att sedan rekommendera Millan och hans metoder. Dock måste TV-

tittarna och hundägarna i programmet uppfatta att de har en viktig roll för att både 

programmet och marknadsföringen ska fungera. Hundägarna i programmet och TV-tittarna 

måste vara villiga att ta den eventuella risk som finns för att hjälpa Millan i hans 

marknadsföring. En risk skulle kunna vara att de måste vara beredda på att framstå som dåliga 

hundägare inför alla TV-tittare för att Millan ska anses vara där av en vettig anledning. Likaså 

måste de vara intresserade av att visa sig i programmet för att marknadsföringen ska fungera. 

De måste även vara intresserade av att lösa sina egna problem med hunden eftersom 

konceptet annars fallerar. TV-tittarna och hundägarna i programmet måste således ha 

förväntningar och känna en vilja att hjälpa Millan. De måste känna att de har kunskap och 

förtrogenhet för honom och programmet i sig, samt att hundägare som visas i programmet 

måste ha en vilja att dela med sig av sina erfarenheter.  

 

En av Millans fysiska tvingande omständigheter kan exempelvis vara att en omtagning måste 

göras. Eftersom Millan hanterar djur med problem är det förmodligen inte möjligt att 

återskapa de första problematiska sekvenserna då allting framställs som att Millan löser 

problemen snabbt och direkt på plats, problemet kan således redan vara löst när sekvensen 

bestäms för att spelas in på nytt. Dock är det också en tvingande omständighet att Millan 

måste tänka på vart kameran filmar, eftersom han vill framställas på ett förtroendeingivande 

sätt och tydligt visa TV-tittarna hur de ska gå tillväga med sin hund där hemma. Med det blir 

även hunden i programmet en fysiskt tvingande omständighet. Millan måste nämligen få 

hunden att sluta med det som hundägaren anser är ett problem, annars kommer hundägaren 

med största sannolikhet inte rekommendera Millan vidare, vilket skulle resultera i att 
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marknadsföringen av Millan brister. Millan måste således visa att hans träningsmetoder och 

produkter fungerar för att hundägaren i sin tur ska vilja marknadsföra Millan som varumärke. 

Men eftersom programmet även sänds i andra länder drabbas Millan av tvingande 

omständigheter som likaså är kulturella. Vad som kan anses vara normalt och vanligt i 

hunduppfostran, uttalande och gester i hans kultur kan uppfattas som olämpligt beroende på 

vilken kultur TV-tittaren har. Därför måste han försöka anpassa dessa för att inte riskera tappa 

ethos hos TV-tittarna, vilket skulle kunna leda till att hans varumärke inte fungerar 

internationellt. Utifrån TV-tittarnas kulturella omständigheter kan det även finnas psykiska 

omständigheter. TV-tittarna kan ha attityder och åsikter angående Millans träningsmetoder, 

honom som person eller programmet i sig. Elmelund Kjeldsen menar att dessa kan vara 

väldigt svåra för TV-tittarna att släppa, eftersom en attityd kan vara oerhört stark.125  

 

7.2! Entechnoi pisteis 
I följande del analyseras Millans sagda ord i första avsnittet av säsong ett i ”Mannen som talar 

med hundar”. Några av hans argument och andra uttalanden, vilka kan anses bidra till ett 

större djup i uppsatsen, kommer att beröras i relation till begreppen logos, ethos och pathos 

liksom deras underbegrepp. Utifrån dessa skapas sedan en bild av hur han lyckas övertyga sin 

publik. 

 

7.2.1!Logos 
I TV-avsnittet argumenterar Millan för varför hundägarna Tina och Marina bland annat bör 

agera som honom i situationerna med hundarna. Beroende på hur Millan formulerar sina 

argument blir de olika hållbara och kan uppfattas olika ut mot TV-tittarna och hundägarna i 

programmet. Undersökningen kommer därför ta hjälp av teorierna enthymem och paradigm 

för att underlätta analysen av hur hållbara och mottagliga Millans argument är utifrån TV-

tittarnas eventuella tolkningar. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7.2.1.1!Enthymem 
För att veta om ett argument är enthymemiskt ska argumentet ha uttalade premisser och gå 

från det generella till det specifika.126 I följande del nämns några av de argument som Millan 

uttalat under första avsnittet av säsong ett i programserien ”Mannen som talar med hundar”. 

 

Millan säger till Tina: ”Because an emotional excited human is not going to provide the 

stability. It’s going to provide excitement”.127 Millan menar att en emotionellt exalterad 

människa inte skapar en stabil och lugn hund, utan en exalterad och uppspelt sådan. Eftersom 

fler premisser kan sättas in i Millans argument får Tina möjlighet att fylla i dessa själv. 

Lindqvist Grinde menar att om publiken får vara med i argumentationen bidrar det till 

övertygande.128 Tina och TV-tittarna får därmed frihet i sin tolkning vilket de kan uppfatta 

som smicker, förtroende och tillit. Att utesluta vissa premisser kan således anses som smart av 

Millan, då dessa skulle kunna uppfattas till hans fördel beroende på hur Tina och TV-tittarna 

tolkar hans premisser. Millan utgår även från det generella, människan, för att kunna applicera 

på det enskilda, hundägaren Tina, vilket förstärker argumentets tolkning till ett enthymem. 

Som TV-tittare går det dock inte att veta om det han säger är sant, förutsatt att de inte besitter 

bred kunskap i hur hundar påverkas av människans känslor. Lindqvist Grinde skriver dock att 

ett argument inte behöver vara sant utan endast sannolikt för att övertyga.129 TV-tittaren 

behöver således bara uppfatta argumentet som sannolikt för att se sig som övertygad. 

 

När Millan försöker hantera Nunus problem säger han: ”But you see this is how you have to 

deal with like teenagers like that, do you know what I mean?”.130 Argumentet kan uppfattas 

diffust och otydligt eftersom alla premisser inte är utsagda, således kan Millans argument ses 

som ett enthymem. Dock använder han sig av ett jämförelseexempel, tonåringar, för att 

beskriva hundar. Millan kan därmed tolkas mena att tonåringar måste hanteras på detta sätt, 

vilket gör att hunden, utifrån ett metaforiskt outtalat perspektiv, kan tolkas som en tonåring. 

Utifrån argumentet kan Millan tolkas mena att alla hundar som beter sig som tonåringar bör 

hanteras på detta sätt, vilket gör att argumentet därmed går från det generella till det specifika.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7.2.1.2!Paradigm 
För att ett argument ska klassas som ett paradigm ska argumentet ha ett exempel samt gå från 

det specifika till det generella.131 

 

Innan Millan tar hunden Kane från hundägaren Marina gör han om handtaget på kopplet till 

ett stryphalsband och för det högre upp på halsen så att det vilar under öronen och säger: ”I’m 

going to use your leash backwards. When the chain or the collar are all in the the bottom they 

have a lot of power. So if they shut down you are not going to move them. You know If you 

want to walk the lama a horse a donkey you put the rope all the way at the top if you are 

going to move that animal”.132 Millan förklarar att han kommer använda Kanes koppel bak 

och fram med stöd från sitt exempel för hur det funkar på andra djurarter såsom lama, häst 

och åsna. Argumentets användning av ett exempel gör att det uppfattas som ett paradigm, 

detta stärks ytterligare då exemplet går från det specifika (Millans användning av koppel på 

Nunu) till det generella (generellt hur man går i koppel med lamor, hästar och åsnor). Millans 

argument består även av underförstådda premisser. Ett av dom är att om man gör om kopplet 

till ett stryphalsband och för det högt upp mot öronen får djuren mindre kraft. Eftersom det 

inte uttalas explicit förväntas det således förstås genom Marina och TV-tittarnas förförståelse 

och tolkning. Marina och TV-tittarna måste således acceptera den premissen för att Millans 

argument ska kunna anses övertygande. 

 

Längre in i avsnittet förklarar Millan för Tina hur Nunu skulle blivit korrigerad av andra 

hundar om Nunu befann sig i det vilda: ”In their natural world another dog will come, put him 

in the ground and make him surrender until he gives up. Well because humans have never 

done something like this to him. He never surrenders to human”.133 Millan använder i sitt 

argument en annan hund som exempel på hur den skulle bete sig mot Nunu. Argumentet går 

även från det specifika (från en hund till Nunu) till det generella (från människor till Nunu). 

Argumentets användande av exempel liksom att det går från det specifika till det generella 

kan således tolkas som ett paradigmatiskt argument. Även i detta argument behöver dock TV-

tittarna och Tina acceptera vissa premisser. En av dessa premisser är att en annan hund i det 

vilda skulle lägga Nunu på marken tills han gav upp. Utifrån det även förstå att om en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131!Lindqvist!Grinde!(2008),!s.!98.!
132!”Mannen!som!talar!med!hundar!del!1”!(2016),!17:05.!(Se!transkriptionsnummer!361–366!i!bilaga). 
133!”Mannen!som!talar!med!hundar!del!1”!(2016),!07:05.!(Se!transkriptionsnummer!136–140!i!bilaga).!



28! 

människa inte gör det mot Nunu kommer Nunu aldrig att ge upp mot en människa. Accepterar 

inte TV-tittarna detta kommer de inte övertygas av Millans argument. 

 

Strax därefter förklarar Millan för Tina huruvida en lugn och bestämd person lugnar Nunu 

bäst: ”Do you see it? Or giving him affection giving him a cookie or giving him a toy so he 

can calm down which is not going to erase that problem. Just a calm assertive energy. You 

know. Making him surrender will get rid of this issue in a matter of no time”.134 Millan ger 

exempel på saker som gör att hunden inte kommer att lugna sig liksom inte få bort det 

rådande problemet. Millan visar således upp något som han sedan slutleder utifrån. Likaså 

utgår Millan från det specifika (Nunu) för att förklara det generella (hur hundar fungerar). Att 

det utgår från det generella är inget som uttalas explicit, men implicit måste ändå Millan mena 

att det är genom ett lugnt och bestämt beteende som alla hundar lugnas eftersom han vill 

applicera det på hunden Nunu. Denna implicita premiss måste således TV-tittarna och Tina 

acceptera för att kunna övertygas av Millans argument. Argumentet blir således 

paradigmatiskt eftersom det består av exempel och utgår från det specifika till det generella.  

 

7.2.2!Ethos 
För att kunna avgöra hur Millan är trovärdig och anses som en bra person används här 

begreppet ethos. Dess underbegrepp arete, fronesis och eunoia berör Millans goda moral, 

goda vilja och förnuft och kan således avgöra hur TV-tittarna skulle kunna uppfatta honom. 

En del uttalanden ifrån avsnittet som kan ses utmärkande kommer därför att analyseras utifrån 

dessa teorier. Ethosbegreppet blir således en viktig grund för att kunna avgöra huruvida han 

övertygar sin publik. 

 

7.2.2.1!Arete 
Första underbegreppet arete, som är talarens goda moral och egenskaper, innehåller som 

tidigare nämnt i teorin fyra kardinaldygder: måttfullhet, som innebär att lägga band på sig 

själv, inte vara överlägsen eller högfärdig, mod, att talaren visa på mod ut mot sin publik, 

rättrådighet, att talaren är ärlig och rättvis och slutligen klokhet, talarens uppvisande av 

förnuft.135 I denna del av analysen fokuserar uppsatsen främst på svenska TV-tittare som ser 
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programmet, det eftersom beroende på kultur kan dessa värderingar värderas olika beroende 

på kulturens tolkning av exempelvis måttfullhet. 

 

Millan säger i introt: ”My dream is to share the knowledge that I was born with with the rest 

of the world”.136 Millan visar på mod i och med uttalandet, han vill ut och visa världen vad 

han kan, vilket förmodligen ska uppfattas vara för att göra livet lättare för hundar och dess 

ägare. Att dela med sig av sin kunskap kan också uppfattas klokt eftersom kunskap kan anses 

som något man bör dela med sig av. Frågan TV-tittarna kan ställa sig är dock huruvida man 

kan födas till sin kunskap. TV-tittarna måste således acceptera premissen att Millan kan födas 

med sin kunskap för att sedan anse att det är bra av Millan att föra vidare kunskapen han 

besitter. Om Millan menar att han fötts med sin kunskap kan det anses som att han bryter mot 

kardinaldygden måttfullhet. TV-tittarna kan få känslan av att Millan visar sig överlägsen, inte 

visar på ödmjukhet eller kan lägga band på sig själv och därmed upplevas högfärdig som 

uttalar sig på det viset. Det skulle dock kunna uppfattas ödmjukt av honom att han faktiskt vill 

dela med sig av sin kunskap och inte håller den för sig själv. Ur annan synvinkel kan TV-

tittarna anta att han med uttalandet menar att han växte upp med kunskapen genom en 

utbildning. Millan säger dock inte att han besitter en utbildning i ämnet och att det är därför 

han vill föra vidare kunskapen, något som i sådana fall måste tolkas implicit.  

 

Millan säger efter att hundägaren Tina beskrivit fallet med hunden Nunu: ”The impression I 

have from Tina is that her state of mind was very weak”.137 Genom att säga att Tinas 

sinnesstämning var svag kan han av de svenska TV-tittarna uppfattas som nedlåtande och 

överlägsen Tina vilket gör att måttfullhet inte uppnås utan snarare bryts. Han skulle istället ha 

behövt visa sig mer ödmjuk för att måttfullhet skulle uppnås. Uttalandet skulle däremot 

kunnat uppfattats annorlunda beroende på varifrån mottagaren kommer. I vissa kulturer och 

länder kan det uppfattas mer okej att vara frispråkig, liksom att det kan finnas en uppfattning 

om att en kvinna har svårare än män att visa en stark sinnesstämning.138 Däremot berör Millan 

rättrådighet vilket kan tolkas som ärlighet, det kan betyda att han uppnår arete eftersom han är 

ärlig med vad han tycker. Dygden klokhet kan därför diskuteras på två sätt, dels angående att 

det inte var förnuftigt av Millan att uttala sig på det sättet angående Tina, liksom att det var 
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förnuftigt eftersom problemet blir tydligt för TV-tittarna när han är ärlig. TV-tittarna kanske 

uppskattar raka besked och att Millan är tydlig med vad Tina gör för fel, men om de inte 

uppskattar det kan de få känslan av att Millan är otrevlig och elak mot Tina.  

 

När Millan möter Marina och hunden Kane frågar han Marina hur hon agerade när Kane 

sprang in i glasväggen och blev skärrad: ”What were your reactions when that happened?”.139 

När Millan frågar huruvida Marina reagerade i situationen kräver inte situationen mod från 

honom vilket gör att kardinaldygden till arete, mod, inte uppnås. Men däremot vill han ta reda 

på bakgrunden till situationen vilket av TV-tittarna och Tina kan uppfattas förnuftigt och som 

att han är ödmjuk, det gör att dygden klokhet liksom måttfullhet uppnås. Vad gäller dygden 

rättrådighet och att vara ärlig är det svårare att bedöma utifrån uttalandet, mer än att det kan 

visa på att Millan vill få en rättvis bild av situationen som helhet. 

 
I fallet med hunden Kane lyckas Marina i slutet gå med hunden på det hala golvet i skolan, då 

säger Millan till henne: ”So you are The Dog Whisperer now”.140 Igen kan det uppfattas av 

TV-tittarna som att Millan inte kan lägga band på sig själv då han kan upplevas överlägsen 

och högfärdig - att det skulle vara svårt att göra som han men att Marina nu lyckats. Det gör 

att dygden måttfullhet liksom klokhet inte uppnås då det inte anses förnuftigt. Men om det av 

TV-tittarna uppfattas som att uttalandet gör Marina glad, att Marina känner sig duktig och 

smart, kan det däremot anses förnuftigt och klokt. TV-tittarna kan uppleva det som att Millan 

tilldelar Marina ethos vilket gör att TV-tittarna i sin tur tilldelar Millan ethos. Eftersom 

Marina förmodligen används av Millan till att rekommendera honom som varumärke blir 

hennes åsikter senare av värde. Att smickra Marina kan därmed vara ett smart drag av Millan 

och således göra att dygden klokhet uppnås eftersom hans smicker kan få henne att tala gott 

om honom. Att använda sig själv till att smickra andra såsom Millan gör kan även anses 

modigt. Marina och TV-tittarna skulle kunna anse att hans uttalande är olämpligt, att Marina 

inte alls är som ”The Dog Whisperer” eller agerar märkvärdigt nog för att få kallas vid hans 

namn.  
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7.2.2.2!Fronesis 
För att uppnå fronesis behöver talaren visa på förnuft, klokhet och försiktighet. Talaren bör 

uttrycka sig eftertänksamt och använda ett nyanserat språk. Genom att erkänna sin okunskap 

kan talaren skapa förtroende, eftersom ärlighet är mest effektivt. För att visa på fronesis bör 

talaren framhäva sin kunnighet och sina kunskaper, visa på att den besitter eventuella 

betydelsefulla erfarenheter såsom utbildning.141 

 

Under arete uppnådde Millan mod, rättrådighet och klokhet men bröt också mot sistnämnda 

och måttfullhet när han sa ”My dream is to share the knowledge that I was born with with the 

rest of the world”.142 Utifrån begreppet fronesis visar inte Millan på försiktighet sett utifrån 

uttalandet. Däremot kan det, liksom under arete, uppfattas som att Millan visar på förnuft och 

klokhet som delar med sig av sin kunskap. Dock kan det utifrån fronesis ses som att han inte 

uttrycker sig eftertänksamt och nyanserat. Men eftersom han igen är ärlig, vilket enligt 

Lindqvist Grinde är mest effektivt, kan han ändå upplevas uppnå fronesis.143 Millan visar på 

att han besitter kunskap, även om han anser att han är född med den, vilket ändå är en 

erfarenhet även om det inte är grundat i en eventuell utbildning. TV-tittarna kan dock uppfatta 

det som att det inte är klokt eller förnuftigt att lära ut metoder som inte blivit inlärda genom 

en utbildning och således grundats i forskning, att det inte ligger en vetenskaplig grund till det 

han säger. Men igen beror det på hur TV-tittarna tolkar Millans uttalande om hans kunskap, 

huruvida utbildning är en underförstådd premiss eller inte i det han säger.  

 

Under föregående avsnitt i analysen kunde Millans uttalande: ”The impression I have from 

Tina is that her state of mind was very weak” uppfattas som att det bröt mot dygderna 

måttfullhet, mod och klokhet medan han utifrån ett annat perspektiv uppnådde sistnämnda 

och rättrådighet till begreppet arete. Utifrån fronesis kan det av TV-tittarna uppfattas som att 

Millan inte visar på förnuft och klokhet när han säger att Tinas sinnesstämning var väldigt 

svag. Därmed visar han heller inte att han är försiktig, att han uttrycker sig eftertänksamt och 

nyanserat. Det kan uppfattas som att han är impulsiv och tanklös vilket gör att fronesis inte 

uppnås.144 Även om han är ärlig, vilket som tidigare nämnt är effektivt, är det frågan om 

ärlighet i det här fallet anses viktigare. Det kan uppfattas som att han vill framhäva sin 
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kunnighet och kunskap på Tinas bekostnad vilket går emot sunt förnuft. Däremot kan det 

uppfattas som förnuftigt och klokt av Millan att förklara anledningen till varför Nunu blivit 

som han blivit. Han grundar sitt uttalande i att Tina har gett Nunu tillgivenhet och att det 

orsakat problemet i hemmet, att hennes tillgivenhet har gjort att Nunus sinnesstämning 

bekräftats och att hunden sedan blivit den ”dominanta” i relationen. Millan ger således grund 

för sitt påstående och berör således logos vilket av TV-tittarna kan ses som att han visar på 

förnuft och kunskap.  

 

Millan uppnådde aretes kardinaldygder klokhet och måttfullhet, men inte dygderna mod och 

rättrådighet när han frågade Marina hur hon reagerat på Kanes reaktion efter smällen: ”What 

were your reactions when that happened?”.145 Att fråga hur Marina reagerat kan uppfattas 

förnuftigt och klokt eftersom Millan vill få en överblick av situationen. En uppfattning om att 

han tror att det har ett samband med beteendet hos Kane uppstår förmodligen hos TV-tittaren 

eftersom det uppenbarligen är av vikt för Millan att veta hur hon reagerat. Med anledning av 

det uppfattas förmodligen Millans fråga av TV-tittarna som eftertänksam, liksom att han 

formulerat sig nyanserat eftersom han är rak i sin kommunikation.  

 

Under begreppet arete uppnådde inte Millan dygderna måttfullhet och klokhet. Men beroende 

på vilket perspektiv TV-tittaren har kunde han likaså ha uppnått mod när han sa till Marina: 

”So you are The Dog Whisperer now”.146 Utgår TV-tittaren från fronesis kan det uppfattas 

som att han bryter mot förnuft, försiktighet och klokhet eftersom Lindqvist Grinde menar på 

att man som talare bör uttala sig eftertänksamt och nyanserat. Det kan därmed uppfattas som 

skrytsamhet om Millan inte vet om Marinas mål är att agera likt honom. Implicit kan det 

uppfattas av TV-tittaren som att Millan försöker visa på att han besitter kunskap och 

kunnighet och att andra hundar gör som han säger, och eftersom Kane nu gör som Marina 

säger, menar Millan att hon därmed är som honom.  

 

7.2.2.3!Eunoia 
Det sista underbegreppet till ethos som berör den goda viljan hos talaren är eunoia. Talaren 

behöver visa empati, intresse och lyssna för att uppnå eunoia. Genom att lyssna och visa 

intresse kommer mottagarna att visa intresse och lyssna tillbaka på talaren. Att visa artighet, 

tacksamhet och respekt när någon exempelvis ber om hjälp är viktigt. Något som kan ge 
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motsatt effekt och därmed inte visa på välvilja är om talaren visar ironi, sarkasm eller är elak 

mot mottagaren. 

 

Under analysens tidigare två delar av ethos har Millan brutit mot det som säger att man som 

talare bör visa försiktighet, klokhet, förnuft, kunskap, eftertänksamhet och att uttrycka sig 

nyanserat. Utifrån ett annat perspektiv har han uppnått ärlighet, klokhet, förnuft och visat på 

viss kunskap när han sagt: ”My dream is to share the knowledge that I was born with with the 

rest of the world”.147 Utifrån ethos underbegrepp eunoia visar Millan på välvilja när han vill 

dela med sig av sin kunskap. TV-tittare som ser första avsnittet av programmet av första 

säsongen och har problem hemma med sin hund, kan med Millans uttalande angående att han 

vill dela sin kunskap, uppfatta det som att Millan visar på empati och respekt som vill visa på 

hur deras hundproblem kan lösas.  

 

Under tidigare två underbegrepp till ethos är det konstaterat att Millan bryter mot måttfullhet, 

mod, klokhet, liksom att han inte visar på eftertänksamhet, försiktighet eller uttrycker sig på 

ett nyanserat sätt till följande citat (som det dessutom kan uppfattas som att han visar sig 

kunnig över på Tinas bekostnad). Förutsatt att TV-tittarna väljer ett annat perspektivsätt 

uppnår Millan rättrådighet, klokhet, förnuft och kunskap när han säger ”The impression I 

have from Tina is that her state of mind was very weak”.148 Utifrån Tinas tidigare svar, att 

hunden är väldigt fäst vid hennes sida, svarar då Millan att hennes sinnesstämning var väldigt 

svag. Accepterar inte TV-tittarna premissen, att en hund som är fäst vid en människas sida 

tyder på att människans sinnesstämning är svag, kan det av TV-tittarna uppfattas som att 

Millan uttryckt sig elakt. Genom att uttrycka sig elakt får Millan således motsatt effekt av 

välvilja. Millan visar heller inte respekt, tacksamhet eller artighet med tanke på att Tina 

faktiskt bett om hjälp av Millan, han visar därmed inte på välvilja tillbaka mot Tina. Hade 

Marina hört Millans uttalande (Millan säger det avsides in i kameran) hade kanske Tina valt 

att inte längre lyssna och visa intresse vilket skulle kunna ha påverkat hennes utlåtande om 

Millan i slutet av avsnittet, vilket i sin tur skulle kunnat ha påverkat TV-tittarna. 

 
Tidigare i analysen har det konstaterats att Millan uppnått klokhet, måttfullhet, förnuft och 

klokhet i det följande uttalandet. Däremot har han inte uppnått mod, rättrådighet, uttryckt sig 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147!”Mannen!som!talar!med!hundar!del!1”!(2016),!00:31.!(Se!transkriptionsnummer!07!i!bilaga).!
148!”Mannen!som!talar!med!hundar!del!1”!(2016),!03:58.!(Se!transkriptionsnummer!72!i!bilaga).!



34! 

nyanserat eller eftertänksamt när han frågat Marina angående hunden Kane: ”What were your 

reactions when that happened?”.149 Med uttalandet visar Millan TV-tittarna utifrån eunoia att 

han vill lyssna till deras nyfikenhet och visar därmed också intresse för TV-publiken. 

Eftersom TV-tittarna förmodligen vill veta mer om hundägarna, hunden och hur problemet 

uppstått kan Millan genom hans fråga få vissa av TV-tittarnas frågor besvarade och således 

stilla deras nyfikenhet. Millan visar även intresse och lyssnar på Marinas och Kanes problem, 

vilket gör att även Marina som sekundär publik nås genom fronesis i uttalandet. Millan kan 

även upplevas visa empati eftersom han vill ta reda på bakgrunden till olyckan i mån om att 

lösa deras problem. Att visa empati och fråga vad som hänt kan av TV-tittarna upplevas som 

artigt. När Millan frågar Marina angående incidenten blir hon därmed välvilligt inställd mot 

Millan, vilket gör att hon vill lyssna och visa intresse tillbaka. Något som även TV-tittarna 

skulle kunna uppfatta. 

 
I följande uttalande har Millan enligt analysen brutit mot dygderna måttfullhet och klokhet. 

Han har heller inte visat på förnuft, eftertänksamhet, försiktighet och klokhet eller att han kan 

uttrycka sig nyanserat. Dock uppnår han, beroende på TV-tittarens val av tolkning, dygderna 

måttfullhet, mod och klokhet liksom att han visar kunskap och kunnighet när han säger till 

Marina som sen kan hantera sin hund: ”So you are The Dog Whisperer now”.150 Utgår TV-

tittarna från begreppet eunoia och ser på uttalandet kan det uppfattas som en komplimang. 

Han ser sig själv som en förebild och att Tina därmed ska känna sig smickrad som får bli 

benämnd vid hans varumärke/produktnamn. Det kan i sådana fall av TV-tittarna och Tina 

uppfattas som att han är artig och försöker visa på respekt, vilket skulle kunna göra att de blir 

välvilligt inställda mot honom. Allt detta förutsätter att Millan egentligen inte säger uttalandet 

med ironi eller sarkasm, det skulle göra att Millan således inte uppnår välvilja då ironi och 

sarkasm ger motsatt effekt mot välvilja. Att Millan är ironisk är dessutom något som bör 

kunna antas eftersom han förmodligen inte menar att Marina är, eller kan bli, Millan själv.  

 

7.2.3!Pathos 
För att undersöka pathos kommer denna del utifrån inventio och elocutio behandla Millans 

uttalanden, ordval och stilnivå. Denna del i analysen kommer således att studera huruvida 

Millan övertygar sin publik via känslor. Eftersom teoriavsnittet tidigare konstaterat att 
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människor idag, liksom förr under antiken, bland annat övertygas genom känsloargument och 

logosargument är det av vikt att pathos tas i beaktning. 

 

I första situationen med hunden Nunu säger Millan till den gråtande Tina angående Millans 

korrigering av Nunu: ”But you see this is how you have to deal with things like teenagers like 

that do you know what I mean”.151 I det här argumentet kan det uppfattas som att Millan talar 

till TV-tittarnas känslor. Han vill förmodligen att TV-tittarna ska fundera över hur de 

uppfostrat, uppfostrar eller vill uppfostra sina barn kontra hur TV-tittarna eller Tina 

uppfostrar sin hund. Millan kan underförstått uppfattas mena att ungdomar behöver hårdare 

tag än andra eftersom han använder tonåringar som motargument, och att det därför är 

behövligt att vara hård mot hunden. TV-tittaren uppfostrar kanske sin tonåring hårt och 

bestämt för att den inte vill att tonåringen ska bryta gränser, då tonåringens brytande av 

gränser skulle få TV-tittaren som förälder att framstå som dålig. Utifrån underförstådda 

premissen borde TV-tittaren enligt Millan då också fostra sin hund, eller anse att Tinas hund 

borde fostras, med hårda metoder för att hunden inte ska bryta gränser och få hundägaren att 

framstå som dålig sådan. Millan talar således till Tinas samt TV-tittarnas skuldkänslor och 

samvete.  

 

Millan kan uppfattas vara rädd att framstå som för hård i hanteringen av hunden, vilket skulle 

kunna leda till att TV-tittarna blir fientligt sinnade mot Millan när han väljer att försvara sin 

handling. Utifrån den tolkningen kan det uppfattas som att han gör en jämförelse med 

tonåringar för att TV-tittarna inte ska tycka att han är elak mot hunden, vilket gör att 

situationen kan uppfattas mindre dramatisk. Valet av ordet ”teenager” kan därför anses vara 

ett taktiskt val av Millan då det kan leda till lugnande känslor hos TV-tittarna liksom göra 

dem mer vänligt sinnade. Men de TV-tittare som inte tycker att Millan är för hård, utan 

snarare anser att hans metoder är behövliga, får även de sina känslor bekräftade av Millan: att 

hans agerande är nödvändigt.  

 

Sammanfattningsvis lyckas Millan att lugna sin publiks skuldkänslor och dåliga samvete 

genom att understryka i sitt argument att han behöver vara hård mot Nunu, något som gör att 

han kan skapa mer närhet till sin publik i syfte att övertyga. Hade han inte tagit upp 

situationen kopplat till tonåringar hade han kanske riskerat att TV-tittarna blivit fientligt 
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sinnade genom att hans handlingar kan ha skapat medlidande och obehag för hunden. Ett 

argument som även kan uppfattas kort, klart och koncist liksom tydligt vilket visar på att 

stilnivån upplevs anpassad. Då en anpassad stilnivå skapar övertygelse kan Millans stilnivå 

även fungera som förtroendeingivande.  

 

I samma situation med hunden Nunu säger Millan till Tina: ”Well he’s pretending but see and 

it’s not that we are using force”.152 Tidigare under klippet har Millan förklarat att man bör 

hantera Nunu som en tonåring. Kort därefter säger nu Millan att han inte använder 

kraft/tvång/våld/tryck/ styrka (beroende på tolkning av ordet ”force”) mot hunden, något som 

kan uppfattas vara riktat till TV-tittarnas och Tinas känslor. Millan säger sannolikt detta igen 

för att ytterligare en gång understryka att de inte ska uppfatta Millan som för hårdhänt mot 

hunden Nunu. Uttalandet kan således vara ett sätt att tala till Tina och TV-tittarnas samvete.  

 

Tina och TV-tittarna vill förmodligen inte känna att de bevittnar något olämpligt, därav 

Millans behov av att ge dem en lugnande bekräftelse. Millans uttalar sig således till deras 

skuldkänslor samt till deras medlidande för hunden. Millans val av ordet ”force” kan då anses 

mycket fördelaktigt eftersom ordet skapar mycket känslor i sig. Kraft/tvång/våld/tryck/styrka 

är förmodligen inget TV-tittarna vill utöva på sin hund eller för den delen ses utövas på någon 

annans. Att för sin publik utesluta ordets breda innebörd kan därför anses fördelaktigt.  

 

Ordet ”pretending” kan uppfattas till hans fördel då han i föregående uttalande uttryckt att 

man bör hantera Nunu som en tonåring. Dessa ord kan eventuellt relatera till varandra om 

TV-tittarna eller Tina har erfarenhet utav att tonåringar låtsas för att komma undan med 

något. Ser TV-tittarna och Tina denna koppling har de lättare att acceptera argumentet. 

Millans uttalande kan således få TV-tittarna och Tina att inte bry sig om Nunu då han ändå 

låtsas, eftersom han tidigare betett sig som en tonåring och därmed behövde behandlas som en 

sådan. 

 

Millans ordval av ”pretending” och ”force” kan således anses fördelaktigt för Millan då de 

försvarar Millans handlingar, speciellt tillsammans med det tidigare valda ordet ”teenager”. 

Risken för att TV-tittarna och Tina leds till en känsla som är fientligt sinnad undviks och 

öppnar istället upp för en vänskaplig sådan. Därmed undviks känslan av dåligt samvete 
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angående att de ska ha bevittnat något som de skulle kunna uppfattat som olämpligt. Liksom i 

förra uttalandet är även detta anpassat med en bra stilnivå. Eftersom stilnivån varken talar 

över eller under sin tilltänkta publik kan den uppfattas som klar, kort och koncis liksom tydlig 

vilket underlättar Millans eventuella önskan om att övertyga och skapa förtroende. 

 

Millan säger till Marina: ”So you are The Dog Whisperer now”.153 När Millan använder sitt 

eget namn som beröm kan det anses fördelaktigt, förutsatt att TV-tittarna ser det som en 

komplimang. Uttalandet kan skapa en känsla hos TV-tittarna att möjligheten att bli lika duktig 

som Millan inte är omöjligt. TV-tittarna kan således få hopp om att även de kan bli som 

Millan bara de gör som Millan säger. Genom uttalandet kan Millan därigenom även skapa en 

vilja hos TV-tittarna att bli som honom och Marina när det kommer till att hantera hundar. 

Marina kan då agera likt ett exempel för eventuell önskan om att bli som Millan, att om 

Marina kan bli som Millan kan säkerligen även TV-tittarna bli som honom. Uttalandet gör 

förmodligen TV-tittarna vänskapligt sinnade genom att leda dem till en känsla av hopp och 

empati för Marina.  

 

Skulle TV-tittare inte hålla med om Millans uttalande, angående att Marina ”är” Millan, kan 

dessa ändå uppfatta det som om att Millan säger det i syfte att vara vänlig. Därmed tas 

uttalandet med största sannolikhet inte emot som om han menar att han lämnar över sin roll 

som hundtränaren ”The Dog Whisperer” utan snarare som att Millan säger det i syfte att göra 

Marina glad. Därmed kan det tolkas som att det är svårt för TV-tittarna att se Millans 

uttalande som något negativt, om de inte blir oroliga och får en känsla av att Marina 

eventuellt tror sig vara lika duktig som Millan och därmed ser sig som förmögen att jobba 

som hundtränare även hon. 

 

Summerat kan Millans uttalande även här uppfattas klart, koncist och tydligt. Hans stilnivå 

kan inte anses för hög eller för låg, utan är enkel och lätt att förstå utan att uppfattas vara 

dumförklarande. Det gör att förtroende lättare skapas liksom övertygande. Även fast Millan 

besitter en roll som hundtränare kan språket upplevas anpassat för att bli pedagogiskt 

övertygande. Millan anpassar således orden för att lättare bli förstådd av TV-tittarna. Däremot 

kan Millans förmedlande av sin kunskap anses vara problematiskt, vilket kan förklaras med 

att han använder sig av filosofiska topos som kan kräva fackkunskap. 
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8.! Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras det utkomna resultatet av studien. Resultatet har således grundats av 

teorierna i relation till några av Millans uttalanden från första avsnittet av säsong ett i 

”Mannen som talar med hundar”. Analysens tolkningar har gjorts utifrån Sverige som kultur 

och således svenska normer, något som kan betyda att resultatet skulle ha sett annorlunda ut 

om analysen gjorts utifrån ett annat kulturellt perspektiv, det då Larssons forskning, som 

tagits upp under tidigare forskning, betonar hur viktiga normer och kultur är för talarens 

trovärdighet. Hade denna studie gjorts utifrån amerikansk kultur skulle resultatet således 

kunnat se annorlunda ut med tanke på att våra kulturer är olika. Följande diskussion görs för 

att försöka skapa förståelse för hur Millan påverkar sina TV-tittare. 

 

Genom att Millan använder paradigmatiska argument kan argumenten upplevas mer 

trovärdiga eftersom de ges stöd av exempel. Även om alla argument kräver att underförstådda 

premisser förstås blir de ändå starka på grund av att argumenten har exempel som TV-tittaren 

kan luta sig mot. Dock måste både de enthymemiska och paradigmatiska argumentens 

premisser tolkas på det sätt som Millan önskar för att han ska lyckas övertyga. Resultatet visar 

däremot att TV-tittarna inte behöver se Millans exempel eller premisser som sanna för att de 

skall fungera övertygande, men de bör vara sannolika. Likaså varierar Millan sina argument 

utifrån enthymem och paradigm, han går från det specifika till det generella eller generella till 

det specifika, något som enligt teorierna visats fördelaktigt. Likaså går det inte att komma 

ifrån att Millan använder sig av argument som kräver kunskap om hundar och hundägande. 

Han använder sig således av filosofiska topos, därför har han även ett övertag i samtalen. 

 

Följande diskuteras Millans verbala retorik utifrån ethos. Under ethosets underbegrepp arete 

kan Millan upplevas visa på klokhet, mod och förnuft - dock utifrån tolkningar som enligt 

analysen inte anses mest trovärdiga. Mer troligt är att han uppfattas som ödmjuk med 

anledning till att han vill dela med sig av sin kunskap. Eftersom bakgrunden till hans kunskap 

kan tolkas på flera olika sätt är det mindre troligt att TV-tittarna reflekterar och analyserar 

Millans kunskapsbakgrund på samma nivå som i uppsatsens analys. Däremot framstår Millan 

som rak och ärlig i sin kommunikation, ett flertal gånger har analysen dock sammanfört det 

med att han bryter mot dygden måttfullhet då det kan upplevas som att Millan är högfärdig 

och överlägsen. Men de teorier som analysen lutat sig mot menar dock att ärlighet ofta 

uppskattas högt av publiken och att det är en av de viktigaste punkterna för att övertyga sin 
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publik. Likaså visar Millan genom sina uttalanden intresse för hundägarnas problem genom 

att lyssna. Att lyssna och att visa intresse är återigen något som teorin framhåller som av 

väldigt stor vikt för att vinna publikens intresse tillbaka – vilket kan leda till större chans till 

övertygande. 

 

Utifrån underbegreppet fronesis uttalar sig inte Millan som en talare som visar på 

eftertänksamhet. Det då han inte uttalar sig försiktigt eller med hjälp av ett nyanserat språk. 

Det kan uppfattas som att hans ärlighet tar över hans impulsivitet vilket gör att det kan 

uppfattas som att han uttrycker sig tanklöst. Men när han berättar om sin kunskap, vilket 

tidigare nämnt kan tolkas från olika perspektiv, kan det dock uppfattas som att det är klokt 

och förnuftigt av honom att dela med sig av sin kunskap till andra. Detta visar han även när 

han frågar en av hundägarna hur den agerat vid olyckan, tolkningen görs att agerandet kan ha 

att göra med varför hunden beter sig som den gör mot omgivningen. Därför anses 

förmodligen Millan som förnuftig, klok och eftertänksam i det sammanhanget.  

 

Sista underbegreppet till ethos som analyserats är eunoia. Millan visar som tidigare nämnt 

intresse för TV-tittarnas eventuella nyfikenhet, han lyssnar till att de förmodligen vill veta hur 

problemet ska lösas och stillar nyfikenheten genom att ställa frågor som TV-tittarna eventuellt 

skulle vilja ha svar på, intresset kan igen anses som en stor grund till övertygelse. Däremot 

kan Millans uttalanden upplevas elaka. Om så är fallet visar inte Millan tacksamhet mot den 

som ber om hjälp, liksom att han brister i respekt och artighet vilket går emot eunoia. 

Beroende på TV-tittarens tolkning när det kommer till Millans, vad som kan tolkas som, 

beröm i att benämna ena hundägaren i programmet vid ”The Dog Whisperer” kan uttalandet 

med stor sannolikhet tolkas som ironi. De teorier som applicerats på materialet menar att ironi 

skapar motsatt effekt av eunoia vilket gör att eunoia således inte uppnås. 

 

Det sista begreppet som använts under entechnoi pisteis är pathos. Millan använder sig av en 

stilnivå som är lätt att förstå då den varken befinner sig över eller under TV-tittarna. Likaså 

väljer han ordval som lätt kan associeras av publiken, trots att hans argument kan uppfattas 

vara av filosofiska topos. De som utmärker sig som mest intressanta är ”teenager”, ”force” 

och ”pretending” vilka alla förmodligen har en stark association hos mottagarna. Valet av 

dessa ord kan anses fördelaktigt då TV-tittares samvetskänslor liksom skuldkänslor kan anses 

lugnas av de valda orden i förhållande till att Millan skulle kunna uppfattas för hårdhänt mot 

hunden Nunu. Orden kan även bekräfta de TV-tittares känslor som anser att hårdare tag 
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behövs, då orden kan associeras till tonåren då man förmodligen låtsades för att komma 

undan med något. Likaså använder sig Millan av sitt eget namn ”Dog Whisperer” som 

komplimang vilket genom analysen visat sig vara mer fördelaktig än inte. Det går således att 

tyda att Millans uttalanden utifrån pathos som perspektiv är mest fördelaktigt för hans 

kommunikation ut mot TV-tittarna, det då hans ordval visar på en lugnande effekt och kraft i 

uttalandena vilket skapar förtroende och övertygelse.  

 

Sammanfattning av slutsatser 
Millan visar intresse genom att lyssna till sina mottagares problem vilket gör att han lättare 

når fram till mottagarna och kan skapa förtroende. Millan använder sig även av en anpassad 

stilnivå som mottagarna förstår och som upplevs motsvara deras grad i samtalet. Det 

tillsammans med att Millan använder sig av argument med stöd av exempel gör att han 

framkallar extra starka känslor vilket skapar övertygelse hos mottagarna. När Millan 

använder argument som går från det specifika till det generella, och dessutom varierar dessa 

med argument som går från det generella till det specifika, gör det att hans träningsmetoder 

blir svårare att argumentera emot. Det skapar således ännu mer förtroende för 

träningsmetoderna och Millan som person, vilket i sin tur kan leda till att metoderna anammas 

av mottagarna då de känner sig övertygade om att träningsmetoderna är bra. För även om 

Millans formuleringar och syften till handlingar kan uppfattas negativa, kan han väga upp sin 

kommunikation på andra sätt genom att exempelvis anpassa stilnivån, ge känslomässiga 

exempel till sina argument och variera utgångspunkten mellan det specifika och det generella 

i dessa.  

 

Utifrån de tre bevismedlen ethos, pathos och logos är pathos mest framträdande då Millan 

använder pathos tillsammans med evidentia på ett fördelaktigt sätt. Pathos ihop med evidenta 

har uppfattats ge en lugnande effekt i situationer som skulle kunna uppfattas negativa hos 

mottagare. Pathos är därmed mest framträdande i Millans verbala retorik utifrån sin sannolika 

önskan om att skapa förtroende och därigenom övertyga.  

 

Vidare forskning 
Denna analys skulle kunna göras utifrån en annan kulturell vinkel, förslagsvis med 

utgångspunkt från den amerikanska kulturen då normer och kultur enligt Larsson har en stor 

påverkan på hur vi skapar trovärdighet. Vad som anses som förminskande under ett samtal i 
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Sverige kanske inte uppfattas likadant i amerikansk kultur. Således kan resultatet se 

annorlunda ut beroende på hur entechnoi pisteis underbegrepp tolkas utifrån norm och kultur. 

Sannolikt kan även hans roll som hundtränare, hur snabbt han löser hundägarnas problem och 

hur han framställs som person vara en stor anledning till hur han lyckas övertyga sin publik. 

Därför skulle icke-verbal retorikforskning med fördel kunna ta vid i hur Millan övertygar sin 

publik. För även om Kihlström och Dicksved utfört undersökningar av andra profiler anser 

jag att Millan utmärker sig på ett annorlunda sätt vilket gör honom till ett fascinerande 

retoriskt objekt. Likaså är det intressant att se Millan utifrån hans sätt att lösa situationerna 

med hundarna, eventuellt kan då forskning inom andra discipliner än retoriken ta vid även 

där. För oavsett vilken syn på hundträning en TV-tittare besitter kan den inte komma ifrån att 

Millan löser problemen. Kortsiktigt eller inte, eller kanske ännu mer intressant - etiskt korrekt 

eller inte.  

 

  



42! 

9.! Sammanfattning 
Uppsatsen har ämnat söka svar på hur Cesar Millan, ”The Dog Whisperer,” utifrån ett 

retoriskt perspektiv påverkar sina TV-tittare. Trots den varierande synen på Millan och hans 

träningsmetoder lyckas han ändå övertyga en del av sin publik att anamma hans metoder, 

liksom att rekommendera Millan, hans metoder och programmet ”The Dog Whisperer” till 

personer de möter. Uppsatsens syfte har därmed lett in till följande frågeställningar: 

 

1.! Hur skapar Cesar Millan förtroende hos TV-tittarna utifrån den klassiska retorikens 

övertygandemedel, entechnoi pisteis? 

2.! Vilket av övertygandemedlen ethos, logos och pathos är mest framträdande? 

Materialet som använts är första avsnittet av säsong ett av ”Mannen som talar med 

hundar/The Dog Whisperer”. Ur materialet har argument och uttalanden valts ut och 

analyserats utifrån neoaristotelisk analysmetod. Undersökningen av materialet har sedan visat 

att övertygandemedlet pathos i samverkan med evidentia varit som mest till fördel för Millan, 

vilket därmed också gör pathos som det pisteis som är mest framträdande.  

 

Resultatet av uppsatsen har således visat att framkallandet av känslor hos TV-tittarna har varit 

till Millans fördel. Hit hör vilka ord han väljer för sina uttalanden liksom vilken stilnivå han 

använder sig av. Med bland annat en anpassad stilnivå kan Millan lättare nå fram till TV-

tittarna och därmed skapa förtroende som utifrån det kan leda TV-tittarna till övertygelse. 

Millans argumentation har bestått av många exempel liksom att han varierar mellan 

enthymem och paradigm, något som enligt studiens valda teorier är till fördel om man vill 

övertyga och skapa förtroende. Millan visar även intresse och lyssnar till TV-tittarnas 

eventuella nyfikenhet genom att i programmet ställa frågor till hundägarna. På frågornas svar 

ger han sedan förklaringar som kan uppfattas ärliga. De valda teorierna till uppsatsen 

understryker även här att ärlighet, visandet av intresse och att lyssna gör det lättare för Millan 

att skapa förtroende och övertygelse hos sin publik. De formuleringar som Millan gör vilka 

kan uppfattas negativa i viss mening kan, liksom hans argumentation som kan uppfattas svår i 

och med filosofiska topos, räddas genom ordval, stilnivå liksom varierande exempel, och 

ändå skapa förtroende och övertygelse - då främst med hjälp av pathos. 
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Transkribering av säsong 1, del 1: 
 

B - Berättarrösten 

C – Cesar Millan 

T – Hundägare 1 Tina 

TF – Tinas vän 

M - Hundägare 2 Marina 

MM – Marinas man 

E – Emmet (Son till hundägare 2) 

 

INTRO 

01 P –on this episode of Dog Whisperer  

02 C- if I back away right now he win 

03 I prepare him again to follow my lead 

04 he knew I wasn’t gonna give up 

 

STANDARD INTRO 

05 my job is to help people to understand what dogs really mean  

06 when a dog is balanced you are going to enjoy a true friend 

(00.31) 

07 my dream is to share the knowledge that I was born with with the rest of the world 

08 I love what I do 

INTRO SLUT 

 

HUNDÄGARE 1: 

09 T- come on Nunu wanna go for a walk  

10 come on let's go 

11 come on  

12 come on 

13 B- thirty seven year old Tina Madden dreamed of having a dog to love but she wasn’t  

14 expecting to  
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15 end up with a giant problem like Nunu 

16 T - I'm working at a vet’s office and a woman came in and said ‘Is there anybody who  

17 knows who this dog belongs to’ I said ‘f you can’t find him a home I find him a home  

18 for you because I help out in rescues’ 

19 I thought how cute he is, anyone want him 

20 I tried to bring him to Chihuahua rescue and he bit everyone but me so I kept him 

21 Barclay was my roommate I called her and said I'm coming home, I have a cute dog and 

22 TF - all of a sudden I heard this little ‘yeyeye’ crazy yapping and there he was 

23 T- she tried to pet him and  

24 he went after her 

 (1.50) 

25 TF - he nipped at me and she said ‘No don’t touch him he's mean’ 

26 T - if she tries just like tap my shoulder he’ll bite her hand 

27 TF - if he's in Tina’s arms and you go to reach for him he will nip at you 

28 T - if he's on the couch  

29 or on my bed  

30 you can't go near him 

31 anybody who walks in to this house is pretty much fair game for him 

32 last night he bit my neighbor and that was the first time he ever drew blood 

33 TF - we had him for I think approximately two months and I have probably been bitten  

34 about six times 

35 T – she comes in and he gets all excited and he sees turning and put his head down and  

36 his tail goes between his legs and he runs back at my room 

37 and that breaks my heart 

38 she is the one who talked me out of giving him to Chihuahua rescue  

39 when we got to Chihuahua rescue she said "We can't do this Tina, he’s he’s your dog." 

40 TS - I said Tina you're not leaving the dog that little mean dog that bites me there you  

41 can't leave it there 

42 really I just 

43 I just  

44 we just wanna help him 

45 I just want him 
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46 to what 

47 you know  

48 to 

49 you know he's a good dog 

50 he obviously had a hard life and  

51 you know he's still here and he found someone that loves him and he's just sticking up for  

52 himself 

53 you know 

54 T - I think this dog choosed me 

55 I think he  

56 I'm  

57 I’m his person 

58 I mean he's content when he's with me and that's another reason I couldn’t give him up 

 59 T - hush 

 60 he has to get the last word in 

61 B - dog behaviors Cesar Millan may be Nunus last hope for rehabilitation 

62 when he arrives however Cesar wants to investigate Tinas and Barclay's behavior as well 

  63 T- hi how are you? 

64 B- Cesars core philosophy is that people need to become certain pack leader to their dogs 

65 C – so tell me about Nuni 

66 T – emn 

67 he’s very attached to me 

68 C – mhm  

69 is he territorial dominant aggressive nervous fearful 

70 T – yeah he was definitely nervous he you know very scared stuck to my side 

71 C – mhm 

(03:58) 

72 the impression I have from Tina is that her state of mind was very weak 

73 Nunu was nervous by giving him affection was to nurture that state of mind and from that 

74 point on he becomes the dominant one 

75 so we had an dominant nervous leader 

(04:13) 
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76 because an emotional excited human is not going to provide the stability 

77 it’s going to provide excitement  

78 C – you know the head like that ‘yeh yeh yeh’ 

79 T – yeah 

80 C – all that behavior 

81 which is not healthy 

(04:27) 

82 the reason I didn’t you know say hi to him is because he needs to smell me first 

83 I need to become scent before sight before sound 

84 I need him to feel my calm assertive energy before my emotional excited energy 

85 you see calm assertive energy becomes pack leader 

(04:46) 

86 so when they have issues you are going to be able to get rid of those issues if you  

87 represent authority figure 

88 but if you represent loveable figure you are going to nurture his issues and you are going  

89 to develop new issues  

90 B – since Nunu attacks anyone who tries to hug Tina Cesar demonstrates how she can  

91 break this habit 

92 C – now you can hug and 

93 it was very important to let him know that that couch was not going to belong to him  

94 anymore 

95 now pass him to me and put him right here please 

96 T – yeah that’s the, that’s the only way I can hand him off 

97 C – that’s right that’s right 

98 very good, that’s right he’s getting this spicy 

99 that’s right that’s right 

100 you alright 

101 relax 

102 ´tshht´ 

103 this is a part of dominant 

104 you see if I back away right now he wins 

105 he’s just warning that’s all 

106 this is nothing 
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107 T - this kills me 

108 C – that’s not better 

109 he’s going to do it I don’t know how long 

110 T –aaah this kills me 

111 TF - yeah 

112 C – what  

113 T – because I didn’t want a dog who did this to people 

114 C – I know but this 

115 this is nothing  

116 it’s alright 

(06:12) 

117 but you see this is how you have to deal with things like this like teenagers like that do  

118 you know what I mean 

119 T – yeah yeah 

120 C – you got to stay on your grounds and you got to hold him and let him know that  

121 behavior is unwanted by you 

122 but if you run away if you become fearful, if you become nervous anything like that is  

123 just only going to intensify his unwanted behavior 

124 T – yeah 

125 C – you know 

126 there you go you see he’s giving up  

 (06:40) 

127 C – you see the touch have to be calm assertive your hand becomes a mouth and your  

128 fingertips teeth so I’m biting  

129 T – yeah 

130 C – yeah he’s ‘tsst’ and he’s you know 

131 the more he do stuff like that is it better for for for to get rid of the behavior 

132 C – oh no 

133 C – that’s better 

134 it’s gonna go away  

135 it doesn’t stay too long 

(07:05) 

136 in their natural world another dog will come  
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137 put him in the ground  

138 and make him surrender until he gives up 

139 well because human has never done something like this to him he never surrender to  

140 human 

141 what human finish doing is human finish being fearful of him  

(07:22) 

142 C – do you see it  

143 or giving him affection giving him a cookie or giving him a toy so he  

144 can calm down which that’s not going to erase that problem 

145 just a calm assertive energy 

146 you know 

147 making him surrender 

148 will get rid of this issue in a matter of no time 

149 once he surrenders and then you let him go 

(07:45) 

150 C – well he’s he’s pretending but see  

151 and it’s that we are using force 

152 do you know what I mean 

153 T – no no 

154 C – phsyically psychological touch there is triggering his brain to to be challenged by a 

155 human and the human wants to achieve submissive 

156 that’s all I want 

157 I just want him to be calm submissive 

158 C – you know when people rescue dogs most of the time they rescue dogs they  

159 have issues you know 

160 very few people rescue happy or lucky dogs 

161 T - no I know 

162 C – you see what I mean 

163 very few people 

164 so right now I’m blocking him 

165 see because if he comes to you he will become powerful again 

166 can you see it 

167 T – mhm 
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168 C – so that is a very important ritual to practice and it is very important for Tina to see it  

169 so she can have anybody she wish to have next to her  

170 you have to own your space 

171 and this is your kingdom not his kingdom 

172 by behaving this way you are making him you are making this place his kingdom 

173 you see it 

174 what what I did for him right now is 

175 he’s invited to live in your kingdom 

176 you are about to go to the outside world 

177 so who is in front of the walk from the beginning is the pack leader 

(09:02) 

178 B – the next step Cesar teaches Tina how to handle Nunu during a walk 

179 C – they have to learn to master the walk they have to empowering themselves as the 

180 pack leader during the walk 

181 every move they make It have to be done because they made the decision 

182 like holding a briefcase 

183 T – mhm 

184 C – nice and relaxed 

185 having a conversation 

186 another thing I’m going I’m going to suggest as your shoulder are now like this 

187 up  

188 just up 

189 like this  

190 up 

191 just stop 

192 she also has to pay attention to her body language and whatever she is going through her 

193 mind  

194 see that little bit of attention counts 

195 you have learned to be tense 

196 T – yes 

197 C – we are going to take all that load away from you 

198 T – thanks 

199 C – can we see the bed issue 
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200 T – sure 

201 want to check out to be sure that ah 

202 C – wonderful 

203 so 

204 what happened here 

205 T – normally he would have attacked you for getting on my bed 

206 C – that’s right 

207 I owned your house now 

208 and in his eyes I own him 

209 I can go anywhere in your house and feel comfortable 

210 feel like home 

211 he’s not afraid of me 

212 can you see it 

213 T – yeah right 

214 C – obviously he’s right next to us 

215 T – because you showed him that you are not afraid of him 

216 C – right 

217 that’s correct 

218 that’s absolutely correct 

219 I want you to display this assertive sort of side of you 

220 when you are saying that he is getting in to that sound do not allow his brain to  

221 escalate too long 

222 if you can catch him at the moment ‘eheheh’  

223 hey 

224 see it you are stopping the anexity 

225 because that anexity can become aggression 

226 T – I come home he’s excited he comes up he wants to lick my face  

227 do I continue to allow that or 

228 C – no 

229 T no I stop that 

230 C – no you are going to allow that when you trigger that behavior not that  

231 when he’s doing it on his own  

232 T – oooh 
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233 so like right now I can call him over and have some canoodle behavior and white me  

234 C – that’s right 

235 T – and it’s fine 

236 C – you are rewarding that state of mind  

237 can you see it? 

238 T – yeah 

239 C – so unconsciously you were feeding the wrong state of mind  

240 you are the role model you are the source 

241 you are the center of his stability once stability 

(11:13) 

242 B – a few days later Tina and Barclay gives Cesar a progress report  

243 C – again it’s the touch 

244 T – yeah 

245 C – you don’t have to do with whole hand just ’tooth’ right there and  

246 just let him know and when he relaxes then you let it go 

247 T - the most important thing I learned from Cesar is that I have to be more  

248 dominant with my dog rather than letting my dog dominate me and every  

249 things that I do in my life  

250 TF – I need to be dominant as well  

251 I was eh sort of walking on eggshells around him 

252 he needs to know that we are in control 

253 he’s not in control 

254 T – I will do whatever it takes to make this dog a loving real dog  

255 C – that’s right 

256 she is gonna have to take control of his life and by her doing this she is  

257 gonna control her own life 

258 T – sometimes you have to look inside yourself in change in self in order to change  

259 the creatures around you  

260 I have to work on it every day 

261 but when you look at a cute little dog and it is for him it makes it even that much  

262 easier 

263 diva 

264 C- diva  
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265 diva with your dog yes please 

 

(12:17) 

HUNDÄGARE 2: 

266 M - we got Kane when he was a puppy 

267 at eight weeks old 

268 I selected him from four others 

269 it was really hard to choose 

270 he went right in to the dog house and the others didn’t so that’s  

271 why we picked him 

272 he picked us 

273 when I first got Kane his paws where the exact same size they are  

274 now and he was twenty five pounds 

275 and he grew a hundred pounds in about six months  

276 he weights a hundred and sixty pounds 

277 and I weigh less than that but I won’t tell you how much less 

278 he’s just a dog dog he’s just goopie and he likes to play ball and he  

279 likes stuffed animals and he likes to tear them apart 

280 E - he rips the eyes off first 

281 then he rips all the stuffing out 

282 H – I’m a teacher and I’ve been working at Waverly school for twenty  

283 years in the summertime there is no school so he’s kinds of hanging  

284 around with me and you know he just goes in to the classrooms with me  

285 protects me if I’m here on the weekends 

286 and I just love to have him around 

287 B – but Kane must deal with an unusual obstacle that makes him afraid to  

288 come to school 

289 M – he was a year old when this happened 

290 he got rambunctious 

291 and he just and he started running down the hallway 

292 and he saw an exit and it was a big glass door 

293 and he started to lose his footing 

294 he kind of crashed into the glass 
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295 and then it knocked him out 

296 he was just traumatized ever since I couldn’t get him to go in after that  

297 B – Kane absolutely refuses to walk on any shiny surfaces 

298 from linoleum floors to wet streets 

299 C – come on let’s go to your favorite place  

300 favorite place favorite place favorite place favorite place 

301 C - oh come on  

302 come in you have to come in 

303 you have to come in you have to come in you have to come in come in  

304 M - any place that has a carpet he will go in to but that’s that institution look of a shiny  

305 floor it just seems to be shiny floors 

306 he stops in and pulls back  

307 he just pulls back and makes me go the other way  

308 he won’t go 

309 no matter of force will get him to go in to a place with a linoleum floor 

310 I think it just brings back the memory of his trauma 

311 HM – We have to be very careful where we take him 

312 because he he refuses to go anywhere that has a shiny floor 

313 he just refuses and he is a big enough dog he usually gets his way  

314 when he refuses not to go he doesn’t go 

315 H – I have a special carpet that I have to roll out for him  

316 so he goes in to the entrance because he’s familiar with that carpet from home 

317 let’s see if this works 

318 I can’t think of any other way to do it 

319 other than drag him in which is 

320 I don’t want to have to do that 

321 because that’s negative 

322 oh oh  

323 I have never had a problem like this 

324 I never seen anything like it 

325 ran out of carpet 

326 every Friday we celebrate birthdays and I always brought my dogs in and Kane  

327 had his first birthday last year 
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328 prior to the incident I was really disappointed that I wouldn’t be happening this year 

 

 

(15:40) 

INTRO 

329 B – the Dahlens hope that Cesar’s knowledge of dog behavior can put a  

330 stop to Kanes slippery dilemma 

331 C – hey what’s your name? 

332 E – I’m Emmet 

333 C – Emmet Cesar Millan 

334 M – hey I’m Marina 

335 C – Marina Cesar Millan pleasure 

336 so he slipped or he hurt himself plus 

337 M – he actually ran for the front door he ran into the glass 

338 C – mhm 

339 M – and it knocked him down this there and the crash scared him I think 

(16:05) 

340 C – what were your reactions when that happened 

341 what how were you reacted reacted to to the accident 

342 M – I over reacted  

343 I over reacted I said oh Kane and jumped all over him and said are you okey and  

344 you know I pet him and I think I may have over reacted 

345 C – Okey 

346 so what Marina and Emmet was doing wrong is they were nurturing the behavior trying  

347 to help him to move forward 

348 did you realize that by giving affection at that moment that can nurture his  

349 trauma  

350 M – ehmn 

351 I thought about it later but then at that time it was too late 

(16:36) 

352 C – you can do it to a human  

353 they were seeing Kane as a human being  

354 and Kane is not a human being 
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355 he’s happy being a Great Dane dog  

356 but if you do it to an animal animal animals is receiving an affection when the  

357 mind is under stress 

358 I would like to eh walk with him first and then prepare him for me to take him  

359 to that environment 

360 where he is eh afraid to walk  

(17:05) 

361 I’m going to use your leash backwards 

362 when the when the chain or the collar are all in the bottom they have a lot of power  

363 you see 

364 so if they shut down you are not going to be able to move them you know 

365 if you want to walk the lama a horse a donkey you put the rope all the way at the  

366 top and you are going to move that animal 

367 okey 

368 so this is it 

369 so he’s protesting right now 

370 very particular 

371 very normal 

372 we have no bond 

(17:34) 

373 the reason why I took him for a walk is to develop a quick bond within each other 

374 I needed him to trust me as soon as possible  

375 and the walk is one of the most primal activitys to do with animals  

376 so animals walk next to you or follows you he gives you trust and respect 

377 and that is very important for the rehabilitation  

378 especially with a dog who is bigger than me  

379 I needed to use my mind more that using my physical body to help him to get rid  

380 of this panic that he has developed through the years  

381 C – can somebody open the door so I just go through 

382 I’m gonna do it again  

383 I going to gain speed and I turn around and walk him again prepare him again to  

384 follow my lead 

385 C- the reason why I moved that quick I didn’t wanna give him any momentum  
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386 of of him controlling me or controlling the environment  

387 we just stayed by the door for like three five seconds  

388 those were the hardest seconds for his life 

389 C – he knew I wasn’t gonna give up 

390 I knew if I were staying there with him and not allow him to back away that  

391 he was going to move forward 

392 he’s doing it 

393 he’s doing it 

(20:56) 

394 yes 

395 let’s call the owners 

396 we are gonna wait for the owners 

397 come right in with me 

398 just look in  

399 that’s right 

400 we can share all the happiness  

401 admiration and the relief 

402 It’s very important to 

403 M – I am just overjoyed 

404 It really was like a milestone a milestone for him  

405 It’s a miracle 

406 C – you see I’m leading him with calm energy and not tense energy 

407 and so once she realized it’s okay to lead Kane and to share calm energy 

408 I’m pretty sure they got to see what it is that they need to give in order for Kane  

409 to go back to normal  

410 we did it 

411 I have to walk in without paying making drawing any kind of attention to the fact that  

412 we were going in to a scary place 

413 I think I already set the tone for him knowing that he is going to feel that way  

414 now I know that if I just walk in he just walk in and I’m the boss 

415 E – he usually would pull  

416 but he was pulling towards the hallway instead of away from it  

417 M – I cannot believe this 
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418 E – and that was just a shock for me  

419 M – when you have a dog you have to be the pack leader 

420 that’s a I think that’s the most important thing 

421 you have to lead then with a positive and calm energy  

422 C – this is you without me  

423 you all see 

(22:49) 

424 so you are the dog whisperer now  

425 B – Kane passes todays test 

426 but his final exam will come in just four days  

427 L – the name of our last birthday person  

428 M - this is Kane he’s two years old today  

429 I did everything you told me to do and he is now pulling me down the hallway 

430 but he’s he’s overcome his fear 

431 It’s like the most exciting thing that’s happen to me in a long time  

432 C – what did you get out of this what happened to Kane 

433 M – that when something happens that you just cannot overreact and baby him you have  

434 to just act natural and let him get over himself and let him come to his own terms  

435 and with kids too I think I’ll apply this to the kids too 

436 C – and the thing is we don’t have to live with phobia we just need sometimes  

437 somebody to help us to you know 

438 break that vicious cycle  

439 M – I think we transfer phobias to dogs too and If we could let go of that they  

440 C – they let go 

441 M – they let go too 

442 that’s what happened with him 

443 C – that’s correct 

444 that’s awesome 

445 M – thank you so much  

446 C – actually it’s a very beautiful lesson that you don’t have to live unstable  

447 through your whole life and that there are ways that there you can rehabilitate and let  

448 go any kind of issue that you have  
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