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Pauser och kriser 

- en studie av pausering i Olof Palmes tal till nationen med 

anledning av oljekrisen 

 

Helen Andersson 

 
 
Krisen i mellersta östern  berör direkt  varje svensk  medborgare  
produktionen av olja  har skurits ner å eftersom oljan svarar för tre fjärdedelar av vår 
energiförsörjning å vi köper all vår olja utomlands  så drabbar de oss (Palme 731219) 

 
Palme fick till uppgift som omvald statsminister att tackla den oljekris som svepte in över 
Sverige hösten 1973. Efter år av stark tillväxt stod Sverige inför en ny tid som skulle komma 
att präglas av oro och lågkonjunktur. Framväxten av västvärldens industrialisering hade 
medfört energibrist och allvarliga miljöproblem. Kraven på ökad takt i förändringsarbetet och 
på fortsatta reformer präglade samhället. Den förbättrade levnadsstandarden innebar stora 
påfrestningar på miljön. Dessa påfrestningar skapade nya problem som politikerna måste 
förhålla sig till. (Sandberg m.fl. 2000:341 ff.). När Palme höll talet till nationen i december 
1973 hade förändringens vind just börjat att blåsa. Politiken – och därmed retoriken – skulle 
komma att sättas på hårda prov.  

Det är kanske just vid nationella krissituationer som den politiska retoriken är som 
mest viktig. Förmågan att lugna och dämpa medborgarna kräver såväl ett övertygande ethos 
som pathos. Ordvalet är av central betydelse. Det gäller att använda rätt ord till aktuell 
målgrupp. Syftet med den här artikeln är emellertid inte att behandla ordvalet, inte heller 
Palmes argumentation eller politiska idéer förmedlade via talet till nationen. Denna studie ska 
istället diskutera vikten av användningen av paralingvistiska signaler, i synnerhet pauser, vid 
krisretorik. Diskussionen bygger på det tal som Olof Palme höll till nationen med anledning 
av oljekrisen. Talet var 10 minuter långt och sändes i Sveriges Radio den 19 december 1973.  
 
 
Retorik, politik och strategisk kommunikation 
Retoriken har alltid haft en politisk och strategisk funktion. Under antikens glansdagar var det 
överklassens medel att ”fostra och styra den breda massan” (Hedlund & Johannesson, 
1993:13). I talarskolorna utbildades makthavarnas söner till att bli de nya beslutsfattarna. 
Även i Sverige tränades t.ex. Vasakungarna i att tala för att kunna övertyga riksdag, sändebud 
eller trupper (Hedlund & Johannesson, 1993:14). Att vara en god retoriker innebär att vara en 
god strateg. I inventiofasen måste retorikern fundera över vilka argument som bäst lämpar sig 
för att övertyga målgruppen. Olika situationer och olika målgrupper kräver olika argument, 
argument som målgruppen förstår och kan ta till sig. I dispositionsfasen funderar retorikern på 
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hur talet ska ordnas så att publiken stegvis övertygas. Vidare måste språkdräkten anpassas och 
framförandet tränas in. Retorik, politik och strategisk kommunikation bygger på 
övertygandets premisser och på förmågan att väcka förtroende, dvs. ethos.   

Heradstveit & Bjorgo (1996:12f.) menar att politik handlar mer om referensramar, 
attityder och värderingar än om kunskap och fakta. Att analysera politisk retorik handlar då i 
första hand om att undersöka hur ett påstående fungerar och används i en politisk situation, 
inte om att undersöka sanningshalten i detsamma. Att undersöka sanningshalten i en paus är 
nära nog omöjligt men att studera hur pausen används kan vara ytterst givande – speciellt om 
fokus ligger på politik som skapandet av attityder. Att vara en god talare innebär bl.a. att ha 
förmågan att med ord och röst lugna eller hetsa upp, att skapa skratt eller tårar, att inge 
förtroende men också hopp. Det vill säga att skapa attityder, referensramar och värderingar 
hos målgruppen. Övertalningsprocessen, enligt Heradstveits & Bjorgos (1996:97) definition, 
handlar om hur aktörer i sociala kontexter intentionellt använder språket för att politiskt och 
retoriskt uppnå vinster. I denna studie kommer jag att koncentrera mig på hur den 
intentionella användningen av paralingvistiska signaler, dvs. röst, pausering, betoning, 
möjligtvis kan skapa effekt i ett tal. Intresset ligger främst på pausens funktioner. 
 
 
Palme och retoriken 
Palme har beskrivits som en ”sann retoriker”. Johannesson (2002:144) menar att Palme hyste 
”en obegränsad tro på språkets makt och möjligheter” – att han ansåg politik och retorik i 
grunden var samma sak. Palmes experimentlusta med språket framkom kanske tydligast i det 
radiotal han höll 1972 som fördömde bombningarna av Nordvietnam där han valde dikten 
som form. Mral (2002:162 f.) lyfter fram Palmes förkärlek för ”att formulera sig målande och 
kraftfullt”, ett drag som ibland kunde få budskapet att försvinna i retorik och ordkonster. 
Palme hade dock, enligt Johannesson (2002:145), också förmågan att tala ett vardagsnära 
språk med enkla ord, omtagningar och ofullständiga meningar. Registret som talare var 
således brett, väl valt för den roll som han valde att spela (Johannesson 2002:146). 
Johannesson (2002:150f.) påpekar också Palmes retoriska förändring under åren, från en 
lågmäld samtalsstil under första delen av 70-talet till den polemiska och sarkastiska stilen som 
oppositionsledare under andra delen av samma årtionde. Det här visar på Palmes strategiska 
förmåga som retoriker och politiker, en strategisk förmåga som tar hänsyn till syfte, målgrupp 
och kontext. Den oroliga inledningen på 70-talet kan, enligt min mening, ha dämpat den mest 
radikala retoriken. Det kan även statsministerrollen och situationen med ”lotteririksdagen” 
mellan åren 1973 till 1976. 
 
 
Talet till nationen 1973 – en bakgrund 
Talet till nationen med anledning av oljekrisen utspelar sig i en intressant kontext. 70-talets 
inledning med terroristattacker och livsmedelskriser hade skapat oro i Sverige. 
Oljeprisförhandlingarna i Wien 1973 brakade samman och priserna sköt i höjden. Palme valde 
att begära tid för att i radio få tala till nationen. Enligt Thage G. Peterson (2002:221f.) 
förbereddes framträdandet noggrant. Syftet med talet var ”att ingjuta mod och framtidstro hos 
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det svenska folket under den allvarliga oljekrisen”. Begäran föranledde frågor och undran hos 
radioledningen. Peterson (2002:222) menar emellertid ”att det var nödvändigt med ett 
samspel mellan samhälle och journalistik i tider av kriser och stora problem för landet”. Enligt 
Peterson (ibid) var det Palme själv som skrev ”budskapet” som sändes.  

Av 1973 års radiosända tal framgår två saker tydligt. Det ena är att Palme har för 
avsikt att lugna oroliga medborgare och ingjuta hopp samtidigt som han understryker allvaret 
i situationen. Det andra är att framställa regeringen som handlingskraftig, dvs. att regeringen 
har den kompetens som krävs för att lösa problematiken, en problematik som beror på 
internationella händelser. Efter en inledning som betonar allvaret i situationen kommer ett 
narratio som redogör för situationen i Sverige och omvärlden med fokus på oljetillgångarna. 
Medborgarna uppmanas sedan att spara energi och att ”kännbara ingrepp i den 
levnadsstandard som vi vant oss vid” förväntas. Samtidigt betonas den starka svenska 
ekonomin och att de ingrepp som nu görs ska förhindra arbetslöshet och produktionsförluster. 
Palme talar om behovet att utveckla nya energikällor och bygga ut näringslivet. Talet avslutas 
på följande sätt1: 
 

vi måste gemensamt ta ett ansvar i solidaritet (.) för att klara vår energiförsörjning /  

de svenska folket .hh har under tidigare prövningar (.) visat va solidaritet (.) å sammanhållning betyder / å jag 

vill sluta med att till svenska folket uttrycka / en vädjan / och en förhoppning // att vi gemensamt ska ta på 

oss dom uppoffringar som behövs / för att vi med samlad kraft ska kunna värna (.) sysselsättning (.) å 

livsviktiga samhällsfunktioner / /  

låt oss: gemensamt (.) klara (.) den här krisen / / och trots dom prövningar / och besvärligheter / som kommer 

att möta oss alla / vill jag till sist (.) önska er alla (.) en god helg. 

 

Enligt Johannesson (2002:148) spelar logos en undanskymd roll i Palmes retorik medan 
däremot pathos och ethos har en framträdande plats. Känsloargument, pathos, skulle enligt 
Palme leda människor rätt och fostrar deras karaktär med följd att de också valde rätt i 
politiska sakfrågor. Ethos handlar om moral och karaktär, något som Palme, enligt 
Johannesson (ibid), menade att politik ytterst handlade om. En bra politiker ska ha/skulle ha 
förmågan att stimulera människor till praktisk handling skulle ge livskraft till idéerna. 
Avslutningen ovan visar i sig på dessa grundläggande idéer, t.ex. Palmes vilja att fostra 
karaktären och stärka moralen uttryckt genom fraser som: svenska folket .hh har under tidigare 

prövningar (.) visat vad solidaritet (.) och sammanhållning betyder. Solidaritetstanken återkommer dels 
explicit genom ordet solidaritet, dels implicit genom fraser som ovan och den rika 
användningen av pronomenet vi.  

Även om denna text inte syftar till att utröna Palmes argumentation och/eller ordval 
skapar desamma självklart en ton, en känsla som är tänkt att förmedlas till publiken. Det 
krävs en god retoriker för att med ord och röst lugna, inge förtroende och hopp. Även om 
orden är väl valda måste framförandet vara så att det skänker trovärdighet åt innehållet. 
Eftersom Palmes tal sändes via radio, istället för i televisionen, begränsas förmågan att med 
blick, mimik osv. förstärka talet, istället får talåtföljande signaler (Liljestrand, 1986:73) som 
                                                
1 (.) betecknar paus kortare än 1 sekund. / betecknar paus 1-2 sekunder. // paus längre än sekunder. 
.hh står för tydlig inandning 
: förlängning 
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tonhöjd, tempo, pausering, röststyrka, emotionell färgning, artikulation, störningar och uttal, 
en större vikt.  
 
 
Radion och rösten 
I Talarens trovärdighet (2002) har Anders Johansen visat på att en politikers framgång är 
beroende av hur bra han/hon gör sig i medierna, framförallt TV. Han nämner Ronald Reagans 
minimala men nyanserade mimik och små röstskiftningar som en anledning till epitetet ”the 
great communicator” (Johansen, 2002:159). Retorik i TV kräver subtila nyanser. Grepp som 
passar bra i ett auditorium där bakersta raden ska ryckas med verkar onaturliga och 
påträngande i TV:n. I den amerikanska presidentvalkampanjen 1960 segrade Kennedy 
överraskande över Nixon. Utgången hade varit en följd av det intryck Nixon hade givit under 
de TV-sända debatterna. Hans icke-verbala språk tilltalade inte TV-publiken. Samma icke-
verbala språk som hade verkat entusiastiskt och intensivt i möteslokalerna uppfattades 
aggressivt i TV-rutan. I radion däremot gjorde sig Nixon bättre. Hans djupa, klangfulla 
stämma gav trovärdighet och signalerade myndighet och beslutsamhet, i högre grad än 
Kennedys ljusare stämma. Radiolyssnarna, till skillnad från TV-tittarna, pekade ut Nixon som 
möjlig vinnare. Vad radion förmedlar är således inte bara ord och innehåll utan också en röst. 
Även om lyssnarna inte kan se politikerns kropp så hör de hur han/hon låter. Rösten skapar 
intryck av både personlighet och sinnelag (Johansen 2002:162ff). 

Palmes röst och speciella sätt att framföra sina tal har tidigare beskrivits av bl.a. 
Josephson (1995) och Johannesson (2002). Josephson (1995:144ff) har framförallt studerat 
pauseringen som han anser bidrar starkt till Palmes speciella talrytm där användningen av 
fördröjningar och pauser anses skapa en dramatik och en intensitet i språket. I ett radiotal till 
nationen där syftet är att lugna medborgarna och samtidigt inpränta mod och framtidstro ställs 
vissa krav på framförandet.  

I den klassiska retoriken var röstanvändningen och det icke-verbala språket lika 
viktiga som dispositionen och stilfigurerna (Johansen, 2002:29). Hellspong (1992:150) talar 
om tre krav på röstanvändningen– informationskravet, påverkanskravet och det sociala kravet. 
Informationskravet handlar om att rösten måste höras väl. En offentlig roll kräver en offentlig 
röst. Speciellt högläsning ställer krav på ett noga avvägt tempo. Ibland kanske främmande 
eller viktiga ord och fraser kräver ett långsammare tempo. Palme uppfyller informationskravet 
väl. Rösten är klar och tydlig, artikulation och tempo väl anpassat.  

Palmes offentliga roll som statsminister i en tid av oro påverkar självklart också 
rösten. Som statsminister måste rösten verka trovärdig och förtroendeingivande – det lägre 
tempot hjälper till att ge det intrycket. Påverkanskravet innebär att rösten måste förmedla 
engagemang. Hellspong (1992:151) refererar till den medeltida retoriken där man talade om 
vox austéra – ett ”myndigt och strängt” tilltalssätt; vox acúta: när tonen var skarp och intensiv 
och slutligen vox benevóla, det välvilliga tilltalssättet. Vilket tilltalssätt man väljer påverkar 
förstås rösten. Om Palmes röst ska inplaceras i någon av dessa kategorier ska det framförallt 
vara i den första. Palme låter allvarlig och myndig men utan strängheten. Istället signalerar 
rösten lugn och, ibland, hoppfullhet, dvs. rösten matchar talets innehåll.  

Palme uppfyller även det tredje kravet, det sociala, dvs. att väcka intresse och skapa 
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kontakt. Rösten behöver inte vara vacker, menar Hellspong (ibid), men den ska vara levande 
och personlig. Den ska säga mer än orden, något man vanligtvis försöker skapa genom att 
använda betoningar, pauser, tempoväxlingar, förändringar i röststyrka och intonation.  

Målgruppen i talet till nationen var det svenska folket. En sådan bred och heterogen 
målgrupp ställer, först och främst, höga informationskrav. Rösten måste höras väl och 
publiken måste förstå budskapet. Val av ord och val av tempo är därmed centralt. För att 
framställas trovärdig måste rösten dessutom anpassas efter innehållet, dvs. de passager som 
ska förmedla pathos bör förstärkas paralingvistiskt samtidigt som Palmes ethos kräver att talet 
inte blir för emotionellt färgat. Palme uppfyller de tre kraven på röstanvändningen – en stor 
del i detta har hans säregna talrytm som framförallt skapas av den lika speciella pauseringen. 
Innan jag går vidare med vad som utmärker pausering vill jag kort beröra tystnadens 
konnotationer. 
 
 
Att kommunicera med tystnad 
Inom retoriken talas det ofta om vikten av att vara tyst, att våga ta paus. Taltempot sänks och 
man ger lyssnarna tid att tänka efter. Ett lägre taltempo, i kombination med ett säkert actio, 
sägs konnotera lugn och säkerhet, medan en högre talhastighet i kombination med ett osäkert 
actio och avsaknad av pauser, eller ett osäkert actio och pauser fyllda med småord, sägs 
konnotera osäkerhet. Maktens språk har, historiskt sett, alltid förhållit sig till tystnaden. 
Ordspråk som ”tala är silver, tiga är guld” visar att tystnad sedan länge varit något mer än 
bara avsaknad av kommunikation. Bl.a. Burke (1993:136f.) har, i en historisk 
sammanställning, visat på tystnad som ett redskap för att visa respekt och hänsyn nära 
sammankopplad med samhällets sociala strukturer. Kvinnor skulle vara tysta i närvaron av 
män, barn i närvaron av vuxna osv. Burke (ibid) har också visat på tystnadens nära relation 
med begrepp som klokhet, försiktighet och förståndighet. Det här förhållandet speglas även 
idag i sentenser som ”tänk först, tala sedan”. Även om vår kultur på senare år har betonat det 
verbala återfinns fortfarande starka sociala konventioner som vidmakthåller tystnadens 
konnotationer. I Sverige värdesätts den något mer dämpade respekt- och hänsynsstilen i 
något högre grad än den mer intensiva närhets- och engagemangsstilen (Adelswärd, 1999:28 
ff.). Möteskulturen med högstatusstil präglas även den av monologi och eftertänksamhet 
(Adelswärd, 1999:39ff.). Efter en hastig titt i synonymordboken kan vi hitta fler ord med 
negativ värdeladdning som beskriver en person som talar mycket än en tystlåten (Strömberg, 
2002). 

Det tog ett tag innan man inom kommunikationsforskningen började intresserar sig för 
tystnaden. Grundtanken att kommunikation har med tal att göra var länge rådande. Idag är 
flertalet forskare överens om att tystnad i sig kan vara en kommunikationsakt (se bl.a. Burke, 
1993; Olevard, 1997). Innebörden varierar dock beroende på var och när tystnaden 
förekommer. 

När man i vardagsspråket använder begreppet paus gör vi det för att beteckna olika 
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sorters tystnader. Inom bl.a. CA vill man oftast definiera vilken typ av tystnad man avser. Här 
kan det handla om samtalsuppehåll, reaktionspaus och paus2 (Norrby, 1996:102f). I fokus 
ligger hur tystnaden reglerar interaktionen samtalsdeltagarna emellan. I retoriska tal kan man 
också tänka sig att tystnad kan ha en reglerande funktion, men även andra funktioner. Innan 
jag går in på Palmes pausering vill jag först redogöra för pauseringen i, en till tal närliggande 
genre, nämligen olika former av högläsning. 
 
Pauser och monologer 
Väl förberedda tal som t.ex. tal till nationen har stora likheter med olika former av 
högläsning/uppläsning. Även om förmågan att släppa texten, skapa liv och väcka intresse 
krävs, bygger talhandlingen vanligtvis på ett skriftligt manus. Den stora skillnaden är att 
högläsning/uppläsning bygger på ett skriftligt språk som läses högt medan talmanus vanligtvis 
skrivs för att talas. Ett sådant förfarande påverkar förstås syntaxen. 

Utmärkande för högläsning/uppläsning är att språket är flytande. Antalet 
reparationer, avbrott eller ofullständiga meningar är få eller inga. Repetitioner förekommer 
men vanligtvis för att uppnå en retorisk effekt (Bruce, 1998:184). I retoriska tal kan däremot 
avbrott förekomma, liksom ofullständiga meningar vars tolkning kan ramas in av talarens 
icke-verbala signaler. Möjligheten att interagera med publiken men också situationskontexten 
som sådan påverkar talarens framförande. Dörrar kan öppnas och stängas, någon i publiken 
kan ställa frågor, visa sin uppskattning osv. Palmes radiotal visar dock stora likheter med de 
drag som utmärker högläsning/uppläsning – åtminstone vad gäller flytet och avsaknaden av 
tvekljud.  

Detta visar framförallt på att Palme var väl förberedd vid framföringstillfället. Att 
döma av vissa bakgrundsljud kan misstänkas att någon form av närvarande publik återfanns 
vid taltillfället, eventuellt hölls en presskonferens i samband med anförandet. Inslagen är dock 
inte störande och påverkar inte framställningen. Palmes tal innehåller däremot en mängd 
upprepningar. Dessa används för att ge talet en viss rytm och variation, t.ex. 

 

de e i de läget förståeligt (.) om många människor känner oro .hh (.) oro för sysselsättningen / för hur  de ska 

bli i vinter / för hur  de ska bli på längre sikt / / 

 

Duktiga talare använder ett väl avvägt tempo för det innehåll, den publik och den situation 
som talet hålls i. En bra talare har dessutom förmågan att variera tempo beroende på talets 
intensitet. Nära sammankopplat med tempo är pausering. Tillsammans skapar de rytm i talet. 
Liljestrand (1996:75) skiljer mellan funktionella pauser och longörer. De förra tillämpas när 
man byter avsnitt i talet eller före ett viktigt påpekande, det senare när man helt enkelt 
kommit av sig.  
                                                
2 I samtalsforskningen ligger fokus på hur tystnaden reglerar interaktionen samtalsdeltagarna emellan. När 

samtalstystnaden blir för lång signalerar det att ingen talare vill ha turen, dvs. samtalsuppehåll. Tiden mellan en 

talare som tystnat och före näste tar vid kallas reaktionspaus eller reaktionstystnad. Näste talare behöver tänka 

igenom vad som sagts och vad han/hon själv ska säga. Paus kallar man den tystnad som inträffar under en talares 

pågående tur (Norrby, 1996:103f.). 
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Tidigare forskning av bl.a. Guaïtella (1999), Strangert (1991) och Andersson (2002) 
har visat på den pausering som karakteriserar uppläst tal. Guaïtella (1999:34) menar att 
talarna vid högläsning visuellt uppfattar grupper av ord markerade av interpunktion och en 
välstrukturerad syntax. Grupperna reproduceras sedan i den muntliga framställningen, dvs. 
läsningen följer den skrivna textens interpunktion. Samma drag finns i programledares 
nyhetsuppläsning (Andersson, 2002:65). Tonrörelserna (fallande ton respektive 
fortsättningston) i kombination med paus sammanfaller till stor del med de syntaktiska 
gränserna och strukturerar därmed innehållet för tittarna. Så kan signalerna t.ex. markera 
ämnesbyte. Strangert (1991:34) har visat att professionella högläsare dessutom har en 
pausering som är driven av semantiken, dvs. innehållet i det lästa. Även i Anderssons 
(2002:65) studier kan man se att vissa korta, ofyllda pauser används för att skapa effekt av 
olika slag. Om pausen förekommer t.ex. mot slutet av en uppläst nyhet skapas ett intryck av 
temposänkning. I andra fall förekommer pausen före ett starkt betonat ord. Detta skulle med 
Liljestrands terminologi kallas funktionella pauser. Vilken funktion fyller då Palmes 
pausering? 
 
Palmes pausering  
Josephson (1995) har analyserat Palmes pausering i talet om Vietnam på 
Broderskapsrörelsens kongress i Gävle den 30 juli 1965. Den retoriska situationen utmärktes 
av att Palme var på väg ”upp”. Han var kommunikationsminister och höll på att göra karriär 
inom partiet. Det skulle dröja fyra år innan han blev statsminister. Talet hölls för 
partikamrater, dvs. målgruppen var tämligen homogen. Det första Josephson (1995:144) 
betonar är Palmes tempo. Josephson menar att Palme kanske inte talar så snabbt men att han 
växlar tempo oavbrutet, en tempoväxling som ”interfolieras av pauser” med resultatet att 
intrycket blir att ”Palme talar fort med dramatiska uppehåll”. I Josephsons undersökning gör 
Palme i genomsnitt 15 pauser per 100 ord, något som Josephson (1995:146ff) menar, i 
jämförelse med tidigare undersökningar, är normal pausering för högläsning av lite tyngre 
texter. Han visar också att Palme har en tendens att pausera mer vid centrala passager och 
glesast i talets inledning och tredje fjärdedel. Pauserna är till stor del högläsningspauser, dvs. 
de förekommer vid de syntaktiska gränserna. De förekommer även framför innehållstunga 
adverbial och objekt mot satsens slut. Pauserna återfinns också framför nästan varannan bisats 
och då oftast framför bisatsinledaren, t.ex. att. Det som Josephson (1995:149) kallar den 
typiska Palmepausen är den som förekommer i fraser som består av två parallella led, t.ex.  
”tankar och känslor”. Här pauserar Palme före den sammanbindande konjunktionen. 
Pauseringen är syntaktisk men också semantisk och stilistisk, t.ex. visar Josephson 
(1995:148ff) att Palme tenderar att pausera mindre när stilnivån blir lägre. 

När det gäller talet till nationen 1973 ser först och främst den retoriska situationen 
helt annorlunda ut. Palme är nyligen omvald statsminister. För dörren står en ny tid som man 
befarade skulle hota den svenska välfärdspolitiken.  Målgruppen för talet är inte längre 
partikamrater utan hela svenska folket. En heterogen målgrupp som vid tillfället kände oro för 
framtiden. Vad är det då som utmärker Palmes talarstil med tanke på pauser i talet till 
nationen? 

Till skillnad från det av Josephson undersökta Vietnamtalet har Palme här fler 
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pauser per hundra ord, nämligen ett genomsnitt av 20 pauser/100 ord. Under inledningen 
pauserar Palme 10 gånger på 34 ord – detta skulle vara närmare 30 pauser/100 ord. I 
Vietnamtalet låg snittet för inledningar på ungefär 12 pauser/100 ord – detsamma gällde talets 
tredje fjärdedel. Vid centrala passager i Vietnamtalet pauserade Palme, enligt Josephson 
(1995:146), vid nästan vart femte ord. I talet till nationen pauserar Palme i snitt vid vart tredje 
ord i inledningen, vid avslutningsfasen och i de stycken som berör vikten av att spara energi. 
Mer om detta senare. Däremellan varierar pauseringen där den längsta är 25 ord utan paus 
(bortsett från tre inandningar) till mer vanligt förekommande pausering, vartannat ord till vart 
tionde. Pauserna blir färre när konkreta uppgifter tillhandahålls främst under narratio, t.ex. hur 
mycket mindre energitillförseln blir i procent.  

Josephson (1995:151) beskriver Palme som ”en elegant talare i många avseenden”, 
men att ”det inte låter som han tar det lugnt i talarstolen”. Det första man slås av vid 
genomlyssningen av Palmes tal till nationen är det låga tempot. Självklart kan pauserna i sig 
medföra ett lägre tempot, men i detta tal, till skillnad från Josephsons tolkning av 
Vietnamtalet, skapar de inte ett intryck av ”att han med stor energi tar livtag på de centrala 
frågorna”(Josephson 1995:151). Talet till nationen präglas inte av de snabba 
tempoväxlingarna som Josephson beskriver, de växlingar som skapar dramatik och intensitet. 
Istället är tempot och tonen återhållsam där pauserna förstärker just återhållsamheten.  

Pauserna i talet till nationen är överlag funktionella, dvs. longörer saknas helt. Det 
här är en väl förberedd statsminister som inte hetsar massorna, utan tempot konnoterar lugn 
och tonfallet allvar. Han inleder med följande ord: 

 

Krisen i mellerstaöstern (.) berör direkt (.) varje svensk (.) medborgare / /  

produktionen av olja (.) har skurits ner / /  

å eftersom oljan svarar för tre fjärdedelar (.) .hh av vår energiförsörjning (.) .hh å vi köper all vår olja 

utomlands (.) så drAbbar de oss /  
 
Som exemplet visar använder Palme initialt en mängd fraseringspauser, dvs. han för ihop de 
ordgrupper som hör samman och markerar detta med korta pauser. För lyssnarna innebär 
fraseringen att innehållet till viss del framställs tydligare och självklart sänker det tempot. Den 
andra typen av paus signalerar avsnittsbyte. Dessa är längre, mellan 1-2 sekunder. Även dessa 
har en strukturerande och, i det här talet, indirekt temposänkande funktion. Den tredje typen 
av pauser är drivna av semantiken, dvs. de föregår ett starkt betonat ord eller betonad 
ordgrupp. I exemplet ovan skulle det t.ex. vara pauserna i rad 1 eller före så drAbbar de oss, 
där drabbar betonas starkare. Dessa funktioner syns än tydligare i avsnitt 2 av 
inledningsstycket: 
 

vi är sårbara / / 

vår förbrukning av olja (.) för att driva vår industri (.) värma våra bostäder (.) å tillverka olika varor i hög / / 

 

Frasen vi är sårbara föregås av en längre paus och efterföljs av en ännu längre. Genom 
pauseringen lyfts frasen fram och blir genom sin särställning starkt markerad. Det blir 
retoriskt effektivt, lyssnarna tvingas att lyssna och dramatiken höjs, något som motiverar att 
lyssnarna förblir vid radion. De här pauserna skulle också kunna säga ha en reglerande 



 9 

funktion, åtminstone en retorisk sådan. Reglerande då lyssnarna ges tid att ta till sig budskapet 
och tänka efter, retorisk eftersom de inte kan interagera.  

När Palme påbörjar sitt narratio höjs tempot något. Pauserna blir färre (men i vissa 
fall längre) men funktionerna är desamma: 
 

idag (.) är bilden osäker (.) på många punkter / 

  

.hh den politiska utvecklingen i mellersta östern e oviss / vi hoppas alla på fred och försoning / men ingen 

kan idag säga (.) när fredsförhandlingarna leder till ett resultat (.) .hh vi vet att så länge konflikten pågår (.) 

kommer vi att riskera .hh att tillförseln på olja bli begränsad / och därtill kommer (.) att vi är beroende av hur 

dom internationella oljebolagen .hh fördelar sina oljetillgångar (.) mellan världens olika länder / / 

  

på kort sikt måste vi räkna med hh en kraftig nedgång av tillförseln på olja / 

under dom tre månaderna december februari räknar man med .hh att tillförseln ska minska med fjorton 

procent för bensin .hh tjutvå procent för eldningsolja .hh och tjufyra procent för tunga eldningsoljer /  

men de här är en bedömning / /  

 
Här kan man se tydligt att pauseringen även sammanfaller med de syntaktiska gränserna, dvs. 
där det i skrift skulle vara komma eller punkt, som i rad 2. Talets längsta mening utan paus, 
25 ord, återfinns här på rad 2-3 3:e stycket. Även om Palme inte alltid väljer att ta paus före 
alla bisatsinledare så andas han gärna där, vilket i sig ger ett kort tomrum före t.ex. att. Efter 
stycket ovan sänker Palme tempot något och pauserna blir fler och något längre: 
 

.hh vi har betydande lager (.) av bensin å olja i Sverige / men eftersom vi måste bygga upp vår politik med sikte 

på / att kunna klara även en ganska långvari oljebrist / få vi inte snabbt förbruka dom lagren / .hh därför måste vi 

se (.) med allvar på läget / kraftfulla åtgärder måste sättas in / för att begränsa / energikrisens verkningar .hh för 

vår produktion (.) sysselsättning (.) och vår levnadsstandard /  därför måste vi spara / /  

 
Under själva huvuddelen av talet bibehåller Palme tempo och pausering. Rytmen tillsammans 
med tonfallet skapar en intensitet som håller intresset vid liv. Tonfallet och de semantiskt 
drivna pauserna skapar intryck av allvar samtidigt som fraseringen signalerar lugn och 
tillförlitlighet. Övriga pauser strukturerar och bringar klarhet i talet. I de faser som syftar till 
att stärka medborgarna och bringa framtidstro höjs intensiteten i rösten något: 
 
.hh de gäller att utveckla nya energikäller /  

ta fram energisnålare metoder i produktionen /  

pröva besparingar på områden .hh där vi faktiskt ha slösat hittills .hh därför att energin varit så billi/ de kommer 

också att gälla .hh vår vardagstillvaro /  
 

Tempoväxlingarna är dock inte speciellt markerade utan talet andas i stort lugn och allvar. 
Sammanfattningsvis kan sägas att Palmes pausering kännetecknas efter denna 

jämförelse av att den drivs dels av syntaxen, dels semantiskt och stilistiskt. Pauserna 
förekommer såväl i Josephsons undersökning som i min studie i de syntaktiska gränserna, 
framför betonade ord eller ordgrupper, framför bisatsinledare osv. Finns det således någon 
skillnad som kan härröras till talets och situationens art? 
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Pauser och kriser 
Som min rubrik visar hade jag för avsikt att spekulera kring de paralingvistiska signalernas, i 
synnerhet pausernas, betydelse i krisretorik med anledning av Palmes tal till nationen 1973.  
Röst, betoning och pausering är självklart av vikt i all retorik men kan en jämförelse visa på 
hur dessa kan användas intentionellt i ett politiskt kristal? Ja, till viss del, skulle mitt svar nog 
vara, åtminstone efter att ha studerat skillnaderna i pauseringen mellan talet till Vietnam och 
talet till nationen. Först och främst skiljer sig antalet pauser åt. I talet till nationen pauserade 
Palme 5 gånger mer/100 ord än i Vietnamtalet. Det här innebär att Palmes pausering är något 
högre än för högläsning av lite tyngre texter. Det kan i förlängningen sägas skapa ett lägre 
tempo något som kan sägas vara A och O om du har som syfte att lugna och dämpa men 
också att signalera allvar. Här spelar förstås också pauslängden in, något som inte går att 
jämföra då Josephsons studie inte inberäknar detta. 

 Skillnaden ligger också i var i talen pauseringen är som mest intensiv. Josephson 
(1995:146) menar att pausernas antal ökar vid centrala passager. I Vietnamtalet skulle detta 
vara efter inledningen och till talets sista fjärdedel när Palme talar om just Vietnam. I talet till 
nationen är det främst i inledningen, i de passager som behandlar vikten av att spara energi 
och i avslutningsfasen. Detta skulle då vara talets centrala passager. Inledningen är ytterst 
viktigt i ett tal. Det är här intresset ska väckas till liv och locka åhörarna till fortsatt lyssnande. 
Vilken ton du vill fastslå signaleras också i inledningen. Peterson (2002:221) menar, som jag 
nämnde tidigare, att talet syftade till att ”ingjuta mod och framtidstro” hos svenskarna under 
den ”allvarliga oljekrisen”. Palme väljer att inleda med att betona allvaret, pauseringen är rik 
och rösten dämpad. Tolkningsramen för talet sätts omedelbart. Medborgarna måste förstå 
allvaret. När medborgarna får höra vilka försakelser som de måste förvänta sig ökar pausernas 
antal, men de ökar också när Palme visar på regeringens handlingskraft och Sveriges starka 
ekonomi. De tätnar också, i avslutningen, när Palme tänker på solidaritet – hur svenskarna 
tillsammans ska hjälpas åt att rädda Sverige. Som jag nämnde initialt handlar politik till stor 
del om attityder, referensramar och värderingar. Ordvalet i dessa passager återspeglar de 
attityder och värderingar som bör gälla i ett samhälle i kris, men Palmes röstanvändning och 
pausering tillför talet en suggestiv rytm som, enligt min mening, förstärker attityden och 
värderingarna. Jag nämnde även i inledningen att övertalningsprocessen handlar om hur 
aktörer i sociala kontexter intentionellt använder språket för att politiskt och retoriskt uppnå 
vinster (Heradstveit & Bjorgo, 1996:97). Här förväntas statsministern dämpa massornas oro, 
erbjuda lösningar och få regeringen att framstå som handlingskraftig. Om ordvalet står för 
själva budskapet så kan de paralingvistiska signalerna som rösten och pausanvändningen 
förstärka detta budskap, eller som, i Nixons fall förändra budskapet. Talarens ethos och 
pathos måste samvariera med innehållet. I talet till nationen visar Palme prov på den 
strategiska förmåga som han, enligt bl.a. Johannesson (2002:146), besatt som retoriker och 
politiker. Kombinationen av röst, pausering och ordval utstrålar allvar men också lugn och 
tillförsikt. Retoriska medel som är viktiga i kristider för en statsminister. 
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