
 
 

Stereotyper, dubbelhet och identitet i 

konstruktionen av ethos 
Pim Lindgrens ethos i Aftonbladet TV:s "Mitt ID" 

 

Denice Karlsson 

 

 
 

 

Ämne: Retorik 

Nivå: C 

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: VT 2017 

Handledare: Maria Karlsson 

Examinator: Patrik Mehrens 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser inom retorik 

 

 

 

 



	 1 

Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................... 2 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................... 3 

1.2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................. 4 

1.3 Material ......................................................................................................................... 5 

1.4 Tidigare forskning ......................................................................................................... 6 

1.5 Teori och metod ............................................................................................................ 9 

1.6 Disposition .................................................................................................................. 12 

2. Analys ................................................................................................................................. 13 

2.1 Situationen .................................................................................................................. 13 

2.1.1 Den retoriska situationen enligt Bitzer ............................................................. 13 

2.1.2 Den retoriska situationen enligt Vatz ............................................................... 16 

2.1.3 En kombination enligt Ullén ............................................................................. 17 

2.2 Ethos enligt Amossy ................................................................................................... 18 

2.2.1 Institutionellt inflytande .................................................................................... 18 

2.2.2 Prior ethos ........................................................................................................ 19 

2.2.3 Stereotyper ........................................................................................................ 20 

2.3 Ethos enligt Helgesson ................................................................................................ 22 

2.3.1 Dubbelt medvetande ......................................................................................... 22 

2.3.2 Dubbelhetens strategi ........................................................................................ 24 

3. Sammanfattning och diskussion ......................................................................................... 26 

Käll- och litteraturförteckning ................................................................................................ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 2 

1. Inledning 
Enligt Aristoteles är karaktären "nog nästan det mäktigaste övertalningsmedlet". Den antika 

definitionen av ethos skapas inom ramarna för talet, och inte genom förutfattade meningar om 

talaren.1 Det skulle vara orimligt att påstå att talarens karaktär utanför talsituationen inte 

påverkar möjligheten att övertyga, men Aristoteles menar att detta inte har med retoriken att 

göra.2 Romerska retoriklärare hade något att tillägga i det avseendet. De sammankopplade 

retoriken med nödvändigheten av att vara en bra och dygdig man. Enligt deras teorier är den 

ideala talaren en vir bonus, vilket innebär att han har färdigheter som intelligens, nobelhet och 

juridisk kunnighet.3  

I modernare retorikforskning är det vanligt att ethos separeras i två delar där, 

enkelt förklarat, den ena är kopplad till karaktären utanför talsituationen och den andra har att 

göra med karaktärsframställningen i själva talet.4 En viktig förändring i synen på ethos från 

antiken till vår tid är alltså att nya teorier om begreppet kommit att innefatta karaktären i 

vidare bemärkelse än enbart i talsituationen. 

Besläktat med ethos är teorier om identitetsskapande och karaktärsframställning 

inom fält som sociologi, genusvetenskap, queerteori och transforskning. Jag menar att 

komplexiteten när det gäller karaktärsframställning, både i och utanför talsituationen, är 

avgörande för att förstå effekten av retoriska yttranden. För att visa detta vill jag applicera 

ethosbegreppet på en talsituation där talaren identifierar sig som en icke-binär transperson. 

 Aftonbladet (AB) TV har nyligen publicerat den tredelade minidokumentärserien 

"Mitt ID" för att belysa diskriminering av transpersoner och lyfta fram några personliga 

historier som handlar om identitet.5 Ethos inom kategorin trans kan vara särskilt intressant att 

diskutera eftersom det handlar om brott mot könsnormer och överskridande könsidentiteter. 

Att vara en icke-binär transperson innebär att identifiera sig utanför tvåkönsnormen, alltså 

inte som man eller kvinna.6 

                                                
1 Aristoteles, Retoriken, Ödåkra: Retorikförlaget, 2012, s. 70 (Ar. Rhet. 1.2.4; 1355a). 
2 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur, 2008, s. 90.	
3 George A. Kennedy, Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern 
Times, 2 uppl., Chapel Hill & London: University of North Carolina Press 1999 [1980], s. 100. 
4 Se t. ex. Sharon Crowley, Ancient Rhetorics for Contemporary Students, New York: MacMillan, 1994; Ruth 
Amossy, "Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology", Poetics Today 2001, 22:1, s. 
1–23; Stefan Helgesson, " 'Ras' och ethos", Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Jon Viklund, Patrik 
Mehrens & Otto Fischer (red.), Ödåkra: Retorikförlaget, 2014, s. 275–285. 
5 "Mitt ID – del 1: Pim berättar sin historia: 'Jag är på riktigt' " (2017-03-06), Aftonbladet webb-TV, 
http://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/211429 (2017-04-15). 
6 RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter), se för begreppen 
"Ickebinär" och "Transperson" (14/10 2015), http://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlist/ (2017-05-12). 
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I centrum av det videoklipp jag kommer att analysera i denna uppsats står Pim 

Lindgren, som kan beskrivas som både huvudkaraktär och talare.7 Pim återger en berättelse 

om identitet och bemötandet av fördomar från samhället. Berättelsen är en personlig historia 

om identitetsskapande under uppväxten. När Pim senare i videoklippet talar om transpersoner 

refererar hen till ett "vi".8 Talaren kan då utifrån uppfattas som representativ för gruppen 

"transpersoner". Transaktivism handlar innehållsmässigt ofta om att transpersoner ska få sin 

könsidentitet erkänd och respekterad, att ha rätt att existera utanför tvåkönsnormen.9 Detta 

stämmer överens med innehållet i videoklippet. I talsituationen sker ett förkroppsligande av 

argumentet "icke-binära transpersoner existerar" när talaren explicit identifierar sig som 

sådan. Denna typ av närhet mellan personen och talets innehåll belyser relevansen av ethos. 

 

1.1 Bakgrund 
Transfrågor är idag högaktuella i olika sammanhang. Nedan följer några exempel på hur 

ämnet har blivit mer uppmärksammat. Det första exemplet är inom populärkulturen. 

Transpersoner har exempelvis fått huvudroller i aktuella populära serier. Amazon Studios 

Transparent (2014–) är en komedi-/dramaserie som handlar om en familj i Los Angeles vari 

pappan kommer ut som transkvinna.10 I Sverige hade Tjejer som oss premiär på SVT Play i 

oktober 2016, en dokumentärserie om fem svenska transtjejer som själva berättar om allt från 

själsliv till vardag. Serien var nominerad till "Årets svenska tv-program" i QX Gaygala 

2017.11 

 Det andra exemplet är juridiska sammanhang. 2013 genomfördes en lagändring 

angående avskaffandet av steriliseringskravet på transpersoner som genom kirurgi korrigerar 

sina könsdelar. Demonstrationer mot steriliseringskravet hölls året före bland annat på 

Mynttorget i Stockholm. Där höll transaktivisten Warren Kunce ett tal som blev särskilt 

uppmärksammat på grund av att hen tog av sig sina kläder under talets gång.12 Tre år senare, i 

april 2016 meddelade regeringen om ännu ett lagförslag som ska göra det möjligt för personer 

                                                
7 Jag kommer fortsättningsvis i regel att hänvisa till Pim Lindgren via endast förnamn av anledningen att hen 
endast presenterar sig själv med förnamn i videoklippet. 
8 "Mitt ID – del 1: Pim berättar sin historia: 'Jag är på riktigt' " (2017), AB webb-TV. 
9 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, 2. uppl., Stockholm: Natur & kultur, 2016 [2006], s. 155–158. 
10 The Golden Globes, Hollywood Foregin Press Association (HFPA), "Transparent" (2015–2017), 
http://www.goldenglobes.com/tv-show/transparent (2017-04-10). 
11 Tove Forsberg, "Fem transtjejer berättar om sina liv" (2016-08-16), SVT, http://www.svt.se/tjejer-som-
oss/fem-transtjejer-berattar-om-sina-liv (2017-04-10); "QX-galan 2017 - vinnarna i alla kategorier!" (2017-02-
07), QX, https://www.qx.se/noje/138576/qx-galan-2017-vinnarna-i-alla-kategorier/ (2017-04-10). 
12 "TheGaymode.com – Warren at Manifestation Against Forced Sterilization" (2012-01-18), Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=K6cFO4v-n5U (2017-04-10). 
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som blivit utsatta för tvångssterilisering att få ekonomisk kompensation.13 I januari 2017 

sände P3 Dokumentär ett avsnitt som handlade om just detta.14 De juridiska förändringarna 

fortsätter i och med att två lagförslag angående juridiskt kön och tillståndsprövning om 

kirurgiska ingrepp i könsorganet lämnats in 2017.15 

Ovanstående exempel på hur transfrågan har aktualiserats i samhället på senare 

år är givetvis till stor del resultatet av en historia av aktivism och bara ett fåtal av många 

möjliga existerande exempel på synliggörande. Anledningen till att jag valt att ta upp just 

dessa är för att motivera mitt val av analysmaterial. Populärkulturella fenomen och juridiska 

förändringar är exempel som är relevanta för en aktuell överblick inom olika fält. 

Tillsammans bidrar de till en helhetsuppfattning där transpersoner och transfrågan uppfattas 

som en legitim del av det offentliga samtalet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Jag vill skriva den här uppsatsen för att analysera ethos i en transaktivistisk artefakt och 

belysa relevansen av att ta hänsyn till karaktärens betydelse utanför ramarna för själva 

yttrandet. Syftet är att undersöka vad teorier om ethos kan bidra med i förhållande till 

transfrågor och transaktivism genom att analysera ett videoklipp ur en minidokumentärserie 

som handlar om transpersoner. Jag har, på grund av begränsat utrymme, inte för avsikt att 

förändra det retoriska ethosbegreppet genom att korsa teoretiska resonemang från olika fält. 

Jag vill dock undersöka återkommande resonemang inom andra fält i jämförelse med 

retoriken och genom att dra paralleller mellan dessa bidra till att förklara ethos i just detta 

analysobjekt. För att uppnå detta syfte kommer jag att svara på följande frågeställningar: 

 

• På vilka sätt visar sig ethos särskilt intressant vid transkommunikation i videoklippet?  

• Hur samverkar intrycket av (talarens) karaktär i videoklippet med innehållet i detta 

yttrande? 

• Vilka paralleller går att dra mellan min analys av Pims ethos och teorier om 

identitetsskapande? 

 

                                                
13 Ebba Thornéus, "Tvångssteriliserade kan få ersättning av staten" (2016-04-27), Dagens Nyheter, 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tvangssteriliserade-kan-fa-ersattning-av-staten/ (2017-04-18). 
14 Therese Rosenvinge, "Tvångssteriliseringarna av transpersoner" (2017-01-22), P3 Dokumentär, Sveriges 
Radio, http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/834418?programid=2519 (2017-04-20). 
15 "Regeringen vill modernisera könstillhörighetslagen" (2016-03-16), Regeringen, pressmeddelande, 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/regeringen-vill-modernisera-konstillhorighetslagen/ (2017-
04-20). 
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1.3 Material 
Det objekt jag kommer att analysera är ett videoklipp som ingår AB TV:s 

minidokumentärserie "Mitt ID". Serien handlar om transpersoner som i cirka fem minuter 

långa videoklipp berättar om sin identitet och om hur samhället bemöter dem. 

Nedan följer en summering av innehållet i seriens första del. I det fem minuter 

och tjugotre sekunder långa klippet presenterar sig Pim inledningsvis med att säga: "Mitt 

namn är Pim. Jag är en icke-binär transperson. Och mitt pronomen är hen".16 Vidare berättar 

hen om vad en icke-binär transperson är, att "[d]et kan vara både och, det kan vara en 

blandning, men det handlar bara om att du inte är man eller kvinna",17 och vilka svårigheter 

det har inneburit under uppväxten. I skolan, högstadiet i synnerhet, berättar Pim om att 

ständigt ha befunnit sig i utanförskap. Att uttrycka sin identitet har varit svårt eftersom det har 

saknats utrymme och begrepp för detta. Därför innebar bekantskapen med begreppet "icke-

binär transperson" en stor lättnad för Pim. Bemötandet som transperson innebär ofta obefogad 

nyfikenhet och ibland både verbalt och fysiskt våld. Pim pratar om att bli utsatt för 

maktutövande genom att folk "könar mig fel med flit".18 Pim visar hur hen använder särskilda 

klädesplagg för att kunna ge intrycket av ett platt bröst och på så sätt "minska risken att bli 

felkönad".19 Vidare pratar hen om önskan om att få sin identitet tagen på allvar och kärleken i 

syskonskapet inom transcommunityt hyllas. Ett mål för Pim är instiftandet av ett tredje 

juridiskt kön och likaså rätten att uttrycka sig som transperson. Klippet publicerades den 

nionde mars 2017.20 

Minidokumentärseriens tredelade upplägg utgörs av transpersoner som 

identifierar sig på tre olika sätt: icke-binär transperson, transkille och transsexuell kvinna. 

Detta upplägg ger upphov till antagandet att AB eftersträvat största möjliga variation i 

bredden av transidentiteter som finns representerade i serien. I det avseendet kan dessa 

personer uppfattas "representera" en var sin grupp inom trans. I verkligheten är det dock 

problematiskt att definiera en person som representativ för transpersoner eftersom det finns så 

många sätt att som transperson förhålla sig till den binära könsuppdelningen och ett tredje 

kön. 

 Eftersom videoklippet är en del av en dokumentärserie har naturligtvis tekniska 

aspekter som klippning och annan digital redigering betydelse för framställningen. Likaså 

                                                
16 "Mitt ID – del 1: Pim berättar sin historia: 'Jag är på riktigt' " (2017), AB webb-TV. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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hade det varit intressant att titta på vilka intervjufrågor som ställts och vad som eventuellt 

utelämnats i den slutgiltiga versionen. Jag har valt att inte lägga fokus på dessa frågor 

eftersom den aspekten inte är relevant för syftet i just denna uppsats. Jag är medveten om att 

videoklippet är präglat av faktorer som existerat innan och efter inspelningen där Pim talar. 

Av praktiska skäl kommer jag även att referera till analysobjektet som "tal" eller "yttrande" 

senare i uppsatsen. 

 

1.4 Tidigare forskning 
Jag har inte kunnat hitta någon tidigare forskning om ethos i relation till trans inom 

retorikämnet. Forskning inriktad på trans över huvud taget existerar till stor del inom ämnet 

queerteori. Den forskning som jag har valt att ta upp anser jag vara relevant för att göra 

ethosbegreppet applicerbart. Teorier kring trans och identitetsskapande tycks mig ligga nära 

retorikens resonemang om ethos. En persons möjlighet att yttra sig retoriskt kan tänkas 

påverkas av att, till exempel, ha en könsidentitet som strider mot normen. 

Fanny Ambjörnssons Vad är queer? (2016) redogör för paraplybegreppet queer 

i en svensk kontext. Det sjunde kapitlet behandlar området "Trans" och en undersektion till 

kapitlet "Aktivism" handlar specifikt om transaktivism.21 Ambjörnsson skriver att "[t]rans är 

kanske det område som queer oftast sammankopplas med" för att det handlar om att falla 

utanför normativa kategoriseringar och uppdelningar av genus och sexualitet.22 Trans får ofta 

stå för vad som uppfattas som avvikande och onormalt, vilket automatiskt erbjuder en 

utmanande och normkritisk utgångspunkt. När en individ bryter mot rådande normativa 

uppfattningar om genus framstår den som obegriplig och onormal. Begreppet trans belyser att 

identiteter i själva verket är godtyckliga och flytande.23 

Teorier om identitetsskapande, särskilt inriktade på genus, försöker förklara hur 

exempelvis en transperson betraktas av samhället och hur den betraktar sig själv. Judith 

Butlers teori om performativitet, är ett exempel på en sådan teori. Butler menar att genus 

skapas av återkommande performativa handlingar.24 Det finns inget inneboende hos ett 

spädbarn som gör att det växer upp till "pojke" eller "flicka" utan denna identitetsuppdelning 

beror på sociala och kulturella föreställningar som formar individer till det ena eller det 

                                                
21 Ambjörnsson 2016, s. 111–139; 154–158. 
22 Ibid, s. 111. 
23 Ibid, s. 113–116. 
24 Judith Butler, "Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist 
Theory", Theatre Journal, vol. 40, 1988:4, s. 523. 
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andra.25 Butler skriver om hur genus har betydelse för identitetsskapande hos transpersoner 

och att det kroppsliga är viktigt på grund av både inre och yttre faktorer. Det handlar om att 

kunna känna sig som, men också att kunna bli betraktad som, det ena eller andra könet.26 

 Annan forskning om identitetsskapande (ofta baserad mer eller mindre på 

Butler) kan handla om hur ett autentiskt "jag" konstrueras. "Jaget" formas dels med hänsyn till 

genus, men även genom på vilket sätt transpersoners genusuttryck samverkar med andra 

identitetskategorier.27 Baserade på subjektiva historier om transpersoner kan vi förstå hur 

klass, ras, aktivism och genus fungerar som delar i skapandet av ett sammanhängande 

autentiskt "jag".28 Dessa typer av teorier förklarar hur identitet skapas men inte specifikt hur 

detta skulle kunna aktualiseras i en retorisk situation. Det är den retoriska aspekten jag vill 

lyfta fram i min analys. 

Det finns modern forskning på hur ett "jag" framställs i medier. Denna forskning 

kan kopplas till mitt analysobjekt på grund av att en personlig berättelse framförs i 

videoklippet och att klippet tillhör genren dokumentärserie. Cristine Sarrimo nämner inte 

ethosbegreppet bokstavligen i Jagets scen (2012), men hon diskuterar hur jaget framställs i 

olika medier och den retoriska effekten därav. Bland annat tar hon upp att vi uppmuntras till 

att offentliggöra oss själva och till att dela med oss av vår mening till andra via exempelvis 

sociala medier. Denna "intimiseringsprocess" handlar om att vi upplever att vi kommer 

varandra nära när vi delger och deltar i berättelser om livet med andra. Intimiseringsprocessen 

är central för vad hon kallar individualiseringsideologi.29 Bekännelsen och det dokumentära 

är centralt för hur vi representerar oss själva i medier. Tack vare de sociala mediernas 

interaktiva funktion, där läsare och följare direkt kan kommentera, angripa eller försvara 

inlägg, förstärks den retoriska effekten av bekännelsen, menar Sarrimo.30 I den inledande 

diskussionen om person och persona konstaterar hon att frågan " 'Vem talar?' är besläktad 

med frågan 'Vem är jag?' ".31 Jag anser att det mycket koncist även kan sammanfatta 

uppsatsens koppling mellan ethos och identitetsskapande eftersom det är svårt att precisera 

talarens ethos utan hänsyn till talarens egna definition av sitt "jag". 

                                                
25 Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, London: Routledge, 1990; Bodies that 
Matter: on the Discursive Limits of »Sex«, London: Routledge, 1993. 
26 Butler, "Doing Justice to Someone Sex Reassignment and Allegories of Transsexuality" GLQ: A Journal of 
Lesbian and Gay Studies, vol. 7, 2001:4, s. 627–628. 
27 Jason VanOra och Suzanne C. Ouellette, "Beyond Single Identity & Pathology: Revealing Coherent Multiple 
Selves and Transformative Activism in the Narratives of Two Transgender Women", International Review of 
Qualitative Research, vol. 2, 2009:1, s. 92. 
28 Ibid, s. 89–115. 
29 Cristine Sarrimo, Jagets scen: självframställning i olika medier, Göteborg: Makadam, 2012, s. 36. 
30 Ibid, s. 30–31. 
31 Ibid, s. 33. 
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Den typ av tidigare forskning som faktiskt använder ethosbegreppet är 

feministisk kritik inom retoriken. Johanna Schmertz analyserar ethos ur ett feministiskt 

perspektiv i artikeln "Constructing Essences: Ethos and the Postmodern Subject of Feminism" 

(1999) och konstaterar att feministiska teoretiker i regel inte använder begreppet ethos.32 

Detta hindrar inte att retoriska perspektiv utgör utgångspunkter i feministiska teorier och att 

de kan handla om något som i praktiken berör ethos. Genom att inte identifiera synsätten som 

retoriska går man dock miste om att retorisk och feministisk teori potentiellt kan berika 

varandra.33 Ethos ur en feministisk synvinkel belyser överlappningar och konstanta 

förändringar av talarpositionen, menar Schmertz. Hon skriver: "I ultimately want to define 

ethos for feminism as neither manufactured nor fixed, neither tool nor character, but rather 

the stopping points at which the subject (re)negotiates her own essence to call upon whatever 

agency that essence enables."34 Talarjaget måste ses som konstruerat i vissa situationer som 

alltid ser olika ut i förhållande till varandra. Vi måste fortsätta att skapa detta subjektiva "jag" 

för att själva få möjlighet att tala och för att skapa plats för andra att tala.35 Detta perspektiv är 

relevant för min analys eftersom det handlar om att tala från en position i en marginaliserad 

grupp. Men det tar inte hänsyn till vad just en identitet som transperson kan innebära för 

personens ethos i en situation. 

Transaktivism som inriktar sig på språkförändringar har varit viktig eftersom 

språket är vad som kan göra transpersoner benämnbara. Att hitta sitt pronomen kan därför 

vara viktigt för att hitta sig själv. Identiteter som faller mellan tvåkönsnormen kan bli 

problematiska att definiera när det inte finns ord för att beskriva vad en person är. Daniel 

Wojahns doktorsavhandling inom nordiska språk behandlar feministisk språkaktivism, där 

feminism används som ett paraplybegrepp innefattande bland annat queer- och transaktivism. 

Den binära könsuppdelningen är en djupt rotad norm, vilket gör att konkreta förändringar i 

språkbruket som utmanar den blir anmärkningsvärda. Wojahn påpekar att de språkliga 

förändringarna bevisar att könskategorisering, könsidentiteter och könsroller i stor 

utsträckning uppfattas som statiska men i själva verket är konstruktioner som är bundna till en 

viss tid och kultur.36 Språkaktivismen är värd att nämna här eftersom avsnittet om 

könsneutrala pronomen, i synnerhet hen, är relevant för att förstå identitetsskapande. Frågan 

                                                
32 Johanna Schmertz, "Constructing Essences: Ethos and the Postmodern Subject of Feminism", Rhetoric 
Review, vol. 18, 1999:1, s 82. 
33 Ibid, s. 82–83. 
34 Ibid, s. 86. 
35 Ibid, s. 89. 
36 Daniel Wojahn, Språkaktivism: diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 
2015 (Avhandling. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet), Uppsala 2015, s. 20. 
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om pronomen är återkommande inom svensk transaktivism och förekommer även i mitt 

analysobjekt. Jag kommer dock inte att lägga analysens fokus på den rent språkaktivistiska 

aspekten av videoklippet utan hur det kan kopplas till ethos. 

 

1.5 Teori och metod 
De teoretiska utgångspunkterna jag har valt för min analys är främst Ruth Amossys teori om 

prior ethos och stereotyper i artikeln "Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, 

Pragmatics, Sociology" (2001) och Stefan Helgessons teori om dubbelhet i " 'Ras' och ethos" 

(2014). Metoden för analysen är en tolkning baserad på innehållet i talet och den visuella 

aspekten av videoklippet. Jag vill börja med att förklara den retoriska situationen och att 

granska talet i helhet (dvs. innehållsmässigt och visuellt). Därefter har jag applicerat de två 

synsätten på ethos, var för sig. Slutligen vill jag sammanfatta och diskutera dessa synsätt för 

att visa vilket ethos Pim har i "Mitt ID – del 1: Pim berättar sin historia: 'Jag är på riktigt' ". 

Innan jag analyserar videoklippet med särskild inriktning på ethos vill jag 

redogöra för den retoriska situationen i vilken detta yttrande uppstår. För att göra detta 

kommer jag att utgå från Lloyd F. Bitzers kända modell för att sedan komplettera den med 

synsätt presenterade av Richard Vatz och Magnus Ullén. 

Enligt Bitzer skapas retorik av situationen. Det retoriska yttrandet uppkommer 

alltid på grund av en tvingande omständighet. Bitzer menar att den retoriska situationen består 

av tre delar: exigence, audience och constraints. Den tvingande omständigheten (exigence), 

innebär att det föreligger något som är i behov av en åtgärd. Publiken (audience) är de som 

har makten att utföra denna åtgärd. Det är alltså nödvändigt att publiken kan vara 

handlingskraftig angående omständigheten i fråga, därför kan den närvarande publiken och 

den retoriska publiken vara åtskilda. Hinder, restriktioner eller begränsningar (constraints) är 

vad talaren måste ta hänsyn till och anpassa sig efter för att lyckas övertyga den retoriska 

publiken.37 

 Bitzer har fått kritik för att underskatta talarens makt, eftersom situationen enligt 

honom beror helt på objektiva faktorer.38 Vatz är en särskilt känd kritiker som menar att det 

inte är situationen som skapar retorik, utan tvärt om. Situationen definieras subjektivt av 

                                                
37 Lloyd F. Bitzer, "The Rhetorical Situation", Philosophy and Rhetoric, vol. 1, 1968:1, s. 1–14. 
38 Magnus Ullén "Den retoriska situationen – Jimmie Åkessons sommartal om Anders Behring Breiviks 2083", 
Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Jon Viklund, Patrik Mehrens & Otto Fischer (red.), Ödåkra: 
Retorikförlaget, 2014, s. 202. 
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talaren. Situationen bestäms utifrån hur det talas om den. Vi väljer vad vi talar om och 

översätter den valda situationen till mening.39 

Ullén menar att skillnaden mellan dessa två synsätt i praktiken inte resulterar i 

några större skillnader. Enligt honom utgör perspektiven inte nödvändigtvis motsättningar, 

utan snarare kompletteringar, till varandra.40 Med hjälp av Bitzers definition och begrepp vill 

jag definiera den retoriska situationen för Pims yttranden i AB:s videoklipp. Jag vill dessutom 

använda Vatz' kritik för att belysa ethos i samband med den retoriska situationen. För att 

knyta ihop dessa två perspektiv kommer jag att använda Ulléns resonemang. Med hjälp av 

dessa teorier vill jag försöka klargöra yttrandets syfte i min analys och säga något om vad det 

har för betydelse för ethos. 

Den klassiska definitionen av ethos har inte något att göra med talarens sociala 

status eller stereotyper och fördomar hos publiken. Påverkan av sådana faktorer hörde inte till 

hur man retoriskt konstruerar ethos. Däremot menar Aristoteles att talaren med retorikens 

hjälp kan överbrygga hinder som beror på sådant som retoriken inte kan påverka.41 

Exempelvis kan en talare från en underordnad samhällsklass kompensera sin sociala status 

genom att använda en viss stilnivå (elocutio) eller välja att beröra särskilda ämnen (topoi). 

Det jag vill göra i min analys är att tillämpa modernare teorier om begreppet ethos som 

behandlar begreppet i vidare bemärkelse än Aristoteles. 

Den första definitionen av ethos som jag vill använda är baserad på en artikel 

skriven av Ruth Amossy. I synnerhet kommer min tillämpning att kretsa kring vad hon i 

artikeln kallar prior ethos, alltså de föreställningar som publiken har om talaren inför 

talsituationen, och stereotyper, alltså befintliga kulturellt fixerade modeller baserade på 

generella uppfattningar, doxa.42 Amossy menar att både retorik, pragmatik och sociologi 

behövs för att förklara det övertygande i talarens karaktär, och att detta är anledningen till att 

ethosbegreppet tar sig så många uttryck i moderna teorier.43 Den teoribildning som Amossy 

använder som grund för sin artikel bygger på Chaïm Perelmans nya retorik och arvet från 

Aristoteles.44 Hon lånar även in en stor del av Pierre Bourdieus sociologiskt präglade teori.45 

                                                
39 Richard E. Vatz, "The Myth of the Rhetorical Situation", Philosophy and Rhetoric, vol. 6, 1973:3, s. 154–161. 
40 Ullén 2014, s. 198. 
41 Lindqvist Grinde 2008, s. 90.  
42 Ruth Amossy, "Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics, Sociology", Poetics Today 2001, 
22:1, s. 7. 
43 Ibid, s. 2. 
44 Chaïm Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, Notre Dame: 
University of Notre Dame Press, 1971. 
45 Amossy 2001, s. 3–5. 
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Bourdieu menar till exempel att ett yttrande inte kan vara auktoritärt om talaren inte har 

legitimitet att yttra sig i den specifika situationen.46 

Talaren måste utnyttja prior ethos genom att antingen förstärka eller motbevisa 

dess aktuella innebörd i själva talet. Amossy menar alltså att ett prior ethos alltid föreligger 

men att talaren med sitt diskursiva ethos har möjlighet att bemöta denna föreställning i sitt 

försök att övertyga. Kändisskap är en faktor som betydligt förstärker betydelsen av prior 

ethos. Ju mer offentligt känd talaren är desto större betydelse har uppfattningar om talaren 

som existerar utanför talet.47 Talaren går igenom en valprocess för att konstruera sitt ethos i 

talsituationen. I valprocessen gäller det för talaren att utgå från en föreställning om doxa som 

stämmer överens med publikens faktiska uppfattningar. En konstruktion av publiken måste 

alltså göras parallellt med ethos. Detta, menar Amossy, görs nödvändigtvis genom 

stereotypisering. Dels måste talaren stereotypisera publiken för att konstruera en enhetlig 

grupp, och dels måste den egna karaktären baseras på stereotyper.48 

Den andra teorin om ethos jag vill använda i min analys är hämtad från en 

artikel skriven av Stefan Helgessons som handlar om ethos i relation till föreställningen om 

"ras".49 Helgesson skriver: "En aldrig så persuasiv talakt kommer inte att övertrumfa sociala 

faktorer som genus, klass, etnicitet, ålder, nationalitet eller språk."50 Konstruktionen av ethos 

kan inte bara vara karaktären i talsituationen, utan "måste betraktas utifrån ett dynamiskt 

växelspel mellan samhälle och diskurs."51 Jag vill särskilt använda vad Helgesson tar upp 

kring dubbelhet: dubbelt medvetande och dubbelhetens strategi. Helgesson baserar teorin om 

det dubbla medvetandet på begreppet double consciousness som presenterats av W.E.B. Du 

Bois och vidareutvecklats av Paul Gilroy.52 I Helgessons artikel belyses faktumet att ethos 

består av en blandning av identiteter som en och samma person kan ha och hur dessa kan 

utnyttjas, trots att de ibland kan tyckas stå i motsättning till varandra. Exempelvis att vara 

både svart och välutbildad under tidigt 1900-tal i USA är identiteter som retoriskt kan 

användas väldigt olika i en talsituation.53 Det dubbla medvetandet beskriver två dimensioner. 

Å ena sidan finns ett inre, subjektivt medvetande där yttre faktorer såsom hudfärg inte har 

                                                
46 Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power, Cambridge: Polity Press, 1999. 
47 Amossy 2001, s. 1–7. 
48 Ibid, s. 7–8. 
49 Stefan Helgesson " 'Ras' och ethos", Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys, Jon Viklund, Patrik 
Mehrens & Otto Fischer (red.), Ödåkra: Retorikförlaget, 2014, s. 275–285. 
50 Ibid, s. 275. 
51 Ibid, s. 276. 
52 W.E.B. Du Bois, The Souls of Black Folk, Chicago: Lushena Books, 2000 [1903]; Paul Gilroy, The Black 
Atlantic. Modernity and Double Coinsciousness, London: Verso 1993. 
53 Helgesson 2014 s. 275–285 (hela artikeln " 'Ras' och ethos"). 
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någon relevans. Å andra sidan finns ett yttre, objektivt medvetande som består av hur en 

person blir betraktad av omvärlden med hänsyn till dessa yttre faktorer. Det yttre medvetandet 

kan handla om, till exempel, negativa föreställningar om en svart person i ett normativt vitt 

samhälle.54 Med hjälp av dubbelhetens strategi används föreställningarna om de olika 

identiteterna strategiskt för att uppfylla olika syften i talarens konstruktion av ethos.55 Genom 

att låta sin "ras" framträda kan talaren nå ut till en publik, samtidigt som betonande av hens 

utbildningsgrad kan nå ut till en annan publik. Helgesson exemplifierar med skriftlig 

kommunikation, vilket adderar ett resonemang kring själva synliggörandet av sin "ras" 

eftersom skriftliga yttranden inte är bundna till kroppen.56 När vi har att göra med ett 

videomedium är det motsatta istället relevant, alltså vad det visuella intrycket av talaren har 

för betydelse. 

Amossys teori om prior ethos blir relevant för min analys eftersom den kan 

kopplas till vilka föreställningar som föreligger om Pim som icke-binär transperson. Det blir 

också relevant att använda Amossy för att förklara vad stereotyper om icke-binära 

transpersoner och om queera personer överlag kan ha för konsekvenser för Pims ethos. Vidare 

om hur dessa stereotyper kan användas strategiskt av Pim i konstruktionen av ethos. 

Helgessons teori om dubbelhet kan komplettera Amossy med ett alternativt synsätt på hur 

ethos hänger ihop med permanenta egenskaper hos talaren som värderas på ett visst sätt av 

omgivningen.  

 

1.6 Disposition 
Analysens första del (2.1) kommer att bestå av en redogörelse för den retoriska situationen 

relaterat till videoklippet enligt Bitzer, Vatz och Ullén. Analysens andra del kommer att vara 

en tolkning av Pims ethos baserat på Amossy (2.2) och Helgesson (2.3). 

 I diskussionsdelen kommer jag att sammankoppla perspektiven av ethos från 

analysen samt föra ett resonemang kring värdet av att beskriva Pims ethos med hjälp av 

Amossy och Helgesson. För att återknyta till tidigare forskning kommer jag att göra några 

kommentarer om likheter och skillnader mellan redogörelsen av ethos i relation till teorier om 

identitetsskapande. 

 

 

                                                
54 Du Bois 2000, s. 3. 
55 Helgesson 2014, s. 279–280. 
56 Ibid, s. 278. 
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2. Analys 

2.1 Situationen 
Den retoriska situationen kan beskrivas på två nivåer. Dels kan videoklippet ses som ett 

nyhetsaktuellt och allmännyttigt innehåll med AB som avsändare. Dels kan vi se det som ett 

yttrande i ett transaktivistiskt sammanhang med Pim som avsändare. Jag kommer att redogöra 

för båda dessa nivåer, och fortsättningsvis föra ett resonemang som baseras på dem. 

 

2.1.1 Den retoriska situationen enligt Bitzer 
AB är en kommersiell medieaktör och en av Sveriges största nät- och kvällstidningar. Syftet 

med bolaget är i första hand att vara vinstdrivande. Inkomsten består av försäljning av 

annonsplatser, reklam, lösnummer och prenumerationstjänster. Ju fler läsare och tittare AB har 

desto större blir intäkterna från försäljning av papperstidningar och prenumerationer, och 

desto högre blir värdet av annonser och reklam på deras plattformar.57 Det påträngande 

problemet för AB är alltså främst att locka konsumenter. Texten "STÖRST I SVERIGE – 3,5 

MILJONER LÄSARE VARJE DAG" har placerats högst upp på nättidningens hemsida,58 

vilket kan ses som ett exempel på att AB värderar storleken på sin läsarkrets. En viss 

trovärdighet som samhällsbevakare bör rimligtvis också uppehållas för att så många läsare 

som möjligt ska acceptera AB som sin nyhetsleverantör. Baserat på antagandet att AB vill 

bevara sin storlek och därigenom sitt inflytande, är det rimligt att anta att AB strävar efter att 

leverera ett innehåll med nyhetsvärde och underhållningsvärde till en bred publik. Det är 

dessutom förmodligen relevant för AB, som kommersiell medieaktör, att innehållsmässigt 

kunna konkurrera med andra kommersiella medaktörer på marknaden. 

 Transfrågan är ett område som har aktualiserats väsentligt under de senaste åren. 

Manifestationer inom populärkultur, politik och medier har gjort att trans kan betraktas som 

en viktig modern samhällsfråga. Detta skulle kunna motivera varför AB tar upp ämnet trans i 

en minidokumentärserie. En dryg vecka efter datumen då seriens tre delar publicerades 

(nionde och tionde mars 2017) var dessutom samtal om lagförändringar som angick 

transpersoner pågående på regeringsnivå, vilket gjorde publikationen extra aktuell. 

 Eftersom tidningen är så stor (nästan 3,6 miljoner läsare dagligen enligt en 

mätning under mars 2016, och ca 850 000 i webb-TV)59 är den retoriska publiken potentiellt 

                                                
57 "Vem bekostar medierna?", Statens medieråd, uppdaterad 2016-10-31, 
https://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor/vembekostarmedierna.426.html (2017-05-23). 
58 Startsida, AB, http://www.aftonbladet.se/ (2017-05-23). 
59 "Aftonbladets räckvidd per dag" scorecard för mars 2016, AB, http://www.aftonbladet.se/siffror/ (2017-05-15). 
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en oerhört stor och opreciserad grupp. Den aktuella plattformen, alltså sektionen för webb-

TV, innehåller både nyheter, sport, nöje och reportage som kortare dokumentärer och 

granskningar.60 Den potentiella tittaren kan troligen vara en person som har tillgång till 

internetuppkoppling och som är intresserad av aktuella samhällsfrågor. Det kan även vara 

rimligt att anta att besökare av AB:s webb-TV är särskilt intresserade av att ta del av auditivt 

och visuellt stimulerande innehåll. 

Begränsningar, contraints, som AB måste ta hänsyn till är att behålla 

konsumentens intresse och att erbjuda ett tillräckligt lockande innehåll för att konsumenten 

ska ta sig igenom hela artikeln eller videoklippet och helst även vilja ta del av annat innehåll 

som AB erbjuder. För att ta upp transfrågan har AB i det här fallet valt att använda rörlig bild i 

form av en minidokumentärserie. Baserat på detta val är det möjligt att AB förutsätter att 

intrycket av personer med transidentiteter i rörlig bild uppfattas som särskilt intressant bland 

den retoriska publiken. 

Det går att urskilja två avsändare till videoklippet. Den första avsändaren är AB, 

den andra avsändaren är Pim. De påträngande problemen för de båda avsändarna 

sammanfaller på vissa punkter, till exempel att de båda vill nå ut till en stor publik. I många 

avseenden bör de ses med hänsyn till relationen mellan varandra. I andra avseenden kan vi 

bortse från AB:s eventuella avsikt. Nedan vill jag fokusera på den retoriska situationen med 

Pim som avsändare. 

Själva talet är delvis en berättelse om att hitta sin identitet och många gånger 

betonas ett utanförskap. Pim presenterar sig som icke-binär transperson och säger senare: 

"Det finns ingenstans att vara där jag är erkänd."61 Men berättelsen handlar också vad Pim har 

upplevt som styrkegivande:  

 
Det var en befrielse att hitta begreppet icke-binär, när jag liksom fick veta vad det var. Och när jag fick se 

det så var det som jag såg den där springbanan och jag bara: Yes, yes, yes nu kör jag. Nu springer jag för 

glatta livet och liksom tar tag i det här och verkligen ger mig själv chansen att få kunna må bra, och att få 

kunna ta mig dit jag vill.62 

 

Det påträngande problemet som blir aktuellt för Pim är främst diskrimineringen och osynlig-

görandet av transpersoner samt okunskap om trans bland allmänheten. Diskrimineringen i 

                                                
60 Startsida för webb-TV, AB, https://tv.aftonbladet.se/abtv/ (2017-05-23). 
61 "Mitt ID – del 1: Pim berättar sin historia: 'Jag är på riktigt' " (2017), AB webb-TV. 
62  Ibid. 
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fråga sker på både institutionell och social nivå. Problemet är inte bara att transpersoner blir 

socialt utstötta men även att det finns lagar som diskriminerar och begränsar dem, till exempel 

att det endast finns två juridiska beteckningar för kön. Pim delger en personlig historia som 

innehåller en upplevelse av utanförskap och sociala svårigheter. I de övriga två delarna av 

serien "Mitt ID" delger två andra transpersoner sina respektive historier och vittnar om 

upplevelser av utanförskap och, eller psykisk ohälsa. I seriens andra del är huvudpersonen 

Cameron, som presenterar sig själv som transkille. Cameron talar om hur viktigt det är att 

kunna bli accepterad som det kön man identifierar sig som, och säger mot slutet av 

videoklippet: "Jag är ju bara 16 år gammal, och jag vet självklart inte vem jag är, än. Men det 

jag vet än så länge är att jag inte mådde bra av att vara den personen jag var innan."63 Baserat 

på hela seriens innehåll, alltså vad dessa personer väljer att tala om, verkar det finnas ett 

problem med att transpersoner går igenom negativa upplevelser som kan kopplas till 

könsidentiteten. Pim kan således tänkas ha för avsikt att hjälpa och ge stöd till andra 

transpersoner, i synnerhet icke-binära, med sitt yttrande.  

Den retoriska publiken förblir stor, men kan delas upp baserat på vilket sätt den 

kan lösa de påträngande problemen. Yttrandet riktar sig dels till personer som är delaktiga i 

utövandet av diskrimineringen eller som är okunniga i transfrågor. Pims berättelse kan i så 

fall fylla en ögonöppnande eller utbildande funktion. För personer som redan är insatta i och 

aktiva inom hbtq-frågor kan yttrandet få en uppmuntrande effekt. För andra transpersoner 

erbjuder yttrandet också en chans att relatera till Pim och hens upplevelser. 

De hinder som Pim måste ta hänsyn till beror förstås på sektionen av den 

retoriska publiken. För att kunna utbilda okunniga och påverka motståndare måste 

informationen i yttrandet formuleras på ett lättillgängligt och oprovocerande sätt så att denna 

del av publiken inser vikten av informationen och förblir villiga att ta den till sig. 

Informationen måste även vara uppdaterad och relevant samt möjliggöra en 

igenkänningsfaktor. Det mest framträdande hindret är fördomar om hbtq-personer. Yttrandet 

får inte verka för främmande och måste ta hänsyn till att en del av publiken inte har några 

erfarenheter eller intryck av personer med transidentiteter och som inte är uppdaterade 

angående vilka begrepp som brukar användas i diskussioner om hbtq-frågor. Talaren måste ge 

ett seriöst intryck för att bemöta fördomar om att könsidentiteter utanför den binära 

                                                
63 "Mitt ID – del 2: Cameron om upptäckten: Skrämde mig att säga orden" (2017-03-09), AB webb-TV, 
https://tv.aftonbladet.se/abtv/articles/211431 (2017-05-23). 
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uppdelningen man och kvinna är påhittade, som Pim själv säger i slutet av videoklippet: "Jag 

önskar att folk kunde förstå att det inte är ett påhitt."64  

 

2.1.2 Den retoriska situationen enligt Vatz 
En redogörelse för den retoriska situationen enligt Vatz måste utgå från att det inte kan vara 

en objektiv situation som utgör den tvingande omständigheten för yttrandet, utan att det 

skapas av talaren. Enligt detta synsätt är det alltså Pim som besitter makten att, genom sitt tal, 

definiera situationen. Jag har inte haft tillgång till några utlåtanden från Pim som gjorts i 

andra kontexter angående denna situation. Därför måste redogörelsen för situationen ur denna 

aspekt baseras på vad som sägs i talet. Detta utgör en central utgångspunkt för att redogöra för 

hur intrycket av talarens karaktär samverkar med innehållet i yttrandet. I början av 

videoklippet inleder Pim: 

Jag önskar att folk kunde förstå att jag är på riktigt. Att jag finns, och jag är här. Jag existerar. Mitt namn 

är Pim. Jag är en icke-binär transperson. Och mitt pronomen är hen. Att vara icke-binär innebär att du 

befinner dig utanför det binära könssystemet, man och kvinna. Det kan vara både och, det kan vara en 

blandning, men det handlar bara om att du inte är man eller kvinna.65 

Dessa meningar signalerar direkt ganska tydligt hur Pim har definierat det påträngande 

problemet, nämligen att "folk" inte förstår att icke-binära transpersoner existerar och är på 

riktigt. Vidare i talet påbörjar Pim sin personliga berättelse: 

Jag har aldrig känt mig som alla andra. När jag har uttryckt mig och mina känslor inombords för andra så 

är det som att de har svarat som att de förstår, men jag har aldrig tyckt att de förstår. Och de svarar alltid 

på ett sätt där det är tydligt att de inte förstår. Det är väldigt svårt att känna att en har en plats, så klart. 

Det finns ingenstans att vara där jag är erkänd. Och det märks inte bara för att jag är icke-binär, utan hela 

grejen med att vara transperson överlag. För att jag är inte erkänd, jag är inte… Jag finns inte och jag 

prioriteras inte.66 

Här förtydligas det påträngande problemet ytterligare. Det handlar om att transpersoner blir 

utstötta på grund av sin identitet. Pim tycks alltså mena att anledningen till utanförskapet och 

osynliggörandet är okunskap, att många människor inte förstår dem. I slutet av talet säger 

Pim:  

                                                
64 "Mitt ID – del 1: Pim berättar sin historia: 'Jag är på riktigt' " (2017), AB webb-TV. 
65 Ibid. 
66 Ibid.	
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Men jag har satt det som mål att jag… jag ger inte upp, och jag slutar inte förrän vi har ett tredje juridiskt 

kön. Jag kommer aldrig sluta kämpa för att få vara den jag är. Jag vill vara personen alla kan falla tillbaka 

på, jag vill vara människan som tar kampen hela tiden för att vi ska få existera som vi är.67 

Med detta sagt är det tydligt att talets kanske mest konkreta tes är att ett tredje juridiskt kön 

borde införas. Faktumet att den juridiska könsuppdelningen i nuläget är "man" eller "kvinna" 

utgör alltså också ett påträngande problem. Likaså är det ett problem att det saknas människor 

som tar kampen för transpersoners rätt och att det saknas människor som stöttar andra i den 

kampen. Det ena påträngande problemet ger upphov till det andra, att "folk" inte förstår leder 

till att transpersoner inte blir erkända, inte prioriteras och att icke-binära inte kan ha någon 

juridisk beteckning som stämmer överens med sin könsidentitet. 

För att åtgärda det påträngande problemet med osynliggörande av transpersoner 

måste yttrandet åtgärda okunskapen som finns hos "folk". Således blir den retoriska publiken 

en okunnig allmänhet som Pim vill informera och göra medveten om transpersoners situation 

med hjälp av sin berättelse. 

Enligt Vatz är det talarens ethos som utgör begräsningarna för yttrandet.68 

Makten att definiera situationen ligger hos talaren eftersom den markeras av de ord som väljs 

för att beskriva den. Yttrandet är talarens sätt att kontrollera situationen och chansen att det 

lyckas hänger till stor del på vilket ethos talaren har.69 Vi kan inte knyta Pim till några 

konkreta situationer utanför talet eftersom hen inte har en dokumenterad historia av offentliga 

handlingar som går att jämföra med exempelvis en högt uppsatt politiker eller en kändis. 

Istället blir Pims identitet som icke-binär transperson central för ethos. Detta ger makt att tala 

utifrån ett perspektiv baserat på personliga erfarenheter, men saknar inflytande på 

institutionell nivå. För att ge en rättvis bild av ethos i den här situationen måste vi lägga till 

AB:s roll som innehållets avsändare. AB publicerar både ren underhållning och seriösa 

reportage på sin sektion för webb-TV men framför allt har de en stor läsarkrets. En 

minidokumentärserie med AB som avsändare förväntas vara relativt politiskt obunden och 

tillgänglig för en bred publik. 

 

2.1.3 En kombination enligt Ullén 
Enligt Ullén kan både Bitzers och Vatz' artiklar ses som teorier som grundar sig på ett logiskt 

förhållande mellan del (retorik) och helhet (situation) snarare än en orsak verkan-relation där 

                                                
67 "Mitt ID – del 1: Pim berättar sin historia: 'Jag är på riktigt' " (2017), AB webb-TV. 
68 Vatz, "Letter to the Editor", Philosophy and Rhetoric, vol 8, 1975:1, s. 68. 
69 Ullén 2014, s. 208–209. 
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det ena skapar det andra. Talarens ethos, som är styrande enligt Vatz, kan föras tillbaka på 

vilka situationsbundna faktorer som skapat detta ethos. Den retoriska situationen enligt Bitzer 

är alltid en tolkning av en historisk situation.70 Genom sitt ethos som transperson får Pim 

makten att definiera en situation där en grupp är utsatt för diskriminering, men det är på grund 

av situationer då Pim blivit utsatt för denna diskriminering som detta ethos uppfattas som 

legitimt. Den retoriska situationen som Pim beskriver är präglad av personliga erfarenheter 

och utgör på så sätt en tolkning. 

 Objektiva faktorer som utgör exigence är alltså exempelvis faktumet att 

transpersoner utsätts för diskriminering på grund av sin könsidentitet eller att det faktiskt 

endast finns två juridiska beteckningar för kön. Det är däremot subjektivt att välja att tala om 

just detta. För att identifiera dessa faktorer som problematiska är det nödvändigt att den 

värderingen uttrycks i ett yttrande. Subjektiviteten är nödvändig för att kunna förklara att 

okunskap är en anledning till problemen. Yttrandet får naturligt en ganska stark subjektiv 

prägel eftersom det krävs tolkningar av ett antal situationer för att återge en personlig 

berättelse. Samtliga händelser som återberättas är ju beskrivna i första person ur Pims 

perspektiv. 

 

2.2 Ethos enligt Amossy 

2.2.1 Institutionellt inflytande 
Baserat på den retoriska situationen i vilken Pim talar uteblir krav på en viss social eller 

institutionell ställning. AB har förbestämt att svaret på den retoriska situationen ska vara 

minidokumentärserien "Mitt ID" och innehållet distribueras via tidningens digitala sektion för 

webb-TV. Därför behöver inte talaren i videoklippet ha en ställning som innebär en viss 

mängd publicitet, lockar en viss publik eller innebär juridisk eller politisk makt. 

 För att Pim ska ha legitimitet att tala i dokumentärserien krävs att hen har en 

uttalad identitet som kan representera en icke-binär transperson.71 Med andra ord krävs att hen 

delger detta i talet men också att tidigare personliga erfarenheter kan utgöra en berättelse där 

transidentiteten på ett eller annat sätt varit central. I samma stund som Pim säger att hen är en 

icke-binär transperson skapas ett förtroende för Pim enligt denna logik: Pim är en icke-binär 

transperson, alltså har Pim legitimitet att informera om hur det är att vara en icke-binär 

transperson. Med hänsyn till att Pim är AB representant kan tittare bygga på det logiska 

                                                
70 Ullén 2014, s. 209–210. 
71 Med detta inte sagt att varken AB eller Pim själv utgett sig för att vara en representant för icke-binära transpersoner som 
grupp. Anledningen till ordvalet "representera" här baseras på minidokumentärseriens upplägg, se Inledning (1.3 Material). 
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mönstret genom att dra följande slutsats: Pim har legitimitet att informera om hur det är att 

vara icke-binär transperson, alltså gör sig Pims tal gällande för icke-binära transpersoner som 

grupp. På den grunden uppfattas de erfarenheter Pim vittnar om som utbredda och giltiga och 

kan av publiken erkännas som problem i behov av åtgärd på samhällelig nivå. 

 I fråga om institutionellt inflytande är det således primärt AB:s status som är av 

intresse (se redogörelse för den retoriska situationen enligt Bitzer 2.1.1). AB har tack vare sin 

stora räckvidd ett stort inflytande på massmediaklimatet och på vilka frågor som ges 

utrymme. Däremot är förtroendet för AB förhållandevis lågt. Kvällstidningen har betydligt 

lägre förtroende än nyhetsleverantörer som Sveriges Radio, Sveriges Television, lokala 

morgontidningar och Dagens Nyheter.72 Detta kan antas vara anledningen till AB prioriterar 

att det publicerade innehållet har ett underhållningsvärde. Samtidigt kan själva prioriteringen 

av underhållningsvärdet vara en faktor som sänker förtroendet. Ämnesvalet för miniserien i 

det här fallet skulle alltså kunna bero på ett underhållningsvärde som anses vara kopplat till 

transfrågor. 

 

2.2.2 Prior ethos 
Talarens prior ethos eller utomdiskursiva ethos utgörs av de föreställningar om talaren som 

finns bland publiken inför talsituationen. Om det föreligger många eller starka föreställningar 

kan detta ha stor betydelse för talet. Som vi redan konstaterat, finns inga sådana 

föreställningar om Pim, åtminstone inte hos merparten av publiken. Pim har tidigare blivit 

intervjuad angående sin identitet som icke-binär av norrländska lokaltidningen Norran. Men 

förutom den enskilda artikeln kan jag inte hitta någonstans där Pim uppträtt i officiella 

sammanhang utifrån vilka hen skulle ha ett särskilt prior ethos kopplat till sitt namn och sig 

själv personligen.73  

 Om den första delen av "Mitt ID" inkluderat en mer offentligt känd person hade 

den personens prior ethos spelat större roll för den övergripande konstruktionen av ethos och 

således i hög grad påverkat hela talet. Vi kan jämföra effekten med om transaktivisten och 

fotografen Freja Lindberg intagit talarpositionen i samma situation som Pim. Lindberg 

identifierar sig, likt Pim, som icke-binär, och använder också pronomenet hen. Men till 

skillnad från Pim har Lindberg ett kändisskap kopplat till sig som till stor del är grundat på 

sociala medier. Lindberg har ett instagramkonto med uppåt 27 000 följare och hen har även en 
                                                
72 "Förtroendebarometern 2017", Medieakademien, http://medieakademien.se/wp-
content/uploads/2017/04/Fortroendebarometern2017.pdf (2017-04-06). 
73 Lars Eriksson, "Varken han eller hon – säg hen till Pim", Norran 13/10 2016, http://norran.se/livsstil/det-
tredje-konet-20-ariga-pim-ar-varken-man-eller-kvinna-3-679003 (2017-05-10). 
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youtubekanal med nära 20 000 prenumeranter.74 Mycket av det innehåll Lindberg publicerar 

kan uppfattas som visuellt påträngande då hens estetik går ut på att utmana normer i såväl 

motiv som kameravinklar. Lindberg har ett prior ethos som innefattar föreställningar om att 

uttrycka sig på ett bestämt och ibland provokativt sätt. Förväntningar på Lindberg skulle 

kunna vara ett mer radikalt och tufft framförande. Å ena sidan skulle Lindberg som talare 

innebära ett mer kraftfullt tal med mer tyngd eftersom hen som etablerad transaktivist med en 

stor följarkets och ett mer känt namn har större inflytande. Å andra sidan utgår vi från att en 

obildad allmänhet behöver bemötas på ett förhållandevis subtilt sätt för att vara mottagliga för 

information om transpersoner. För att bemöta denna del av den retoriska publiken skulle 

Lindberg alltså behövt trotsa en del av föreställningarna om radikalitet och provokation som 

är kopplade till hens prior ethos. Den uppgiften blir i så fall svårare för Lindberg än för Pim, 

vars ethos betraktas som mer neutralt och mestadels konstrueras i själva talet. 

 

2.2.3 Stereotyper 
För att ethos ska kunna konstrueras på ett framgångsrikt sätt måste talarens självbild och 

föreställningen som föreligger om en talare i den aktuella situationen passa ihop med 

kulturella modeller. Att stereotypisera handlar om att uppfatta verkligheten genom befintliga 

sådana modeller.75 Stereotyperna beskriver i det här avseendet inte bara negativa fördomar. 

Det handlar snarare om att stereotypisering är nödvändigt för att talaren ska kunna förhålla sig 

till publiken. För att Pim ska kunna tilltala en retorisk publik som en enhetlig grupp måste 

konstruktionen av publiken baseras på stereotyper. 

Pim riktar sitt tal till personer som är okunniga i hbtq-frågor. Denna egenskap 

(eller brist) är i sig inte tillräcklig för att ena en grupp. Det finns knappt några övriga faktorer 

som sammanbinder dessa personer förutom att de tillhör AB TV:s tittare. Som talare måste 

Pim därför använda stereotyper för att föra samman dessa personer till en grupp som tänker 

på ett visst sätt som gör det möjligt för Pim att påverka dem. 

I transaktivistiska yttranden förmedlas ibland en bild av att transpersoner står i 

någon slags motsättning till cis-personer, alltså personer som identifierar sig med det kön de 

blivit tilldelade vid födseln.76 Pim betonar att kön existerar bortom "man" och "kvinna" i sitt 

tal. Den stereotyp som Pim vänder sig till representeras således rimligtvis av en cis-person 

som förhåller sig till normativa könsroller som maskulina män och feminina kvinnor. 
                                                
74 "Freja Lindberg" (kanal), Youtube, https://www.youtube.com/channel/UCK87UytPBylZMW1iQMMe2Zw 
(2017-05-15); "lindbergfrejas" (konto), Instagram, https://www.instagram.com/lindbergfrejas/ (2017-05-15). 
75 Amossy 2001, s. 7.  
76 Ambjörnsson 2016, s. 158–160. 
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 Med hjälp av denna precisering av publiken kan Pim konstruera ett ethos som 

motsvarar den stereotypiserade publikens uppfattning av vad som är övertygande. Denna 

konstruktion måste ta hänsyn till vad som krävs för att övertyga den okunniga stereotypen. 

Det blir i slutändan alltså en stereotyp baserad på en stereotyp. Det som är aktuellt i detta fall 

är för det första stereotyper om en icke-binär transperson som är trovärdig i sin könsidentitet. 

En sådan stereotyp är svår att precisera. Begreppet icke-binär är relativt nytt och har 

antagligen inte hunnit ge upphov till lika specifika stereotyper som andra queera 

identitetskategorier. Ett exempel på en inrotat stereotypiserad grupp är homosexuella män. 

Om den homosexuella mannen finns både negativa och positiva stereotyper, som att han är 

ytlig och fjollig, eller civiliserad och modemedveten.77 I jämförelse kan vi konstatera att 

stereotyper kring transpersoner, särskilt personer som identifierar sig som icke-binära, inte är 

något påtagligt utbrett kulturellt fenomen. De finns helt enkelt inte i lika stor utsträckning. 

Därför måste följande definition av en sådan stereotyp baseras på lösare antaganden. 

Stereotypens funktion blir i första hand att framhålla egenskaper och karaktärsdrag som 

existerar mellan könskategorierna man och kvinna. Vi kan i så fall tänka oss att en stereotyp 

icke-binär person ger ett könsneutralt visuellt och auditivt intryck. Personen har inte fysiska 

drag som särskilt framhäver normativ maskulinitet eller femininitet och pratar inte på ett sätt 

som kan kopplas till "typiskt manligt" eller "typiskt kvinnligt" tal. Denna stereotypisering 

stämmer ganska bra överens med intrycket av Pim. Med detta inte sagt att dessa karaktärsdrag 

är medvetet konstruerade endast i ändamål för yttrandet. Vi skulle också kunna anta att de är 

knutna till Pims personlighet. I så fall innebär det att Pim inte är i behov av att i någon större 

utsträckning förstärka eller förmildra sina personliga karaktärsdrag i konstruktionen av ethos. 

En av strategierna som används inom transaktivism är ett aggressivt uttryckssätt. 

Ambjörnsson skriver att det "[i]nte minst finns i delar av transrörelsen, liksom inom 

queeraktivismen, ett stort mått av konfrontation och militans".78 Den retorik som används i 

transaktivistiska aktioner kan innebära ett explicit hatiskt förhållningssätt till heterosexualitet 

och cis-personer.79 En stereotyp baserad på detta blir en arg, känslomässig och expressiv 

aktivist och med ett sätt att tala som starkt präglas av pathos och politisk korrekthet. Denna 

stereotyp existerar förmodligen bland den retoriska publiken. Vi kan tänka oss att bilden av 

transpersoner präglas av denna stereotyp. Talaren måste bemöta den för att framstå som 

begriplig för publiken. Däremot är det nödvändigtvis inte säkert att talaren bör sträva efter att 

                                                
77 Ambjörnsson 2016, s. 64–65. 
78 Ibid, s, 158. 
79 Ibid, s. 158–160. 
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inkludera den i sin konstruktion av ethos. Det arga och explosiva intrycket det ger hos den 

okunniga tittaren är kanske inte önskvärt på grund av att det kan få tittaren att känna sig illa 

till mods. Att bygga sitt ethos på ett hatiskt förhållningssätt till sin publik, som ju till stor del 

kan bestå av cis-personer, är sällan eftersträvansvärt. Samtidigt vill talaren beröra publiken 

och förmedla starka känslor för att påverka. Här kan det bästa alternativet vara att endast till 

viss del använda stereotypen i ethoskonstruktionen, men att huvudsakligen bemöta den genom 

en nedtoning med en ödmjuk dimension. 

I situationen måste Pim dessutom konstruera sitt ethos med hänsyn till 

stereotyper om en huvudperson i en minidokumentärserie. I denna roll förväntas personen att 

på något sätt avvika från mängden. Personen måste ha en intressant historia att delge, 

berättandet ska ske med känslomässigt engagemang och det ska finnas en informativ aspekt 

så att tittaren uppfattar avsnittet som lärorikt. I samverkan med övriga stereotyper intar talaren 

en roll som lämpar sig för situationen sociohistoriskt sett,80 alltså vilka typer av personer som 

traditionellt ges utrymme i dokumentärer. 

 

2.3 Ethos enligt Helgesson 

2.3.1 Dubbelt medvetande 
Helgessons artikel " 'Ras' och ethos" baseras på en analys av en bok skriven av den 

amerikanska sociologen W.E.B. Du Bois. Du Bois var afrikan-amerikan och hade en hög 

akademisk examen vid Harvard. Utbildningsgraden i kombination med faktumet att Du Bois 

var svart innebar att han befann sig "på olika ändar av två hierarkiska skalor i det amerikanska 

samhället".81 Vi kan inte se en lika stor kontrast i mitt analysobjekt eftersom den akademiska 

meriten i Pims fall inte finns eller att information om den uteblir. Däremot kan dubbelt 

medvetande användas för att förklara en utmaning för en talare som är en icke-binär 

transperson. 

Det dubbla medvetandet handlar om att den finns en intern, subjektiv 

självuppfattning och en extern, objektiv uppfattning. Enligt Du Bois inre uppfattning har 

hudfärg ingen betydelse, men när han betraktas av ett normativt vitt samhälle innebär hans 

svarta hud att han betraktas annorlunda.82 Pim identifierar sig som varken man eller kvinna, 

vilket, som hen påpekar i videoklippet, "inte existerar" i samhället juridiskt och till stor del 

även socialt sett. Pim måste alltså vara medveten om att samhället generellt betraktar hen som 

                                                
80 Amossy 2001, s. 4–5. 
81 Helgesson 2014, s. 277. 
82 Ibid, s. 278–279. 
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en kvinna eller en man och inte som icke-binär. Ethos måste konstrueras för att bemöta den 

objektiva, externa uppfattningen. Ett tydligt exempel på detta i videoklippet är i en sekvens 

där tittaren får se Pim med bar överkropp. Hen berättar: 

 
Jag har inte egentligen en dysfori inom mig, av mina bröst. Jag vill bara kunna få dem platta ibland, så att 

jag ska bli, liksom… Få kunna få ses som plattbröstad, och minska risken att bli felkönad. 

[Tar på sig ett klädesplagg] Om man jämför med mina bröst tidigare, när jag har en tjocktröja så syns inte 

det här alls. Och det är väldigt, väldigt skönt att kunna ha det.83 

 

Bröst som betraktas som "kvinnliga" är normativt en tydlig indikation på att en persons 

könsidentitet är kvinna. Pim håller själv inte med om detta utan menar att könsidentiteten inte 

bestäms utifrån fysisk utformning på till exempel bröst. Men Pim vet att om hen har sina bröst 

synliga innebär det att hen kommer att bli betraktad som kvinna. Därför väljer Pim att ha på 

sig en tight topp under en tjocktröja så att det ser ut som att bröstet är platt och därmed 

neutraliseras intrycket av ett "typiskt kvinnligt" fysiskt drag. Detta är ett exempel på hur det 

dubbla medvetandet kan fungera i Pims fall. 

 Risken med denna sekvens är att tittare som är skeptiskt inställda till icke-binära 

könsidentiteter baserat på Pims bara överkropp "bestämmer" hens könsidentitet enligt den 

binära uppdelningen, alltså som kvinna, och således tappar förtroende för Pims ethos som 

icke-binär. För att motverka den effekten för Pim ett explicit resonemang om detta. Innan 

tittaren får se Pim med bar överkropp ställs den enda intervjufrågan som uttalas i videoklippet 

"Hur bemöter folk dig som transperson?" och Pim svarar: 
 

Det är som att folk direkt tycker att de har rättighet att veta vad som jag har för könsorgan bara för att jag 

är transperson. Så är det som att folk bara: "Men hur funkar det?". "Hur ser du ut?". Sen så är det klart att 

det finns jättemycket hat också. Människor som har försökt att få tag i mig. Och liksom velat göra mig 

illa. Skriver jättedumma saker. Är väldigt ofta ignorerande i den jag är. Och liksom könar mig fel med flit 

för att sätta någon slags makt att de har större rätt att veta vad jag är för något på något sätt.84 

 

På det här sättet blir ethos särskilt viktigt för innehållet i talet. Du Bois skriver om rasism i 

The Souls of Black Folk (1903),85 och försöker enligt Helgesson med hjälp att sitt ethos 

motbevisa befintliga begränsningar som rasismen innebär. Ethos är i hans fall avgörande för 

                                                
83 "Mitt ID – del 1: Pim berättar sin historia: 'Jag är på riktigt'" (2017), AB webb-TV. 
84 Ibid. 
85 Du Bois 2000. 
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den retoriska effekten av hans bok.86 Innan Pim ger publiken en möjlighet att döma hen på 

grund av kroppens fysiologi förklarar hen det absurda i ett sådant dömande. Pim beskriver hur 

personer tycker sig ha rätt att veta hur hens könsorgan ser ut. Intima frågor av den sorten 

uppfattas generellt som olämpliga och kränkande. Pim beskriver ett bemötande av hatiska, 

illvilliga och ignorerande människor av översittartyp. Att denna beskrivning föregår 

sekvensen där Pim visar sig med bar överkropp får tittaren att vilja ta avstånd från den typen 

av person och blir således avskräckt från att reagera dömande på den nästföljande delen av 

videoklippet. 

 

2.3.2 Dubbelhetens strategi 
Som tagits upp i redogörelsen av den retoriska situationen går det att urskilja olika retoriska 

publiker. Helgesson skriver att det hör till dubbelhetens strategi att betona både likheter och 

skillnader.87 Balansgången är mellan att betona skillnader men samtidigt kunna skapa 

identifikation. Fördomar som handlar om att inte vilja erkänna icke-binära transpersoners 

könsidentitet innebär att de tvångsplaceras i en annan könskategori. Den ovan beskrivna 

situationen synliggör inte bara det dubbla medvetandet utan visar också hur dubbelheten 

används strategiskt i talet. "Avslöjandet" kan även ses som ett bevis på att könsidentiteten inte 

är kopplad till kroppens fysiologi. Pim visar att hen är medveten och bekväm med sin kropp. 

Detta trots att det finns delar av den som anses göra Pim till "kvinna", vilket inte stämmer 

överens med den subjektiva självbilden. Argumentationen försöker alltså även göra de 

"kvinnliga" brösten sexuellt avdramatiserade. 

Det är viktigt att övertyga om könsidentitetens väsentlighet för att kunna 

argumentera för vikten av att ett tredje kön ska få existera. Men det är samtidigt viktigt att 

understryka att det inte innebär att alla aspekter av en person är avvikande i förhållande till 

personer vars könsidentiteter tillhör den binära uppdelningen. Jag menar att dubbelhetens 

strategi i det här fallet tillämpas i resonemanget kring detta. Den personliga berättelsen, 

bekännelsen, i videoklippet handlar dels om det inre, subjektiva "jaget" men samtidigt att den 

objektiva betraktelsen av könsidentiteten utgör en grundläggande del av självbilden. 

För att förklara hur dubbelheten fungerar i Pims fall med hjälp av hierarkiska 

skalor måste vi ta hänsyn till den retoriska situationen för mediet likväl som för själva talet. 

Att vara transperson innebär en underordnad position på grund av juridisk och social 

diskriminering och osynliggörande. Att Pim använder formuleringar som "jag existerar inte" 
                                                
86 Helgesson 2014, s. 277–278. 
87 Ibid, s. 279. 
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vittnar om en närmast subaltern situation i förhållande till samhället generellt sett. Den 

retoriska situationen ger upphov till en position som står i kontrast till denna underlägsenhet. 

Den situation som utgör en förutsättning för Pims tal kan beskrivas som konstruerad av AB 

och talsituationen präglas av redaktionens ämnesval för minidokumentärserien. Varje avsnitt 

ska framhäva en huvudkaraktär. Därmed är talarutrymmet redan arrangerat för en talare som 

är kvalificerad att yttra sig inom ämnet, i detta fall icke-binär könsidentitet. I det avseendet är 

Pim givetvis i högsta grad kvalificerad. Tack vare sammanhanget blir den underordnade 

positionen vänd till en fördel då en person vars ethos är placerat lågt på en hierarkisk skala är 

den enda möjliga talaren. 

Detta resonemang kan även appliceras på transaktivistiska yttranden i allmänhet. 

Grundläggande för aktivism och aktivistisk kommunikation, vare sig det gäller feministisk, 

queer- eller transaktivism, ligger i att personer från en diskriminerad grupp tar till orda. I 

videoklippet blir det dock extra tydligt eftersom det finns en given ram inom vilken en person 

från en specifik diskriminerad grupp ska tala. 
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3. Sammanfattning och diskussion 
Amossys och Helgessons teorier kan både förstärka och komplettera varandra. Resultatet av 

en ethosanalys utifrån Amossy respektive Helgesson tycks flyta ihop på vissa punkter. Till 

exempel kan vissa fördomar om talaren framkomma i en redogörelse för både prior ethos och 

den objektiva blicken. Genom att Amossy och Helgesson använder olika termer i respektive 

aktuella artiklar förskjuts perspektiven åt lite olika håll och belyser olika synvinklar. Med 

Amossys perspektiv kan vi förstå vilken roll sociala och kulturella föreställningar spelar i 

konstruktionen av ethos. Stereotypisering kan också vara ett sätt att förenkla för talaren i en 

retorisk situation. Situationen kan uppfattas som mer lätthanterlig om det går att konstruera en 

relativt konkret bild av den retoriska publiken och om det finns en specifik bild av en lämplig 

talare att förhålla sig till. Även om kategoriseringar och grupperingar egentligen bara är 

konstruktioner måste en talare ta hänsyn till att de kan ligga till grund för 

verklighetsuppfattningen hos publiken. Resultatet kan bli något av en paradox om talarens 

intention är att upplösa eller dekonstruera sådana synsätt, vilket kan vara fallet med 

transaktivistiska yttranden. 

 Helgesson erbjuder en komplettering med teorin om det dubbla medvetandet. 

Om vi kan separera det subjektiva inre från det objektiva yttre blir det möjligt att förhålla sig 

till den motsättning som paradoxen annars innebär. Strategin för konstruktionen av ethos 

behöver inte spegla talarens egna verklighetsuppfattning. Dubbelhetens strategi beskriver ett 

sätt att upplösa strukturer som baseras på strikta kategoriseringar eller etikettsättande. 

Eftersom diskussioner kring strukturer som heteronormativitet och tvåkönsnormen är särskilt 

viktiga inom transkommunikation visar sig ethos särskilt intressant i det videoklipp jag har 

analyserat. Dubbelhetens strategi blir här ett sätt att förklara hur yttrandet i sig kan ses som en 

del i en argumentation mot en verklighetssyn baserad på strikta kategoriseringar. På så sätt 

samverkar intrycket av talarens karaktär i videoklippet med innehållet i yttrandet. 

 Utifrån dessa perspektiv tycks resonemanget kunna lyftas från en specifik 

talsituation och i viss utsträckning kunna gälla för hur en person konstruerar sitt ethos i 

retoriska situationer i allmänhet. Utbredda stereotyper eller objektiva uppfattningar om en viss 

grupp gör att personer som anses tillhöra den gruppen mer eller mindre konstant måste 

bemöta de föreliggande föreställningarna. Att tala om ett sådant upprepande av bemötandet 

eller strategier för bemötandet innebär att diskussionen kommer att snudda vid teorier om 



	 27 

performativitet och konstruktionen av det autentiska "jaget".88 På så sätt kan resonemang i 

retoriska teorier sammansmälta med resonemang i teorier om identitetsskapande. 

 Offentliggörandet av den personliga berättelsen formar framställningen av jaget 

och skapar en närhetsrelation mellan talare och publik. Interaktiva funktioner saknas i direkt 

anslutning till videoklippet, vilket gör att resultatet av den dokumentära "bekännelsen" inte 

blir lika intim som om publikationen hade skett på ett socialt medium med en privatperson 

som avsändare. Funktionen av att "bekänna" kan beskrivas som ett sätt att möjliggöra 

identifikation hos den retoriska publiken.89 Eftersom den personliga berättelsen utgör 

merparten av talet är informationen som framkommer av innehållet samt själva 

framställningen förstås central för vilken uppfattning som kan bildas om Pim. 

I konstruktionen av ethos sker en valprocess för att betona fördelaktiga 

egenskaper. Talarjaget måste vara passande med hänsyn till hur den befintliga situationen 

skiljer sig från andra retoriska situationer. Talarjaget kan inrymma många karaktärsdrag där 

vissa framhålls medan andra nedtonas strategiskt för att skapa trovärdighet. Att konstruera ett 

passande ethos kan vara en balansgång och ett växelspel mellan motsättningar. Talaren vill 

kanske framstå som en god förebild, utan att förefalla pretentiös eller självgod. God 

självkänsla och mod är då egenskaper som företrädesvis framhävs. Som motvikt kan talaren 

framhålla utsatthet för diskriminering för att addera en ödmjuk dimension. Samtidigt får det 

ödmjuka intrycket inte övergå till intagandet av en offerroll. Pim gör detta genom att delge sin 

historia och visa sig bekväm i sin könsidentitet. Den personliga berättelsen redogör för en tuff 

skolgång, men tar starkt avstånd från offerrollen genom att uttryckligen vilja bränna upp den 

metaforiska offerkoftan. Det kan vara viktigt att framstå som en stark ledargestalt men även 

understryka betydelsen av att vara en del i en gemenskap. Just den aspekten kan vara ett 

särskilt viktigt budskap i en transaktivistisk artefakt eftersom det handlar om att lösa upp 

strukturer som grupperar och separerar individer. Talaren kan ge intrycket av ett gott 

ledarskap genom att försäkra publiken om att kämpa för och stötta andra. Samtidigt kan det 

vara viktigt att ge intrycket av att vara en sårbar individ som i grunden också är beroende av 

en gemenskap och stöd från andra individer. Då kan talaren ge en annan person en central roll 

i den personliga berättelsen och understryka gemenskapens betydelse. I Pims fall 

framkommer det genom att betona stödet från mamman att hylla kärleken mellan transsyskon. 

Att vara en god förebild eller en lämplig ledare är karaktärsegenskaper som ofta 

är önskvärda för en person i talarposition. Ethos måste konstrueras olika med hänsyn till 

                                                
88 Butler 1988; VanOra och Ouellette 2009. 
89 Sarrimo 2012, s. 36. 
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situationen, där min analys av Pims ethos blir ett exempel på vilka faktorer framhållandet av 

dessa egenskaper kan baseras på.  

 Analysen av Pims ethos i ett videoklipp i minidokumentärserien "Mitt ID" är ett 

exempel på hur ett retoriskt teoretiskt perspektiv kan säga något om hur en identitet som icke-

binär transperson kan förhålla sig till rollen som talare. Baserat på materialet hade även andra 

retoriska ingångar givetvis varit möjliga. En analys av Pims ethos hade inte nödvändigtvis 

behövt kretsa kring begreppen trans och eller icke-binär. För att bedöma trovärdigheten hos 

talaren i videoklippet hade det varit intressant att undersöka hur ethos förhåller sig till pathos 

och logos, de andra två klassiska övertygelsemedlen, i talet. Vi skulle kunna analysera 

elocutio i talet, till exempel vilken stilnivå talet ligger på. Pim använder vissa termer för att 

skapa förtroende, till exempel märkbart konsekvent användande av könsneutrala uttryck som 

"hen", "en", "-person" och begreppet "icke-binär". En argumentationsanalys skulle också 

kunna koppla strukturen på argumenten som yttras till talarens trovärdighet. Eftersom Pims 

tal till stor del består av en personlig berättelse skulle det varit relevant att göra en 

narratologisk analys för att se hur berättelsen och berättandet kan kopplas till talarens 

karaktär. En bildanalys hade kunnat synliggöra specifikt vad det visuella intrycket bidrar med 

för talaren och vad videomediet fyller för funktion. Min analys är alltså på intet sätt en 

uttömmande redogörelse för Pims ethos. Däremot utgör analysens teoretiska utgångspunkter 

perspektiv på ethos som tydligare kan säga något om hur specifikt en identitet som icke-binär 

transperson påverkar en persons ethos. 

Enligt den ursprungliga betydelsen, alltså den klassiska definitionen, av ethos 

måste begreppet ses i förhållande till pathos och logos. Eftersom gränser mellan dessa 

kategorier, i synnerhet mellan ethos och pathos, ibland flyter samman kan det vara svårt att 

avgöra vilka argument som i praktiken förstärker talarens trovärdighet, vad som påverkar 

publikens känslor eller vad som är rent faktarelaterat.90 Det innebär också att många argument 

på ett eller annat sätt kommer att kunna ledas tillbaka till talarens trovärdighet. Detta kan 

alltså göras, till exempel, genom analyser med utgångspunkter som nämnts i föregående 

stycke. Retoriken kan, till skillnad från andra fält, erbjuda en analys med en variation av 

perspektiv, inklusive synsätt som innefattar sociologiska eller queerteoretiska aspekter. 

 

 

 

                                                
90 Lindqvist Grinde 2008, s. 81.  
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