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1. Inledning  
Enstaka torde de människor vara som ärligt kan säga att de inte på något vis påverkats av eller 

åtminstone fascinerats över USA:s nuvarande president Barack Obamas sätt att tala och 

uttrycka sig. Under sin presidentkampanj lyckades han få en hel nation att ta till sig slogans 

som ‖Yes, we can!” och ”Change we can believe in”, och han fyllde fotbollsarenor med folk 

när han kom någonstans för att tala. Han har i media påståtts vara en av vår tids största talare, 

och en skicklig användare av den klassiska retoriken
1
. Barack Obama är en personlig 

president och han pratar gärna om sin familj och sin bakgrund, oavsett vad det huvudsakliga 

ämnet för talet må vara.  

 

Jag dristar mig till att göra en jämförelse med en av Obamas föregångare, en man som han 

själv gärna citerar eller tar upp som exempel i sina tal, Abraham Lincoln. Liksom Lincoln i 

sitt berömda tal Gettysburg Address ger Obama många gånger intrycket av att i stort sett tala 

direkt från hjärtat, i ett tal som han precis skrivit innan han gick upp på scenen. 

Romantiserande bilder har målats upp om att Lincoln skrev sitt tal på tåget på väg till 

Gettysburg, och att han till och med finslipade det när han väntade på att få gå upp på scenen, 

men vid en närmare analys märker man att det är ett tal som genomarbetats både länge och 

väl, speciellt om man ser till ordval och utsmyckningen med stilfigurer.
2
 Vad gäller då för 

Barack Obama? Är hans vana att berätta om sin familj och bakgrund spontana infall och en 

vilja att dela med sig av sin berättelse eller vill han något annat med det? Obama pratar ofta 

och gärna om ‖My own American story‖ – men har han en typisk amerikansk uppväxt, är han 

en person som alla kan identifiera sig med och alliera sig med, eller vill han bara få oss att tro 

det? 

2. Syfte och frågor 
Uppsatsens syfte är att genom en analys av tre tal undersöka på vilket sätt USA:s president 

Barack Obama använder sig av berättelser om sin familj och sin bakgrund i sina tal för att 

försöka stärka sitt ethos.  

 

Uppsatsen huvudsakliga frågeställningar är som följer: 

 

* När i talen pratar Obama om sin bakgrund och familj?  

 

* Vad i dessa berättelser kan höja Obamas ethos och skapa förtroende för honom? 

 

* Vilka retoriska grepp använder Obama för att försöka få så många som möjligt att känna att 

de har något gemensamt med honom? 

                                                           
1
 Poellinger, Clemens, Mästare i klassisk retorik, Svenska Dagbladet 2008-11-05, 

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/mastare-i-klassisk-retorik_1998113.svd - hämtad 10-08-08. 
2
 Adler, Peter, Lincolns tal ett skolexempel på skicklig retorik, Svenska Dagbladet 2010-07-01, 

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/lincolns-tal-ett-skolexempel-pa-skicklig-retorik_4934989.svd - hämtad 10-08- 
0808. 

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/mastare-i-klassisk-retorik_1998113.svd
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/lincolns-tal-ett-skolexempel-pa-skicklig-retorik_4934989.svd
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2.1. Disposition 
Uppsatsen inleds med en kort introduktion till ämnet i Kapitel 1 samt en presentation av syfte, 

frågor och tidigare forskning i Kapitel 2. I Kapitel 3 ges en biografisk bakgrund över Barack 

Obamas liv och karriär och i Kapitel 4 diskuteras material och avgränsning. I kapitel 5 

presenteras den teori som uppsatsen bygger på, bland annat ethos och topikläran presenteras. 

Vidare i Kapitel 6 sker en genomgång av de metoder som används i själva analysen. I Kapitel 

7 sker själva analysen av de tre talen och resultaten redovisas och diskuteras. Slutligen i 

Kapitel 8 genomförs en diskussion där de tre talen vävs samman och framkomna resultat 

ytterligare analyseras. Kapitlet avslutas med uppsatsens slutsats. 

2.2. Tidigare forskning 

Vad jag har kunnat hitta genom litteratursökningar på Libris finns det inga svenska 

avhandlingar som handlar om Barack Obama. Martin Gelin är en svensk journalist som under 

två års tid reste runt i USA och på nära håll följde Obamas valkampanj. I sin bok Det 

amerikanska löftet
3
 berättar han om sin resa och om den folkrörelse som Obamas kampanj 

kom att bli. Lisa Storm Villadsen är en dansk lektor vid retorikinstitutionen vid Köpenhamns 

universitet som forskat kring Obama. Hon har bland annat skrivit en artikel för 

Retorikmagasinet, Obamas amerikanska dröm
4
 där hon tar upp den vikt Obama lägger vid 

ethos när han håller presentationstalet för Demokraternas presidentkandidat John Kerry 2004 

och hur han använder presentationen av sig själv för att skapa argument för Kerrys 

presidentkandidatur. I boken Say it like Obama and win!
5
 gör Shel Leanne en grundläggande 

analys av hur Obama lyckas nå ut till och inspirera sin publik om och om igen. Hon går bland 

annat igenom hur han bemöter och tar sig igenom kontroverser och hur han gör för att 

övertyga.  

 

Vad gäller presidentretorik finns många mer allmänt inriktade böcker skrivna inom området. 

En bok som inte specifikt är inriktad på retorik men som ändå tar upp presidenter och deras 

likheter och skillnader är Fred I. Greensteins The Presidential Difference
6
. Han analyserar de 

olika presidenternas starka och svaga sidor och presenterar teorier kring varför presidenter blir 

framgångsrika eller inte. I boken finns även ett kapitel om Barack Obama där Greenstein 

diskuterar Obamas ledarstil och baserat på det hur Obama kan förväntas bli som president. 

Karlyn Kohrs Campbell och Kathleen Hall Jamieson tar i sin bok Deeds Done in Words
7
 upp 

de olika typer av tal som en president håller, allt från installationstalet till det årliga State of 

the Union-talet och tal i krigstid. Slutligen i Leroy G. Dorseys The Presidency and Rhetorical 

Leadership
8
 görs en mer detaljerad genomgång av olika presidenters retorik i specifika 

                                                           
3
 Gelin, Martin, Det amerikanska löftet. Barack Obamas väg till Vita huset, Månpocket Fakta i överenskommelse med 

Bokförlaget Atlas, Stockholm 2009.     
4
 Storm Villadsen, Lisa, Obamas amerikanska dröm, RetorikMagasinet nr 38, Sommar 2008. 

5
 Leanne, Shel, Say it Like Obama and Win! The Power of Speaking with Purpose and Vision, (Expanded Edition) McGraw-

Hill, New York 2010. 
6
 Greenstein, Fred I., The Presidential Difference – Leadership Style from FDR to Barack Obama, 3 u, Princeton University 

Press, Princeton 2009. 
7
 Kohrs Campbell, Karlyn & Hall Jamieson, Kathleen, Deeds Done in Words – Presidential Rhetoric and the Genres of 

Governance, The University of Chicago Press, Chicago 1990. 
8
 Dorsey, Leroy G. (Edited by), The Presidency and Rhetorical Leadership, Texas A&M University Press, College Station 2002. 
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sammanhang, som Ronald Reagans ‖American Dream‖ och Franklin Delano Roosevelt med 

sin ‖New Deal‖.  

3. Biografisk bakgrund 
Barack Obama föddes den 4 augusti 1961 på Hawaii av en amerikansk mor och en afrikansk 

far. Han växte framför allt upp på Hawaii men tillbringade även några år av sin uppväxt i 

Indonesien.
9
 Under sin uppväxt togs han under långa perioder omhand av sin morfar och 

mormor. Morfar hade varit del av Pattons armé under andra världskriget och mormor hade 

arbetat sig upp till ett respektabelt arbete på en bank.
10

 

 

År 1983 bestämde Obama sig för att bli samhällsorganisatör och flyttade så småningom till 

Chicago.
11

 Där arbetade han under några år i miljonprogrammet Altgeld Gardens tillsammans 

med lokala kyrkor med att försöka organisera arbetsträning och andra program för dem som 

bodde i området.
12

 Obama studerade vid Columbia University och Harvard Law School och 

när han läste vid Harvard blev han den första afroamerikanen som blev redaktör för 

prestigefyllda ‖The Harvard Law Review‖. Obama bosatte sig sedan permanent i Chicago där 

han bland annat undervisade i konstitutionell rätt vid The University of Chicago och han var 

medlem av delstatssenaten 1996-2004.
13

 Obama träffade sin hustru Michelle på den 

advokatbyrå i Chicago där de båda arbetade under en period och de har tillsammans döttrarna 

Malia och Sasha.
14

 

3.1. Vägen till presidentposten 
Barack Obama offentliggjorde sin presidentkandidatur den 10 februari 2007 och var då en av 

tre toppkandidater för det Demokratiska partiet, de andra två var Hillary Clinton och John 

Edwards. Det blev en relativt jämn kamp mellan Clinton och Obama men för Edwards gick 

det sämre så han drog sig ur i början av januari 2008.
15

  En skugga över Obamas kampanj 

blev hans pastors, Jeremiah Wrights, rasistiska uttalanden gentemot vita. Detta bemötte dock 

Obama mycket skickligt i det omtalade talet ‖A More Perfect Union‖ som kommer att 

analyseras senare.
16

 Inte förrän i början av juni samma år stod det klart att Obama var 

Demokraternas slutgiltiga presidentkandidat och det stod då mellan honom och 

Republikanernas John McCain. Obama valdes slutligen till USA:s 44:e president med 53 % 

av folkets röster och 365 elektorsröster mot McCains 173.
17

  

                                                           
9
 Nationalencyklopedin, www.ne.se sökord Barack Obama. 

10
 http://www.whitehouse.gov/about/presidents/barackobama - hämtad 2010-08-08. 

11
 Obama, Barack,  Dreams from My Father – A Story of Race and Inheritance, Three Rivers Press, Revised Edition, New York 

2004, s. 133.  
12

Walsh, Kenneth T., On the Streets of Chicago, a Candidate Comes of Age, U.S. News  2007-08-26, 
http://www.usnews.com/usnews/news/articles/070826/3obama.htm hämtad 2010-07-06. 
13

 Nationalencyklopedin, www.ne.se sökord Barack Obama samt 
http://www.whitehouse.gov/about/presidents/barackobama - hämtad 2010-08-08. 
14

 http://www.whitehouse.gov/about/first-ladies/michelleobama - hämtad 2010-08-08. 
15

 Greenstein 2009 s. 213f. 
16

 Gelin 2009 s. 445. 
17

 Greenstein 2009 s. 214f.  

http://www.ne.se/
http://www.whitehouse.gov/about/presidents/barackobama
http://www.usnews.com/usnews/news/articles/070826/3obama.htm
http://www.ne.se/
http://www.whitehouse.gov/about/presidents/barackobama
http://www.whitehouse.gov/about/first-ladies/michelleobama


6 

 

3.2. Författaren Barack Obama 
Barack Obama har skrivit två böcker under sin karriär och de skiljer sig en del åt till sin 

karaktär. Hans första bok kom ut 1995 och heter Dreams from My Father
18

 (Min far hade en 

dröm) och den andra boken heter The Audacity of Hope
19

 (Att våga hoppas) och kom ut 2006. 

Dreams from My Father är en självbiografisk bok som han skrev när han läste juridik. I den 

berättar han om sin uppväxt med en frånvarande far, hur han levde dels med sin mor men 

även långa perioder hos morföräldrarna, och han beskriver sökandet efter sin familjs historia 

som till slut tar honom till Kenya. Det är på många sätt en utlämnande bok där han både tar 

upp glädje och sorg och ger personliga skildringar av sin familj. The Audacity of Hope är en 

mer samhällsvetenskapligt inriktad bok. Även den är personligt skriven och Obama tar ofta 

upp händelser och exempel som han själv varit med om, men den handlar snarast om 

statsskicket i USA och andra viktiga politiska frågor som ras och tro.    

4. Material och avgränsning 
Det material som skall analyseras i denna uppsats är tre tal framförda av Barack Obama. Det 

är det presentationstal (The Keynote Speech) som han höll på Demokraternas konvent 2004 

när John Kerry skulle nomineras till presidentkandidat, det tal Obama höll om sin pastor när 

denne uttalat sig rasistiskt om vita (A More Perfect Union) samt det segertal han höll i Grant 

Park i Chicago 2008 då det stod klart att han blivit vald till USA:s 44:e president. De delar av 

talen som är aktuella för studien finns citerade i analysavsnitten och där finns även 

hänvisningar till internetsidor där man kan titta på inspelningar av talen. Dessa tre tal har valts 

ut som analysmaterial då de dels rent kronologiskt speglar olika tidpunkter och avsatser i hans 

karriär och dels visar på tre olika sammanhang, ett då han egentligen presenterar en annan 

person (Keynote Speech) men ändå lyckas göra det även till ett presentationstal av sig själv, 

ett där han snarare ger ett slags försvarstal (A More Perfect Union) och ett som är mer präglat 

av glädje och förhoppning (The Victory Speech). Med tanke på den begränsade tid detta 

arbete har till förfogande har fokus riktats till just dessa tre tal då det bör vara tillräckligt 

många för att få fram ett tillfredsställande analysresultat men ändå en avgränsning som gör 

det möjligt att gå in på djupet i alla tre talen istället för att tvingas göra en grundare analys av 

ett större antal tal. Tilläggas bör även att de tal som valts ut framfördes för några år sedan då 

Obamas popularitet fortfarande växte. 

 

Liksom de flesta större politiker är inte Obama ensam författare till sina tal. Det är framför allt 

knappt 30-åriga Jon Favreau som tillsammans med Obama skriver talen.
20

 Detta gör givetvis 

att det inte är Obama som ligger bakom alla retoriska figurer och ordval med mera men det 

torde knappast påverka analysresultatet då inte frågeställningarna på något sätt utgår från att 

det är Obama som har skrivit talen, utan snarare utgår från hur han genom talen stärker sitt 

ethos. 

                                                           
18

 Obama, Barack, Dreams from My Father. A Story of Race and Inheritance, (Revised Edition) Three Rivers Press, New York 
2004. 
19

 Obama Barack, The Audacity of Hope, Vintage Books, New York 2006. 
20

 Vidlund, Susanna, Han är mannen bakom Obamas hyllade tal, Aftonbladet 2009-01-20, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4223371.ab - hämtad 2010-08-11.  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4223371.ab
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5. Teori 
De teoretiska utgångspunkter som kommer tas upp här är dels delar av den klassiska retoriken 

med dess specifika talgenrer och partesläran och dels ethos som tillsammans med logos och 

pathos utgör några av grundstenarna inom retoriken.  Den retoriska situationen kommer att 

presenteras, och viktigt för förståelsen av fördjupningen i familj och bakgrund är även 

topikläran som gås igenom nedan. En kortare inblick i publikbegreppet och i den specifika 

genre som presidenttal utgör kommer även att ges.  

 

Logos handlar om fakta i argumentationen, man övertygar genom att upplysa och informera 

sina åhörare. Vissa tal kräver mer logos än andra, skall man försöka övertyga en publik om en 

viss politisk fråga till exempel bör betydligt fler logosargument krävas än om man håller ett 

hyllningstal på en födelsedagsfest. Det är även viktigt att ta hänsyn till åhörarnas 

förkunskaper för att kunna beräkna på vilken nivå man skall lägga sina logosargument.
21

 

Pathos handlar precis som namnet antyder om känslor, det kan vara både talarens egna och 

åhörarnas. Talaren kan vilja väcka olika slags känslor för att nå målet med sitt tal, det kan 

vara allt från ilska och upprördhet till glädje och hopp. I politiken använder man ofta 

motsatsförhållandet mellan fruktan och hopp. Vill man argumentera för en viss lösning på ett 

problem kan man göra så att man först målar upp en bild av hur hemskt samhället är, eller 

åtminstone håller på att bli, (fruktan) för att sedan presentera den möjliga lösningen på 

problemet och förklara hur bra allt skulle kunna bli om man gör på deras sätt (hopp).
22

 Ethos 

tas upp mer ingående i avsnitt 5.2. 

5.1. Tre talgenrer 

Inom den klassiska retoriken talas om tre genrer av tal, nämligen genus judiciale, genus 

deliberativum samt genus demonstrativum.  

 

Genus judiciale går ut på att anklaga eller försvara någon och handlar ofta om det juridiska, 

någon som har begått ett brott eller liknande och är i behov av försvar eller skall anklagas, 

men tekniken kan även användas i andra sammanhang såsom historiska verk eller 

självbiografier. Man ser alltid till något som skett i det förflutna.
23

  

 

Genus deliberativum i sin tur handlar istället om framtiden, man vill få sina åhörare att fatta 

ett gemensamt beslut i en fråga och försöker därför med hjälp av sitt tal råda dessa till att välja 

ett visst alternativ genom att överväga olika alternativ. Typexemplet är tal som hålls inför en 

politisk församling.
24

 

Den tredje genren slutligen är genus demonstrativum och går ut på att man fördömer eller 

prisar en viss företeelse eller person. Huvudsyftet är inte att försöka få sina åhörare att fatta 

                                                           
21

 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte, Heder och påverkan – Att analysera modern retorik, Natur och Kultur, Stockholm 1998, s. 
34. 
22

 A.a. s. 34f. 
23

 Johannesson, Kurt, Retorik eller konsten att övertyga, Norstedts, Stockholm 2006, s. 36. 
24

 A.a. s. 36. 
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något beslut eller komma fram till en dom som i tidigare genrer utan snarare att de skall vara 

villiga att hålla med i talarens åsikter.
25

   

 

Homiletiken är en fjärde genre som har räknats till retoriken sedan medeltiden. Homiletik är 

predikokonst och kännetecknas av dess mer pedagogiska utformning, den går ut på att försöka 

förklara bibeltexter och skapa en religiös gemenskap.
26

 

 

5.2. Ethos 
Den klassiska retorikens sista grundsten näst efter logos och pathos är alltså ethos. Ethos 

innebär att man som talare med hjälp av sin karaktär eller personlighet skall försöka få 

publiken välvilligt inställda och vinna deras förtroende.
27

 Enligt Quintilianus var avsändaren 

till ett meddelande en del av själva budskapet, och för att åhörarna skulle tro på budskapet var 

de också tvungna att tro och lita på talaren. Aristoteles i sin tur menade att talarens karaktär 

eller ethos snarare blev ett medel i övertalningsprocessen om talet framförs på ett sådant sätt 

att det gör talaren trovärdig. Vi har lättare att ta till oss och tro på det en hedervärd man säger, 

och det avgörande var att talaren lyckades etablera sin karaktär genom själva talet. Aristoteles 

ansåg också att kunde man bara retoriskt sett konstruera en starkt moralisk personlighet med 

hjälp av sina ord så kunde man nästan säga att ethos var den starkaste av de tre grundstenarna.  

Den grekiske advokaten Lysias (400-tal f.Kr.) betonade ofta ethos starkt när han försvarade en 

klient. Han berättade då om klientens liv och familj och vad han uträttat i sitt liv för att skapa 

en bild av en god människa med en god karaktär, ett starkt ethos.
 28

 Även Karlberg och Mral 

diskuterar kring ethos betydelse för ett tal och talaren, och menar att man i vissa fall nästan 

skulle kunna tro att det är viktigare att ha ett starkt ethos än att tala sanning. Framstår man 

som en pålitlig och trovärdig person (eller annan källa, tidning till exempel) kanske det är 

lättare att utgå från att något är sant än om personen ifråga verkar opålitlig. Att skapa en 

samhörighet med publiken, att skapa ett ‖vi‖, är också ett sätt att höja sitt ethos, och det kan 

man göra både genom hur man uttrycker sig, genom kroppsspråk men även genom till 

exempel val av klädsel.
29

   

 

Ethos är helt nödvändigt för att kunna få människor övertygade. Carl I. Hovland och Walter 

Weiss (Hovlandgruppen) genomförde på 1950-talet en studie som gick ut på att de 

presenterade en artikel för två testgrupper. Det var precis samma artikel och den handlade om 

huruvida det var möjligt att bygga en atomdriven ubåt. Den enda skillnaden var att de uppgav 

olika källor till artikeln. Till den första gruppen sa de att det var en erkänd amerikansk 

forskare som vid tidpunkten ledde den grupp som utvecklade atombomben som stod bakom 

artikeln. Till den andra gruppen sa de att källan var den ryska tidningen Pravda vilken vid 

tidpunkten hade mycket låg trovärdighet. Bland de som tillhörde den första gruppen ändrade 

36 % sin uppfattning och instämde i det som stod i artikeln, men bland personerna i den andra 

                                                           
25

 Johannesson 2006 s. 36f. 
26

 Karlberg & Mral 1998 s. 23.  
27

 Johannesson 2006 s. 18. 
28

 Andersen, Øivind, I retorikkens hage, Universitetsforlaget, Oslo 2004, s. 35.  
29

 Karlberg & Mral 1998 s. 31ff. 
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gruppen var det inte en enda procent som ändrade uppfattning. Exemplet visar tydligt vilket 

inflytande ethos och trovärdighet har för en och samma text.
30

 

 

Enligt Lindqvist har den klassiska retorikens ethosbegrepp inte något att göra med den 

uppfattning vi kan tänkas ha om en person redan på förhand. Det handlar endast om den 

karaktär som talaren lyckas förmedla i själva talet. Med andra ord handlar ethos om sådant 

som talaren själv kan kontrollera.
31

 Att någon uppfattas som pålitlig är situationsbundet, 

talaren måste anpassa sig efter de värderingar som gäller i den aktuella situationen och efter 

de givna åhörarna. Aristoteles har vidarefört tre huvudkategorier av ethos från de äldsta 

grekiska retorikdiskussionerna. Dessa är arete (en talares moraliska egenskaper), phronesis 

(förnuft och kunskaper) samt eunoia (den goda viljan).
32

 

5.2.1. Arete 

Även om det givetvis kan finnas stora skillnader i vad människor uppfattar som moraliskt och 

värderar högt finns det ändå några egenskaper som genom tiderna har fortsatt att stå högt i 

kurs. De antika filosofernas fyra kardinaldygder, att vara modig, klok, rättrådig och måttfull, 

är fortfarande aktuella. Typiskt för amerikanska politiker, vilket blir aktuellt i den här 

uppsatsen, är att på olika sätt visa upp att de står för relativt konservativa värderingar och en 

tro på kärnfamiljen för att bli framgångsrik. Man bör som talare försöka framställa sig själv 

som moraliskt framstående för att skapa ett starkt ethos.
33

  

5.2.2. Phronesis 

Att det är mest intressant att lyssna på en talare som är väl insatt i det han eller hon pratar om 

är givet. Det gäller dock som talare att ha förmågan att lyfta fram och visa upp sina 

kunskaper. Det spelar ingen roll hur väl inläst talaren är inom ett visst ämne om det inte 

kommer fram till publiken, då kommer de ändå inte veta om att kunskapen finns. Det finns 

dock olika sätt att belysa sin kunskap eller sitt förnuft. Man kan till exempel berätta om sin 

utbildning eller tidigare erfarenheter. Det kanske dock inte alltid är det mest passande, ibland 

kan det kanske vara bättre att helt enkelt uttrycka sig avancerat för att få förtroende hos 

publiken. Ethos handlar om att anpassa sig till den speciella situationen, och beroende på 

situationen kanske det kan vara bättre att som partiledare berätta om dagisrutiner och 

vardagspusslet än om sina internationella uppdrag
34

. Ärlighet är givetvis viktigt, saknar 

talaren vissa kunskaper är det bättre att vara ärligt med det.
35

 

                                                           
30

 Kjeldsen 2008 s. 126f. 
31

 Lindqvist 2008 s. 88. 
32

 A.a. s. 90f. 
33

 A.a. s. 91f. 
34

 Det beror på vad man vill uppnå. Fredrik Reinfeldt pratar ofta om sina barn och familjelivet – passar väl ihop med 
begreppet ”vardagspussel” som Nya moderaterna använder, medan Carl Bildt istället hänvisade till specialistkompetens för 
att skapa trovärdighet. Lindqvist 2008 s. 93. 
35

 Lindqvist 2008 s. 92f. 
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5.2.3. Eunoia 

Eunoia handlar som sagt om den goda viljan. Har inte publiken förtroende för att talaren är 

välvilligt inställd finns mycket liten anledning för dem att fortsätta lyssna. Vad talaren bör 

tänka på för att åstadkomma eunoia är att vara artig och respektfull och framför allt att ta in 

publiken. Det viktigaste är att visa upp sin goda vilja mot publiken, visar talaren att han eller 

hon har förtroende för publiken blir troligtvis gensvaret detsamma.
36

  

 

5.3. Topikläran 
Topos, eller topoi i plural, är ett grekiskt ord som betyder plats. Inom retoriken innebär det de 

platser, både rumsliga och bildliga, som talaren kan utgå från när han eller hon skapar ett tal. 

Hellspong förklarar topos inte bara som en plats vilken som helst, utan som en plats fylld av 

mening, fylld av mänsklig erfarenhet.
37

 Topos kan också förklaras som lämpliga sökställen 

för att finna inspiration till det man skall tala om. Skall man skriva en berättelse kan man utgå 

från platser i form av frågor, till exempel ‖vem?‖, ‖när?‖, ‖varför?‖ och så vidare. Beroende 

på vad talaren vill uppnå med sin berättelse kan vissa frågor väljas ut och andra väljas bort.
38

 

 

Aristoteles förklarar topiker som platser dit talaren kan vända sig för att leta efter tillgängliga 

medel för övertygande (available means of persuasion). Han använde dock inte ordet topos 

som en retorisk term. Aristoteles vill skilja mellan ämnen (species) och de topoi som kan 

användas vid diskussioner om olika ämnen. Även om ämnet i sig varierar kan samma topos 

vara tillämpbar.
39

  

 

Topiker kan användas för att väcka känslor hos åhörarna (pathos) eller för att skapa en positiv 

bild av talaren (ethos). Som exempel kan nämnas topiken eller sökstället likhet och olikhet. 

Utgår talaren från det ämnet kan den finna uppslag för att visa sitt starka ethos. Om man vill 

framställa sig själv som modig till exempel kan man söka likheter med en uttalat modig 

människa.
40

 

 

Familj och bakgrund är alltså olika platser där Obama kan sägas ha hämtat sin inspiration, 

platser han valt att använda sig av av en bestämd anledning, kanske för att försöka stärka sitt 

ethos. Lindqvist tar upp olika topiker som hör till personen. Han har baserat det på 

Quintilianus sexton underkategorier till topos ‖person‖ och dessutom lagt till tre egna.
41

 I det 

avslutande diskussionskapitlet kommer jag att ta upp några av dessa underkategorier och 

använda dem som utgångspunkt i diskussionen kring Obamas användning av topiker. De 

kategorier jag kommer att behandla är ‖härstamning‖, ‖nationalitet eller etnicitet‖, 

                                                           
36

 Lindqvist 2008 s. 93f. 
37

 Hellspong, Lennart, Genus demonstrativum, opublicerat manus 2004, s. 5. 
http://webappo.sh.se/C1256CD3003943A9/0/9E1C39963B1E1F11C1257199003C7ABE/$file/genus_demonstrativum.pdf - 
hämtad 2010-12-05. 
38

 A.a. s. 6. 
39

 Aristoteles, On Rhetoric – A Theory of Civic Discourse, Translated by George A. Kennedy, Oxford University Press, New 
York 2007, s. 44ff. 
40

 Lindqvist 2008 s. 125f. 
41

 A.a. s. 130. 
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‖uppfostran, utbildning, träning‖, ‖ekonomiska förhållanden‖, ‖namn‖ och 

‖familjeförhållanden‖.  

 

5.4. Partesläran 

Rhetorices partes är det ursprungliga namnet för partesläran och den kan även kallas de fem 

delarna. I den klassiska romerska retoriken hade talarnas praktiska erfarenheter 

systematiserats och fem retoriska förarbetsfaser skapades.
42

 Dessa fem presenteras här 

tillsammans med intellectio. 

 

Intellectio 

Den första delen av partesläran är intellectio, och det kan sägas vara det retoriska 

förberedelsearbetet som krävs innan man börjar skriva en text. Frågor som bör ställas är i 

vilket sammanhang texten skall presenteras, vilka den riktas till och vilket syfte den har.
43

 

 

Inventio 

Nästa fas är inventio vilket kan beskrivas som själva uppfinnandet av innehåll. Vad skall 

texten handla om, vad skall vara med, och hur bör den bäst utformas? Man kan i 

inventiodelen fundera kring olika teman som tillsammans formar en topik
44

. Ett exempel är att 

svara på en platsannons. De teman som ett sådant svar förväntas innehålla är uppgifter om 

personliga förhållanden som ålder, utbildning, civilstånd med mera.
45

  

 

Dispositio 

Dispositio handlar om att disponera sin text på bästa sätt. Den klassiska retoriken delar in 

dispositio i fem delar: exordium, narratio, propositio, argumentatio och conclusio.
46

 Dessa 

delar kommer att gås igenom i samband med dispositionsanalysen i avsnitt 6.3. 

 

Elocutio 

I elocutiodelen skall materialet sammanställas till en färdig text. Det gäller att hitta en lämplig 

stil till texten. Inom retoriken har stil en viktig betydelse, används inte rätt stil kommer texten 

inte att få det genomslag som den annars skulle ha kunnat få.
47

 Elocutio står för den språkliga 

utformningen och innebär att texten skall ha vissa språkliga kvaliteter. Fyra kännetecken på 

ett bra språk är att det är korrekt, att det är klart och tydligt samt att det är ändamålsenligt och 

passande.
48

  

 

 

 

                                                           
42

 Kjeldsen Elmelund, Jens, Retorik idag – Introduktion till modern retorikteori, Studentlitteratur AB, Lund 2008,  s. 38f. 
43

 Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys, Studentlitteratur AB, Lund 1997, s. 
241. 
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Memoria 

Memoria handlar precis som namnet antyder om minnet. Det finns olika tekniker att använda 

för att komma ihåg talet man skall framföra, till exempel minneskedjor och minnespalats. Det 

kan vara olika ramsor med viktiga begynnelsebokstäver eller att tänka på sitt tal som olika 

rum där man vandrar genom innehållet i texten. En annan del av memoria är att lära sig att 

improvisera, genom att förbereda sig på att kanske vara tvungen att improvisera under ett 

framträdande förbereder man sig samtidigt på att kunna improvisera i livet i stort.
49

 

 

Actio 

Actio är den sista fasen och där förbereds och genomförs till sist talet.
50

 Det är själva 

framförandet det handlar om, att göra verklighet av det man har förberett, och hur man gör det 

på bästa sätt.
51

 Det är viktigt att variera sitt framförande så att man inte riskerar att publiken 

blir uttråkad. Detta kan till exempel ske genom ett varierat tonläge, ett tydligt kroppsspråk och 

att växla mellan att tala långsamt och fort.
52

 

5.5. Stil enligt Hellspong och Lindqvist 
Hellspong gör en uppdelning mellan fyra olika stildimensioner, den expressiva 

stildimensionen, den sociala, den referentiella samt den estetiska. Den expressiva 

stildimensionen kan sägas vara den dimension som handlar om hur man uppfattas av 

publiken. Man kan skapa en uppfattning om sig själv genom att välja att tala på ett visst sätt 

och det har stor betydelse för vilket genomslag det man säger kommer att få. Ju mer man visar 

av sig själv, ju mer subjektiv man väljer att vara som talare, desto mer kommer den expressiva 

sidan till sin rätt. Hellspong resonerar i denna dimension kring tre stilfaktorer, nämligen den 

logiska, den etiska och den patetiska stilfaktorn vilka motsvarar logos, ethos och pathos. 

Precis som namnen antyder menas med den logiska stilfaktorn att man ger sitt tal en logisk 

struktur, man använder sig av tydliga argument och relevanta fakta, den etiska stilfaktorn 

innebär att man vill väcka förtroende och visa att man är pålitlig och slutligen med den 

patetiska stilfaktorn strävar man istället efter att väcka känslor, visa optimism och 

engagemang.
53

 Sedan kommer vi till den sociala stildimensionen. Både talarens och åhörarnas 

sociala situation är viktig när man pratar om den sociala stildimensionen. Vad gäller talaren 

kan det finnas anledningar att antingen understryka och betona sitt sociala ursprung genom 

dialekt och liknande eller att försöka dämpa det beroende på vad man vill åstadkomma. Det är 

också viktigt att vara medveten om hur man pratar till åhörarna, det säger mycket om ens 

uppfattning av deras sociala situation om man till exempel väljer att tala onödigt förenklat, det 

kan då istället vara vist att använda ett något mer avancerat språk för att visa att man inte på 

något sätt dumförklarar dem. Ett retoriskt krav är även att stilen är áptus, det vill säga att den 

är lämplig för publiken. Man måste helt enkelt anpassa sin stil till det som man bäst tror 

                                                           
49

 Wolrath Söderberg, Maria, Finns det genvägar till klokhet? Retorik som konsten att överväga, Studentlitteratur AB, Lund 
2003, s. 194f. 
50

 Kjeldsen 2008  s. 39. 
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53

 Hellspong, Lennart, Konsten att tala – Handbok i praktisk retorik, Studentlitteratur AB, Lund 1992, s. 103ff.  
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passar sina åhörare.
54

 Nästa dimension är den referentiella och den handlar om hur tydlig 

talaren är i sin stil. Vad vill talaren förmedla, hur gör han eller hon det, är personen konkret 

eller abstrakt? Det handlar också om hur detaljerad man väljer att vara och om man har en 

välordnad struktur på det man vill säga.
55

 Slutligen har vi den estetiska stildimensionen.  Till 

den delen av stilen hör allt det som på något sätt förskönar det talaren vill ha sagt, det kan 

vara allt från vackra ord till andra egenskaper som klangen i rösten och språkets rytm. Till 

denna dimension hör det retoriska kravet på púritas, språklig korrekthet, och viktig är också 

den språkliga utsmyckningen, ornátus.
56

  

 

Lindqvist i sin tur diskuterar kring tropernas och figurernas retoriska funktion och han menar 

att det först är när de används i syfte att påverka som de borde kunna kallas retoriska. Vid 

analys av stilfigurer räcker det inte att identifiera vilka figurer som finns i texten utan man 

måste reflektera över vilken funktion de kan tänkas ha i det givna sammanhanget. Han tar upp 

några olika funktioner som figurerna kan ha, och det är bland annat att undvika tristess, att 

förstärka känslor och för att förenkla och ge en pedagogisk effekt. Figurer som metaforer, 

liknelser och allegorier kan användas både för att förtydliga och för att skapa känslor. 

Anaforer används gärna av politiker och predikanter för att väcka känslor hos åhörarna.
57

  

5.6. Den retoriska situationen – Bitzers tre centrala begrepp 
Begreppet ‖retorisk situation‖ presenterades för första gången i Lloyd F. Bitzers artikel

58
 med 

samma namn från 1968. Bitzer menar att det i vissa situationer finns brister eller problem 

vilka gör att dessa situationer inbjuder till någon slags förändring. Kan denna förändring ske 

genom kommunikation är det ett exempel på en retorisk situation.
59

 

 

Bitzer beskriver den retoriska situationen utifrån tre centrala byggstenar eller begrepp, 

nämligen exigence, audience och constraints.
60

 Exigence kan översättas till nödläge eller 

svårighet och Bitzer beskriver begreppet just som något defekt, något som är något annat än 

vad det borde vara. Han menar att inom i stort sett alla kontexter finns ett flertal exigence men 

alla är inte retoriska, och är då inte heller del av den retoriska situationen. De svårigheter som 

exigence utgör är retoriska om det finns en möjlig lösning på problemet och denna lösning 

kräver att man pratar om det, håller ett tal eller liknande, eller att lösningen åtminstone är 

hjälpt av detta. Bitzer tar upp exemplet med luftföroreningar, det finns där en möjlig 

förbättring eller lösning, nämligen att man minskar på utsläppen, och för att göra detta krävs 

att allmänheten uppmärksammas på problemet och att man agerar på rätt sätt för att väcka 

intresse för frågan.
61

 Den andra byggstenen i den retoriska situationen är audience, det vill 

säga publiken eller de som på annat sätt tar del av det uttryckta. För att retoriken skall kunna 

existera krävs en publik och för att en publik skall klassas som retorisk krävs att den är möjlig 
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att påverka.
62

 Slutligen kommer vi till begreppet constraints. Ordet i sig kan översättas med 

restriktioner eller tvång och kan sägas vara de retoriska hinder skapade av publiken, relationer 

eller andra föremål som talaren måste överbrygga för att få åhörarna att ta till sig det han eller 

hon vill säga. Exempel på constraints kan vara tradition, attityder och tro, men även hinder 

som dokument, fakta och liknande.
63

 I Obamas fall kan mycket väl det faktum att han är svart 

vara ett retoriskt hinder som gör att det krävs mer av honom som talare att nå fram till vissa 

delar av befolkningen än vad det skulle ha krävts av en annan person i samma situation. 

 

Bitzer tar upp sex kännetecken på att något är en retorisk situation, vilka jag här mycket 

kortfattat kommer att gå igenom. Det första kännetecknet är att retorik är situationsbundet, det 

krävs en viss situation för att retoriken skall kunna existera. Vissa situationer är väldigt tydligt 

retoriska. Till exempel när president Kennedy mördades i USA, behovet av information var 

då stort, och det första som publicerades var just information om vad som hänt. Sedan följde 

andra exigences som behövde förklaras, men den första retoriska situationen bestod av att nå 

ut med information om det inträffade. Det andra kännetecknet på en retorisk situation är att 

den inbjuder inte bara till ett svar vilket som helst utan till ett lämpligt sådant (fitting 

response). På detta följer som tredje kännetecken att situationen på något sätt måste fastställa 

vilket svar som är lämpligt. En situation som i sig är stark och tydlig sätter i sin tur villkoren 

för gensvaret. Det fjärde kännetecknet i sin tur är att en retorisk situation med alla dess 

beståndsdelar existerar i verkligheten. Den verkliga retoriska situationen måste skiljas från de 

fiktiva som kan uppkomma till exempel genom ett tal hållet i en teaterföreställning. Det femte 

draget hos den retoriska situationen är att den kan uppvisa strukturer som är både enkla och 

komplexa och mer eller mindre organiserade. En politisk kampanj till exempel består av 

mycket mer komplexa retoriska situationer än ett enskilt situationsbundet tal hållet av en 

politiker. Det sjätte och avslutande kännetecknet som man bör tänka på är att den retoriska 

situationen uppstår för att sedan antingen mogna och försvinna eller för att mogna och finnas 

kvar på obestämd tid, men oavsett utvecklas den fram till den tidpunkt då ett retoriskt 

framförande skulle vara mest lämpligt.
64

   

5.6.1. Den retoriska situationen i analysmaterialet 

Mitt analysmaterial består av tillfällen då Obama håller politiska tal, och dessa tillfällen är 

givna retoriska situationer. Vad gäller exigence handlar det i alla tre talen om något politiskt 

problem, publiken är i alla tre sammanhangen retorisk eftersom den är möjlig att påverka och 

det finns olika retoriska hinder som behöver överbryggas. I analyskapitlet kommer jag 

närmare att gå in på vilka specifika exigence, audience och constraints som finns för varje tal. 

5.7. Publikbegreppet 

Inom retoriken finns flera olika publikbegrepp. Enligt en indelning som presenteras i Chaim 

Perelmans verk görs åtskillnad mellan en universell, en specifik och en sammansatt publik. 

Den universella publiken beskrivs som hela mänskligheten, den består av alla förnuftiga 
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människor, en slags idealpublik. En retoriker vänder sig vanligtvis till den specifika publiken, 

den publik till vilken man bör anpassa innehållet i sitt tal. En sammansatt publik i sin tur 

består av människor med många olika värderingar, förkunskaper och så vidare. I de fallen 

måste talaren se upp så att inte han eller hon använder sig av argument som vissa i publiken 

inte känner till eller inte kan relatera till.
65

 

 

En retorisk situation kräver alltid en publik. För att publiken skall räknas som retorisk krävs 

dock att den är möjlig att påverka. Enligt Bitzers publikresonemang består en retorisk publik 

av människor som genom retoriken kan påverkas till att handla på ett visst sätt, samt har viljan 

och möjligheten att skapa den förändring som kan motverka situationens problem, dess 

exigence.
66

  

5.8. Presidenttal 
USA:s presidenter har något nästan mytomspunnet kring sig, dessa män som styrt en av 

världens största nationer, dessa män som inte bara blir en ledare för sitt hemland utan även på 

många sätt en ledare för resten av världen. Man skulle nästan kunna säga att det inom 

presidentämbetet existerar en egen retorik, med egna genrer. Som några exempel finns 

installationstalet som är det första talet en president håller när han blivit insvuren (The 

Inaugural Address), det årliga talet till nationen (The State of the Union Address) och det tal 

en avgående president håller, The Farewell Address. Med bara några få undantag var det 

George Washington som instiftade dessa olika genrer.
67

 Presidenten har stor makt och ett stort 

inflytande på bland annat lagstiftning, vilket gör honom politiskt stark oberoende av vilket 

stöd han för tillfället har hos kongressen. I och med att han är en sådan inflytelserik person 

blir han även en person som får mycket uppmärksamhet och som noga granskas, vilket gör att 

hans sätt att uttrycka sig blir mycket viktigt.
68

  Enligt Dorsey fungerar presidenten även som 

en retorisk ledare (Rhetorical Leader) och med det menar han att ledarskapet i grund och 

botten grundas på retoriken i både dess teoretiska och praktiska form. Den retorik som 

förknippas med presidentämbetet har dock inte enbart en positiv klang utan många ser det 

snarare som en farlig teknik för en politiker att få sin vilja igenom.
69

 

6. Metod  
Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka hur Barack Obama använder sig av sin bakgrund 

och sin familj i sina tal kommer analysen främst att inriktas på de delar av talen där han tar 

upp just dessa topoi. Detta gör också att jag har valt att använda mig av en blandning av 

metoder och dessutom valt ut delar av analysmodeller för att kunna få så bra och framför allt 

specificerade analysresultat som möjligt.  
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Jag har som första metod använt mig av delar av Maria Karlberg och Brigitte Mrals 

analysmodell som de presenterar i Heder och påverkan – Att analysera modern retorik. Från 

deras modell har jag valt att använda kontextanalysen och stilanalysen och jag kommer även 

att göra en översiktlig dispositionsanalys för att utreda var i talen som bakgrund och familj 

förekommer, och om man kan utläsa något mönster. För att bredda metoden för stilanalys har 

jag även plockat in en metod för metaforanalys från Roderick P. Hart. 

 

I övrigt har jag utgått från Harts metod för analys av ordval som han presenterar i Modern 

Rhetorical Criticism, samt en narrativ analys utifrån Sonja K. Foss modell från Rhetorical 

Criticism – Exploration and Practice.  

6.1. Kontextanalys  
Att sätta in talet och talaren i en kontext och ett sammanhang torde vara mycket viktigt 

oavsett vad man i slutänden intresserar sig för att inrikta sin analys på. Karlberg och Mral 

delar in kontextanalysen i fem delar; genre, den retoriska situationen, publiken, retoriska 

problem och talaren och författaren.
70

 Här nedan ges en mycket kort genomgång av de olika 

rubrikerna för att läsaren sedan i analyskapitlet skall vara insatt i de olika stegen. 

 

Det finns två olika genrebegrepp att ta hänsyn till i det första ledet av analysen, dels vilken 

typ av textgenre objektet utgör och dels vilken retorisk genre det tillhör. Vad gäller textgenre 

definieras först huruvida texten kan räknas som till exempel en artikel, en annons eller, som i 

det här fallet, ett tal. När detta är fastställt ses istället till den retoriska genren, och valet står 

då framför allt mellan genus deliberativum, genus demonstrativum och genus judiciale.
71

 Man 

bör i det här stadiet vara medveten om att texten i fråga inte behöver tillhöra bara en av dessa 

kategorier utan att den kan vara en blandning av flera.
72

 

 

I nästa steg, den retoriska situationen, sätter man in texten i ett sammanhang, det kan vara 

alltifrån ett politiskt eller socialt till historiskt sådant. Man bör även ta hänsyn till vilka 

eventuella skrivna eller oskrivna regler som styr den aktuella situationen.
73

  

 

I den del av analysen som rör publiken måste hänsyn tas dels till vilken publik talaren kan ha 

avsett med talet och dels vilken publik som faktiskt tar del av det. En annan viktig fråga är var 

publiken finns i tid och rum i förhållande till talaren och vilken betydelse talet kan ha för 

publiken.
74

 

 

Därefter tar man hänsyn till vilka retoriska problem talaren kan tänkas ha, det vill säga vilka 

faror, hinder och fel som finns och behöver bemötas. Det kan även vara en fientligt inställd 

publik som behöver bemötas.
75
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Slutligen klarlägger man vem talaren är. Det rör sig då om att ta reda på biografiska fakta, 

vilken utbildning personen har, vilket yrke den har och så vidare. Man bör även ta reda på om 

personen skrivit talet själv eller om talskrivare varit inblandade.
76

 

 

6.2. Stilanalys 
Karlberg och Mrals modell för analys av en texts stil innehåller tre olika moment, stilnivå, 

stilfigurer och själva framförandet, vilka kommer att redogöras för nedan. Även Harts syn på 

analys av metaforer ges utrymme efter avsnittet om stilfigurer.  

6.2.1. Stilnivå 

När man bestämmer ett tals stilnivå ser man till olika egenskaper hos språket i texten, till 

exempel om det är fylligt eller tunt eller om det är abstrakt eller konkret. Det finns tre 

generella stilnivåer, nämligen hög-, mellan- och lågstil. Högstilen är ofta formell och 

högtidlig och kan exemplifieras av en predikan eller lagtext. Mellanstilen i sin tur är också ett 

korrekt språk om än något enklare, den kallas även normalprosa och förekommer bland annat 

i nyheter. Slutligen kännetecknas lågstilen av ett typiskt vardagsspråk med till exempel 

dialektala uttryck och svordomar. Vid analys av stilnivå bör även hänsyn tas till om 

författaren begår stilbrott genom att växla mellan olika stilnivåer, och om det i så fall kan vara 

ett rent misstag och en brist eller om det snarare är medvetet, och i så fall vilken effekt 

författaren vill åstadkomma med det.
77

    

6.2.2. Stilfigurer 

Stilfigurer är ett sätt att utsmycka sin text och de kan användas både för att ge texten en viss 

variation och för att väcka publikens känslor. Stilfigurer kan även förklara och förtydliga 

delar av texten. Man kan skilja mellan två typer av stilfigurer, troper och ornament. Troper 

används när man vill att åhörarna skall göra associationer utifrån det man säger, om man till 

exempel i sitt tal säger att en person är som ett lejon förväntar man sig att publiken skall 

associera till egenskaper som styrka och mod. Exempel på stilfigurer som räknas till troperna 

är metaforer, liknelser och allegorier. I den andra gruppen, ornament, har orden kvar sin 

egentliga betydelse och man formar istället olika mönster eller scheman av dem som gör att 

texten får liv. Exempel på ornament är antites och alliteration. Vid analysen bör man titta på 

vad stilfigurerna gör för texten och om det är lagom många figurer.
78

 

6.2.3. Metaforanalys enligt Hart 

När man analyserar användningen av metaforer i en text bör man enligt Hart ställa två viktiga 

frågor. Det är dels i vilken utsträckning texten eller meddelandet bygger på ett bildrikt språk, 

och dels vilka speciella syften ett sådant språk tjänar?
79

 Det kan vara givande att studera just 

användningen av metaforer eftersom de ofta fyller olika funktioner i en text, till exempel kan 
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de användas för att särskilt belysa och förtydliga vissa tankar och idéer, men de kan även 

användas för att dölja värderingar, och de kan mena en specifik sak men samtidigt antyda 

något annat.
80

 Enligt Hart har presidenter ett försiktigt språk utan utsmyckade historier och 

bilder medan andra politiker använder metaforer, om än på ett något nedtonat sätt.
81

 Genom 

att studera användningen av metaforer kan man till exempel se hur en talare utvecklas över 

tid.
82

 

6.2.4. Framförandet 

Analysen av framförande, eller actio, ökar förståelsen för talarens ethos och stil och går både 

ut på att man tittar närmare på röst och kroppsspråk och på talarens kläder, placering i rummet 

och liknande. Vad gäller rösten är några frågor som bör ställas om den gör framförandet 

intressant att lyssna på eller om den istället är irriterande, och om någon variation görs av 

tempo och betoning. Kroppsspråket i sin tur kan bidra till att skapa kontakt med publiken, och 

man bör titta på om talarens kroppsspråk passar ihop med det verbala språket och om talaren 

genom sitt kroppsspråk lyckas visa några känslor.
83

  

6.3. Dispositionsanalys 
Vid dispositionsanalysen tittar man på hur texten är upplagd och organiserad, och inom den 

klassiska retoriken finns det fem delar som ett övertygande tal bör innehålla. Tanken med att 

göra en dispositionsanalys i den här uppsatsen är just att få en översiktlig bild av var Obama 

valt att lägga in avsnitt om sin familj och bakgrund och om eventuella mönster kan utläsas, 

och därför kommer varken här eller i analysdelen någon djupare genomgång av de fem 

delarna att genomföras. 

 

Exordium är talets inledning och alltså den första delen av talet. Tre syften som bör uppfyllas 

med inledningen är att talaren skall göra publiken uppmärksam, välvillig och läraktig. Det är 

viktigt att man i inledningen lyckas fånga publikens intresse och få publiken välvilligt 

inställd, och likaså att man målar upp en bild av sig själv som trovärdig och kunnig.
84

 För att 

väcka intresse kan man till exempel börja med att berätta något personligt, något drastiskt 

eller något aktuellt. Att väcka välvilja kan talaren göra genom att smickra publiken eller 

berätta hur glad man är över att få vara där och tala. Slutligen vad gäller förtroendet skapas 

det bäst genom att talaren på något vis demonstrerar sina kunskaper, det kan vara utbildning 

eller personlig erfarenhet eller genom att använda komplicerade begrepp.
85

 

 

Nästa del i dispositionen är narratio och betyder bakgrund eller berättelse. Hur omfattande 

den delen blir beror på vilken förkunskap publiken har till ämnet, eller kanske snarare vilken 

förkunskap talaren tror att publiken har. Är det ett avancerat ämne krävs kanske ett längre 

narratio men är publiken väl insatt är det bättre att försöka hålla det kort. Man bör här fundera 
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över om narratiot är tillräckligt ingående, och om något utelämnas.
86

 Det finns tre dygder 

som enligt Quintilianus skall uppfyllas av talets narratio, och det är att den skall vara kort, 

klar och trovärdig.
87

  

 

I nästa del, propositio, placeras i vanliga fall talets tes, alltså själva huvudtanken med talet. 

Det är inte alltid säkert att ett tal har en tydlig tes, och det kan också finnas en dold tes. Vissa 

tal kan även innehålla en så kallad antites där talaren argumenterar emot motståndarsidans 

sak.
88

 

 

Nästa del kallas argumentatio och utgörs av de argument som stöder tesen. De argument som 

direkt stöder tesen kallas probatio och de argument som istället bemöter faktisk eller 

förmodad kritik kallas refutatio. Argument kan delas in i huvudargument och stödargument, 

och det vanliga är då att man börjar med ett huvudargument som sedan backas upp med ett 

eller flera stödargument.
89

 

 

Conclusio är den femte och avslutande delen i dispositionen och är talets sammanfattning och 

avrundning. Ser man till den klassiska retoriken bör avslutningen innehålla ett recapitulatio, 

det vill säga en repetition av de viktigaste argumenten, och man kan gärna avsluta med att 

återigen vädja till publiken att stödja den framlagda tesen.
90

  

6.4. Ordvalsanalys 
Hart gör i sin ordvalsanalys en uppdelning mellan gruppers vokabulär (group lexicons) och 

enskilda individers vokabulär (individual lexicons). Vad gäller gruppers vokabulär pratar han 

dels om ultimata termer (ultimate terms) och dels om kodord (code words). De ultimata 

termerna är ord med speciell värdeladdning som väcker vissa associationer, och de kan vara 

antingen positiva eller negativa. Hart benämner de positivt laddade orden God Terms och de 

negativt laddade Devil Terms. Jag kommer för tydlighets skull inte översätta termerna utan 

använda dem i originalform.
91

 Kodorden i sin tur kan användas som igenkänningsord för olika 

grupper och för att effektivisera gruppspråket och även i viss mån skydda det från 

utomstående. Ett tydligt exempel hittar man inom sjukvården, ju mer specifikt ett ord är desto 

mindre risk för att man till exempel får fel redskap. Genom att be om en trefin istället för en-

sådan-där-sågliknande-sak-som-ligger-där-borta minskar man inte bara risken att det blir fel 

utan man sparar även tid. Kodorden kan även fylla funktioner som att stabilisera, neutralisera 

och förmildra.
92

  

 

Övergår vi så till de enskilda individernas vokabulär handlar det istället om personens, i vårt 

fall Obamas, egna språkliga stil som talare. Några av de frågor som kan ställas vid analys av 
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enskilda individers vokabulär är om och i så fall hur talarens politiska åsikter, arbetsbakgrund 

eller sociala uppfostran påverkar stilen.
93

 Detta överlappas dock av kontextanalysens del om 

författaren och kommer i resultatredovisningen istället att presenteras där.  

6.5. Narrativ analys 

Berättelsen utgör en viktig del av människors liv. Den kan hjälpa till att organisera våra 

intryck och upplevelser så att vi kan förstå vår omgivning, människorna, platserna och 

händelserna i våra liv. Berättelsen skapar ett personligt engagemang i berättelsens värld för 

både berättaren och publiken. En berättelse gör att något är lättare att komma ihåg och i 

kommunikationssituationer kan berättelsen bidra till att skapa ett vänskapligt informellt band 

mellan berättaren och åhörarna.
94

 Några anledningar till att använda sig av en berättelse kan 

vara att lugna, att lära ut, att bringa klarhet i något, att uppmana till handling eller att skapa en 

identitet.
95

  

 

Foss presenterar i sin narrativa analysmetod fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att en 

text skall anses vara en berättelse. Berättelsen bör innehålla minst två händelser eller 

förhållanden, dessa skall vara kronologiska och den andra händelsen bör vara beroende av den 

första. Slutligen bör berättelsen även innehålla minst ett övergripande ämne eller tema. Är det 

en uppradning av vad olika människor gjort, som att Elvis spelade gitarr, Jane Austin skrev 

böcker och så vidare är det ingen berättelse. Vid analysen av berättelsen finns två viktiga steg, 

att identifiera målet eller syftet med berättelsen samt att identifiera berättelsens grunddrag för 

att se hur de uppfyller målet. När man identifierar en berättelses syfte måste man först ställa 

sig frågan om man litar på författaren? Gör man det kan man välja att tro på författarens 

uttalande om vad syftet är. Men det är inte heller säkert att det alltid är tydligt vad författaren 

själv tycker, och då kan man istället få hjälp av kontexten som berättelsen framförs i. Man bör 

även se till vem författaren är, är det till exempel en politiker eller en komiker kan man utifrån 

detta avgöra vad målet med berättelsen kan vara.
96

 Sedan kommer vi till berättelsens 

grunddrag, dess olika delar. Några av de delar man bör titta på är var berättelsen utspelar sig, 

vilka som är huvudkaraktärer, vilka större och mindre händelser som finns i berättelsen samt 

under vilken tidsperiod (lång eller kort) som berättelsen utspelas.
97

  

6.6. Metodproblem 

Som synes i ovanstående genomgång av metoder har jag utgått från ett flertal olika 

analysmetoder. Det finns både för- och nackdelar med att använda många metoder. En 

nackdel kan vara att det känns något spretigt då det i analysresultaten kommer att presenteras 

flera olika svar eftersom det är många olika aspekter i talen som kommer att analyseras. Det 

kommer även att bli en del upprepning i redovisningen av analysresultatet i och med att det är 

tre tal som alla analyseras utifrån samma metoder, men jag anser det ändå vara bättre att 

disponera materialet så mot att istället försöka göra vissa delar av analysen gemensam för de 
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tre talen. Till en början försökte jag mig på det men insåg att de skiljer sig alltför mycket åt 

för att resultatet då skall bli riktigt rättvist.  

 

Uppsatsens syfte är som sagt att titta på hur Obama använder sin bakgrund och familj för att 

försöka stärka sitt ethos. Jag har inte hittat någon universalmetod som kan hjälpa mig att svara 

på just mina frågor, utan jag tror att det finns många fördelar med att använda flera metoder. 

Att använda flera metoder gör att man får en bredd på analysen, de metoder jag har valt 

kompletterar varandra och gör att analysen blir relativt heltäckande på områden som stil, 

ordval och disposition. Att titta på kontexten är alltid viktigt för att få ett sammanhang till 

materialet, och vad gäller den narrativa analysen blir den intressant för att titta närmare på vad 

Obama vill åstadkomma genom att prata om familj och bakgrund.  

 

Något som alltid blir problematiskt när man studerar texter från en annan kultur är att det är 

många saker man som utomstående lätt förbiser. Obama använder till exempel många ord och 

uttryck som förmodligen är självklara för amerikaner men som inte alls blir lika tydliga för 

den utomstående. Jag har försökt att förklara vissa begrepp som används, men säkerligen 

finns det uttryck och innebörder som jag har missat. 

7. Resultatredovisning och analys 
Jag har valt ut tre av Barack Obamas tal som kommer att analyseras djupare. Dessa är The 

Keynote Speech, The Victory Speech och A More Perfect Union. Jag kommer att ge en kort 

överblick och göra en dispositionsanalys över dessa tal för att sedan välja ut några avsnitt där 

Obama pratar om just sin familj och sin bakgrund och göra en mer genomgående analys av 

dessa avsnitt där jag kommer att titta på stil, stilfigurer, ordval samt göra en narrativ analys. 

En kortare diskussion kommer att genomföras i varje avsnitt rörande det aktuella talet, och 

sedan kommer en mer omfattande diskussion över talen som helhet och de likheter och 

skillnader och andra slutsatser som kan dras att genomföras för sig i kapitel 8.  

 

Vad gäller delen i kontextanalysen som handlar om författaren är den samma för alla tre talen 

så jag kommer för att undvika upprepning kort gå in på den här. Vad gäller författarens 

bakgrund och karriär finns det grundligt genomgånget i kapitel 3, och därför kommer jag inte 

att gå in närmare på det igen. Vidare skall man se till vem som ligger bakom texten, och det är 

som tidigare nämnts inte Obama ensam som skriver talen utan han har talskrivare till sin 

hjälp, i första hand Jon Favreau. Det är dock Obama själv som står för det han säger, han talar 

så att säga i egen sak. Gällande analysen av de retoriska problemen, också de under 

kontextanalysen, kommer de tas upp under avsnittet om den retoriska situationen, och 

redovisas inte separat. 

7.1. The Keynote Speech – presentationstalet som placerade Barack Obama 

på den politiska världskartan 

Ett konvent är den tillställning som de amerikanska partierna håller sommaren innan ett 

presidentval för att utse partiets presidentkandidat och vicepresidentkandidat, och 2004 
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nominerades John Kerry till Demokraternas presidentkandidat och John Edwards till 

vicepresidentkandidat.
98

 År 2004 var Barack Obama fortfarande en relativt okänd politiker 

som kandiderade till senaten. På demokraternas konvent fick han så det hedervärda uppdraget 

att hålla nomineringstalet för John Kerry (The Keynote Speech
99

), ett tal som 

kommentatorerna Richard Norton Smith, Lincoln Presidential Library, och David Brooks 

från The New York Times direkt efteråt kom att benämna som historiskt, och de refererade till 

Obama med ord som ‖a star was being born‖.
100

   

7.1.1. Kontext samt exigence, audience och constraints 

Textgenren för detta tal är given då det är just ett tal, och sedan kommer vi till den retoriska 

genren. Obama höll talet på demokraternas konvent i Boston för att presentera John Kerry, så 

talet är på många sätt ett argumenterande tal för att rösta på Kerry, men det fungerade även 

som ett presentationstal för Obama själv. I och med detta tal skapade han en bild av sig själv 

och gjorde sitt namn känt i en betydligt bredare krets än tidigare.
101

 Skall man se till den 

klassiska retorikens tre genrer stämmer nog detta tal bäst överens med genren genus 

deliberativum, det vill säga det politiska talet. Publiken var framför allt de som medverkade 

på konventet, men givetvis också de stora massor som har kunnat se det genom 

nyhetssändningar och andra medier som Youtube och liknande.  

 

Vi går sedan vidare till Bitzers tre begrepp. Vad gäller exigence kan man se det som att 

Obamas syfte med talet är att belysa Kerrys goda sidor och ge en sådan bra bild av Kerry som 

möjligt för att människor skall vilja rösta på honom i ett senare skede, och även för att det 

egna partiet, Demokraterna, skall se honom som den mest lämpliga kandidaten. Nästa del är 

audience, alltså publiken. Publiken består både av de som medverkade på konventet och de 

som följde talet via andra medier. Ca nio miljoner människor följde tv-sändningen direkt. Det 

är en relativt låg siffra vilket kan förklaras av att ingen av de stora nyhetskanalerna som ABC 

eller CBS rapporterade från konventet.
102

 Frågan är om publiken kan anses vara retorisk? Det 

får förutsättas att både de som deltog på konventet och de flesta av de som sedan sett talet haft 

något slags intresse – det må vara för eller emot – av den politik som diskuterats och Kerrys 

position som presidentkandidat. Därför torde publiken ha varit möjlig att övertyga och således 

även retorisk. Sedan kommer vi till det sista elementet, constraints, vilket är de retoriska 

hinder som måste överbryggas. I det här fallet kan det till exempel vara publikens inställning 

till, eller framför allt kunskap om, Barack Obama. Vid det här konventet var han fortfarande 

en relativt okänd politiker och många av de som hörde honom tala kände förmodligen inte till 

speciellt mycket om honom. Det är ett retoriskt hinder som han överbryggar genom att berätta 

om sig själv.  
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7.1.2. Kort översikt av talet samt disposition 

Barack Obama börjar med att i sitt exordium förklara vilken ynnest det är för honom att få tala 

på konventet. Han förklarar att det är en alldeles speciell ära för honom eftersom det 

egentligen var ganska osannolikt att han över huvud taget skulle stå på den scenen. Redan här 

kommer han så in på historien om sin uppväxt, han berättar om sin far som var uppvuxen i en 

by i Kenya men som fick stipendium att komma till USA och studera, och han berättar om sin 

mor från Kansas vars föräldrar arbetat hårt för USA under andra världskriget samtidigt som 

de uppfostrade henne. Han berättar om sina föräldrars drömmar och han tackar dem som 

kommit före honom och gjort hans resa möjlig.  

 

Ser man till de tre kriterierna för ett bra exordium, intresse, välvilja och förtroende, anser jag 

att Obama får med bitar av dem alla tre. Han väcker intresse genom att berätta om sig själv, 

han blir personlig med publiken. Välviljan vinner han genom att förklara hur glad han är för 

att få vara där och vilken ära det är för honom. Slutligen kan man se berättelserna om hans 

föräldrar som något som även är tänkt att väcka förtroende. Båda hans föräldrar var hårt 

arbetande och han visar att han kommer från en seriös och duktig familj. 

 

Sedan kommer vi in i talets narratio. Här citerar han den amerikanska deklarationen och 

börjar tala om fördelarna med Amerika, att något ytterst positivt med Amerika är att kunna 

lägga sina barn på kvällen, uttrycka sig fritt och räkna med att ens röster kommer att räknas 

nästan jämt. Han pratar om det arbete som finns kvar att utföra, jobben som försvinner, de 

unga människor som har tillräckliga betyg och är motiverade men inte har råd att gå på 

college. Han betonar också att dessa människor inte förväntar sig att regeringen skall lösa 

deras problem åt dem men att alla måste få en riktig chans.   

 

Den här delen av talet är relativt kort, vilket enligt Quintilianus är en av dygderna för 

narratio. Obama verkar vilja måla upp en positiv bild av USA för att sedan kunna gå in på de 

problem som finns i samhället vilka behöver göras något åt 

 

Därefter kommer huvuddelen av talet, propositio. Även om Obama har en politisk agenda och 

tydliga åsikter i talet finns ändock en genomgående tes, och det är att argumentera för John 

Kerry, att folk skall stödja Kerry och rösta på honom. Obama berättar här kort om Kerrys 

bakgrund i det militära och om Kerrys orubbliga tro på Amerika.  

 

Sedan kommer Obamas argument, i argumentatio. Där berättar Obama historien om en ung 

man han mött som bestämt sig för att gå med i Marinkåren och åka till Irak. Så ställer han sig 

frågan om USA tjänar den unga mannen lika väl som han tjänar sitt land, och detta leder in i 

ett argumenterande för vad John Kerry kan göra för att besegra de fiender USA har, och för 

att göra saker och ting bättre i landet gällande medborgerliga rättigheter och välfärd. Obama 

säger att Kerry står för ett mer enat USA och att vi alla måste hålla hoppet levande. Genom att 

berätta historien om den unge mannen skapar Obama en bild som är lätt att komma ihåg, och 

sedan ser han till att förknippa Kerry med den bilden. Det blir nästan som att Obama säger att 
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Kerry kommer att se till att den unge mannen blir rättmätigt belönad i och med att han leder in 

argumenten på att Kerry står för ett enat USA och att Kerry kommer besegra USA:s fiender. 

Genom att göra detta skapar han en positiv bild av Kerry.  

 

Slutligen i conclusiot vädjar Obama till sitt land att om de känner samma energi och passion 

som han själv har han inget tvivel om att de kommer att gå samman i november och rösta 

fram Kerry till president. Här följer Obama den klassiska retoriken genom att återigen 

påminna publiken om tesen och uppmana dem att följa den. 

7.1.3. Citat av de för analys relevanta delarna av talet 

Tonight is a particular honor for me because - let's face it - my presence on this stage is pretty 

unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up 

herding goats, went to school in a tin-roof shack. His father - my grandfather - was a cook, a 

domestic servant to the British. 

But my grandfather had larger dreams for his son. Through hard work and perseverance my father 

got a scholarship to study in a magical place, America, that shone as a beacon of freedom and 

opportunity to so many who had come before. 

While studying here, my father met my mother. She was born in a town on the other side of the 

world, in Kansas. Her father worked on oil rigs and farms through most of the Depression. The 

day after Pearl Harbor my grandfather signed up for duty; joined Patton's army, marched across 

Europe. Back home, my grandmother raised their baby and went to work on a bomber assembly 

line. After the war, they studied on the G.I. Bill, bought a house through FHA, and later moved 

west all the way to Hawaii in search of opportunity. 

And they, too, had big dreams for their daughter. A common dream, born of two continents. 

My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of 

this nation. They would give me an African name, Barack, or "blessed," believing that in a tolerant 

America your name is no barrier to success. They imagined me going to the best schools in the 

land, even though they weren't rich, because in a generous America you don't have to be rich to 

achieve your potential. 

They are both passed away now. And yet, I know that, on this night, they look down on me with 

great pride. 

I stand here today, grateful for the diversity of my heritage, aware that my parents' dreams live on 

in my two precious daughters. I stand here knowing that my story is part of the larger American 

story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that, in no other country on earth, 

is my story even possible. 
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7.1.4. Analys av stil och ordval 

 

Stilnivå 

När man bestämmer ett tals stil brukar man dela in stil i tre olika nivåer, låg-, mellan- och 

högstil. Obamas tal kan knappast anses vara av lågstil då han givetvis inte använder sig av 

svordomar eller speciellt dialektala uttryck, och inte heller högstilen som är mycket mer 

formell och högtravande. Obama talar personligt och medryckande men fortfarande med ett 

korrekt och vårdat språk. Hans stil i det här talet torde kunna klassas som mellanstil, den stil 

som även till exempel nyhetsuppläsare använder. 

 

Stilfigurer  

Här kommer jag att redogöra för några av de stilfigurer jag hittat i de delar av talet som 

analyserats. För tydlighets skull har jag av hänsyn till läsaren valt att i detta stycke presentera 

alla stilfigurer samlat, trots att det egentligen är delar av två metoder jag utgått från, Harts 

metaforanalys samt Karlberg & Mrals stilanalys. 

 

I det här stycket använder sig Obama av ett flertal metaforer, bland annat “A common dream, 

born of two continents” och “barrier to success”. I en mening kan man också se ett exempel 

på både en metafor och en liknelse som vävs ihop, ”a magical place, America, that shone as a 

beacon of freedom and opportunity to so many who had come before.”. Det är ett vackert 

språk och framför allt en mycket vacker beskrivning av USA som ett riktigt drömland. Några 

andra stilfigurer som finns med är till exempel alliterationen i meningen “my father met my 

mother” och en besjälning, när han pratar om ett “generous America”. Här ges landet USA 

mänskliga egenskaper, när man säger att ett land är generöst syftas givetvis på dess 

befolkning, det är människor som kan vara generösa (både människor som i ‖det vanliga 

folket‖ och människor som ‖de styrande/regering och liknande‖), men det blir mer effektfullt 

att prata om ett generöst USA.  

 

Framförandet 

Det som slår en direkt när man börjar titta på klippet från Obamas tal från 2004 är sättet han 

gör entré på. Han kommer väldigt avslappnat ut på scenen, joggar nästan fram, och skapar 

omedelbart kontakt med publiken genom att klappa i takt med musiken på samma sätt som de 

gör och sedan vinkar han glatt till dem. När han kommit fram till talarstolen omfamnar han 

dessutom kamratligt senator Dick Durbin som har presenterat honom. Obama utstrålar 

självsäkerhet och lugn och han har hela tiden god ögonkontakt med publiken. Kroppsspråket 

är relativt sparsmakat men när han vill betona något särskilt knyter han handen och slår i takt 

med orden han uttalar, alternativt nyper han ihop tummen och pekfingret och gör samma sak. 

Han är hela tiden lyhörd för publikens reaktioner och när till exempel en sektion av publiken 

jublar lite extra när han pratar om Kansas där hans mor kom från är han inte sen att hörsamma 

dem och vinka igenkännande ditåt. När talet är slut kommer Michelle Obama fram på scenen 

och kramar om sin make och vinkar till publiken, detta kan verka ethoshöjande då det visar på 
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att han har en kärleksfull familj bakom sig, och det väcker även förtroende för att det han 

tidigare berättat om sin familj om sin bakgrund verkligen stämmer.
103

  

 

Ordvalsanalys 

Jag kommer här att genom en tabell visa upp några exempel på värdeladdade ord som ger 

positiva och negativa associationer och diskutera kring dem och sedan kommer jag kort att gå 

in på kodorden.  

 

God Terms Devil Terms  

Dreams Barrier to success 

America Tin-roof shack  

Baby Pearl Harbor 

An improbable love War 

Faith  

Possibilities  

A tolerant America  

A generous America  

Pride   

Precious daughters   

 

Det finns en övervägande majoritet av God Terms i det här stycket av talet, vilket väl inte är 

särdeles märkligt. Obama talar om sig själv, sin familj, sin bakgrund, och vill givetvis att det 

skall uppfattas positivt och som att han är mån om sin familj och sitt land. Han beskriver ofta 

USA i positiva termer, och begrepp som ‖a tolerant America‖ och ‖a generous America‖ vävs 

in i berättelsen. Det finns dock även ord som kan klassas som Devil Terms, han pratar om 

kriget och om Pearl Harbor, vilket för många torde vara associerat med tragedi, och han 

använder uttryck som ‖barrier to success‖ när han talar om sitt afrikanska namn.  

 

När vi kommer till kodorden förekommer de främst som igenkänningsord för vissa grupper 

eller som termer inom specifika yrkeskategorier. Den del av talet som jag har valt att 

analysera handlar främst om Obamas familj och liv och därför förekommer inga specifika 

politiska kodord, men däremot skulle man kunna se den amerikanska befolkningen som en 

avgränsad grupp och se ord som Patton‘s Army, FHA och G.I. Bill som kodord. Givetvis kan 

även den historieintresserade eller allmänbildade icke-amerikanen känna till dessa begrepp 

men det är förmodligen troligare att en amerikan kan associera och relatera till dem. 
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7.1.5. Narrativ analys 

Enligt Foss skall som nämnts i avsnitt 6.5. fyra kriterier vara uppfyllda för att en text skall 

anses vara en berättelse, och jag kommer nu att gå igenom dem led för led för att se om det 

här citatet klassificerar som narrativt. Berättelsen skall innehålla minst två olika händelser 

eller förhållanden där den andra bör vara beroende av den första. I Obamas historia berättar 

han både om sina föräldrars uppväxt och om sina morföräldrar och sin farfar. Man kan se det 

som att de första händelserna, hans släktingars bakgrund och historia är de första 

förhållandena som hans eget liv och hans berättelse (det andra ledet) är helt beroende av. Det 

tredje kriteriet är att händelserna skall vara kronologiska och det är de till största del. 

Visserligen växlar han lite i berättelsen om sina föräldrar och de äldre släktingarna, men detta 

kan ses som en gemensam bakgrundshändelse till berättelsen om hans eget liv så det får ändå 

anses vara kronologiskt. Slutligen skall berättelsen enligt det fjärde kriteriet innehålla minst 

ett övergripande tema och det kan här ses som Obamas liv och bakgrund. Denna berättelse 

bör alltså klassas som narrativ enligt Foss kriterier. Sedan får man ställa sig frågan vad som 

kan vara syftet med berättelsen? Obama berättar den här historien det första han gör, som sitt 

exordium, och det troliga är att han vill ge åhörarna en bild av sig själv, han vill skapa sig ett 

ethos och få åhörarna att känna att det här är en person som verkar trovärdig. Dessutom prisar 

han USA genom berättelsen då han förklarar att hans historia inte skulle ha varit möjlig i 

något annat land på jorden, det är också något som kan göra en patriotisk publik välvilligt 

inställd.       

7.1.6. Diskussion 

Liksom tidigare nämnts var Obama vid tidpunkten för det här talet fortfarande en relativt 

okänd politiker för de stora massorna. Som framgår av dispositionsanalysen väljer han att 

redan i inledningen till talet, i sitt exordium, berätta historien om sin familj och sin bakgrund.  

Det var med tanke på att publiken knappast kände till särskilt mycket om Obama ett klokt 

drag att berätta så pass mycket om sig själv redan tidigt i talet. Nu sågs inte konventet av 

speciellt många människor med amerikanska mått mätt men det var trots allt nio miljoner tv-

tittare som också fick en bild av politikern Barack Obama den kvällen, och han gjorde sig ett 

namn och fick sitt genombrott på den nationella politiska arenan.
104

 

 

I det här talet tar Obama upp problematiken med sitt namn. Namnet Barack Obama klingar 

inte särskilt bekant för många amerikaner, åtminstone inte på ett positivt sätt. Han har 

sammankopplats med Usama bin Laden och att han heter Hussein i mellannamn gör inte 

saken lättare. I talet väljer han dock att berätta om sitt namn och förklara att det betyder 

‖blessed‖, men han säger inte något om att det skulle kunna uppfattas som negativt utan väljer 

istället att formulera det som att hans föräldrar tänkte att i ett tolerant land som USA skulle 

inte namnet vara något hinder för en människa. På det sättet bemöter han namnproblematiken 

utan att rakt ut behöva erkänna att det är ett problem 
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Vad gäller actio är det framför allt Obamas entré samt hans enastående publikkontakt som 

utmärker sig i det här talet. I och med att han gjorde entré som han gjorde, ledigt och 

avslappnat och framför allt personligt, gjorde han ett starkt första intryck. Enligt Leanne är det 

ett effektivt sätt att få en god kontakt med publiken. Hon menar också att han ger ett intryck 

av genuinitet, och detta till stor del tack vare hans avslappnade kroppsspråk.
105

  

 

Vad gäller det narrativa fyller berättelsen om hans familj en viktig funktion. Att historien är 

utformad just som en berättelse gör dels att den är lättare för publiken att ta till sig och känna 

sig delaktiga i och dels att den är lättare att komma ihåg. Det här var första gången som 

Obama verkligen hade chansen att nå ut till en större del av USA och genom berättelsen om 

sin bakgrund skapar han här en positiv bild av sig själv, han använder berättelsen för att skapa 

sig en identitet. Att dessutom tala väl om USA och att förklara att hans historia inte skulle 

vara möjlig i något annat land gör att många amerikaner blir välvilligt och positivt inställda, 

och kanske kommer de att förknippa Obama och hans bakgrund med något positivt. 

 

Vad gäller de värdeladdade orden är det tydligt att Obama valt att främst använda God Terms 

i stycket. Han vill helt enkelt skapa en så positiv bild som möjligt. Han använder även ett 

flertal metaforer för att beskriva det fantastiska med USA, som till exempel ‖a magical 

place‖. Det är tydligt att det över huvud taget främst är positiva associationer som Obama vill 

väcka hos åhörarna. 

7.2. A More Perfect Union – försvarstalet som förde Barack Obama ut ur ett 

riktigt blåsväder 
 

As the choir lifted back up into song, as the congregation began to applaud those who were 

walking to the altar to accept Reverend Wright‘s call, I felt a light touch on the top of my hand. I 

looked down to see the older of the two boys sitting beside me, his face slightly apprehensive as he 

handed me a pocket tissue. Beside him, his mother glanced at me with a faint smile before turning 

back toward the altar. It was only as I thanked the boy that I felt the tears running down my 

cheeks. 

 

‗Oh, Jesus,‘ I heard the older woman beside me whisper softly. ‗Thank you for carrying us this 

far.‘
106

 

 

Citatet är hämtat från Dreams from My Father där Obama beskriver sin första gudstjänst i 

Trinitykyrkan med pastor Wright. Denne pastor Jeremiah Wright hamnade i riktigt blåsväder 

när det mitt under Obamas valkampanj kom fram att han uttalat sig rasistiskt gentemot vita. 

Han skall även ha kallat den amerikanska utrikespolitiken för ‖Den amerikanska terrorismen‖ 

och gjort andra liknande, negativt klingande uttalanden om USA och framför allt dess sätt att 

behandla de svarta invånarna.
107

 Det var efter detta som Obama i ett försök att visa sitt 
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avståndstagande gentemot dessa uttalanden samt försöka minimera den skada som detta 

åsamkat hans valkampanj höll talet ‖A More Perfect Union
108

‖ i Philadelphia i mars 2008. 

7.2.1. Kontext samt exigence, audience och constraints 

Liksom i tidigare analyserat material är textgenren för detta givetvis tal, men när vi kommer 

till den retoriska genren är det inte fullt lika tydligt. Det är ett tal hållet av en politiker och det 

finns mycket politiska budskap i det vilket gör att det borde klassas som ett politiskt tal, genus 

deliberativum, men ser man till vad det faktiskt är Obama gör i talet är det att han försvarar 

och förklarar sig och sin relation till pastor Wright. Han tar avstånd från Wrights uttalanden 

men försöker även att förklara sin sida av saken, vilken bild han har av pastorn och hur den 

skiljer sig från den ensidiga bild som målats upp av pressen. Med detta i åtanke kan man även 

se på talet som ett försvarstal, genus judiciale, och jag skulle därför hellre säga att talet består 

av en blandning av dessa två genrer.  

I det här fallet kan exigence sägas vara problemet med Jeremiah Wrights uttalanden och den 

skada de har åsamkat Obamas kampanj. Obama tar tjuren vid hornen och väljer att prata om 

situationen för att inte göra den värre genom att låta medierna få fritt spelrum. Dessutom 

lyckas han med att vända mycket av det negativa som riktats mot honom genom talet och få 

fram ett budskap om ett mer enat Amerika. Sedan kommer vi till audience. Publiken är dels 

den publik som var på plats i Philadelphia och hörde honom prata, men Obama lär dessutom 

ha varit mycket väl medveten om vilken spridning detta tal (liksom hans andra) skulle komma 

att få. Därför kan man säga att den förväntade publiken inte bara var de åhörare som var där 

och hörde honom tala utan även de miljoner människor världen över, men framför allt i USA, 

som sett talet via nyhetssändningar och Youtube eller tagit del av den nedtecknade versionen i 

efterhand. Bara via Youtube hade talet efter 24 timmar visats 1,2 miljoner gånger och efter 

några dagar steg den siffran till 2,5 miljoner.
109

 Obama hade möjlighet att åtminstone försöka 

påverka sin publik, en del av den kanske till och med stod på hans sida, och alltså var den 

retorisk. Slutligen är det tredje elementet constraints, de retoriska hinder som måste 

överbryggas. I det här fallet kan attityder vara ett retoriskt problem för Obama, åhörarna 

kanske har bestämt sig för att Obama tycker som sin pastor oavsett vad han har sagt tidigare, 

och de Youtube-videor som cirkulerar på internet kan även de utgöra retoriska hinder i och 

med att de målar upp en tydlig (om än ensidig) bild av Jeremiah Wright som en rasistisk 

människa.  

7.2.2. Kort översikt av talet samt disposition 

Obama inleder starkt med att i sitt exordium citera den amerikanska konstitutionen, ‖We the 

people, in order to form a more perfect union‖ och talar därefter om de drygt tvåhundra år 

som förflutit sedan dessa ord skrevs och vad som hänt sedan dess gällande slaveri, rasism och 

liknande. Redan i början av narratiot berättar han sitt eget livs historia och förklarar varför 

han valde att kandidera till presidentposten just nu. Han tar även upp sin etniska bakgrund och 

att vissa har kallat honom för svart medan andra anser att han inte är tillräckligt svart. Han 
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kommer sedan in på problematiken med Jeremiah Wright, vilket är talets huvudtanke och 

propositio, och tar tydligt avstånd från de rasistiska uttalanden som pastorn gjort.  

 

Obama börjar alltså med något som människor kan relatera till, och trots att det var länge 

sedan den amerikanska konstitutionen skrevs är det fortfarande ett aktuellt ämne. Historia är 

viktigt i USA och detta kan vara ett sätt att väcka välvilja i sitt exordium. Han berättar i sin 

narratio om sin egen bakgrund och gör det på ett trovärdigt sätt.  

 

Sedan tar han dock även upp sin egen relation till Wright och förklarar hur de lärt känna 

varandra och vilken betydelse Wright och Trinity-kyrkan har haft i Obamas liv. Här kommer 

alltså hans argument, argumentatio. För att ytterligare förstärka detta läser han högt ett stycke 

ur sin bok ‖Dreams From My Father‖, där han beskriver sin första gudstjänst i Trinity-kyrkan. 

Samtidigt är han tydlig med att betona att om han enbart haft den bild av Wright som målats 

upp via Youtube och andra medier skulle han definitivt ha reagerat på samma sätt som alla de 

som upprörts kraftigt av pastorns uttalanden. Detta kan ses som talets refutatio, bemötande av 

motståndarsidans argument. Han berättar om i vilket samhälle pastor Wright växte upp, med 

den utbredda rasism som var, och han förklarar att alla dessa känslor som rasismen förde med 

sig, känslor av tvivel och rädsla, inte har försvunnit, och inte heller ilskan och bitterheten efter 

de åren. Han förklarar att alla dessa åsikter inte tar form inför vita, men ändock fortfarande 

hos frisörer, runt köksbord och ibland i kyrkan bland svarta medborgare.  

 

I samband med detta klargör Obama också att han inte kan ta avstånd från pastor Wright mer 

än han kan ta avstånd från det svarta samhället i stort, eller för den delen sin egen vita 

mormor. Här kommer så det andra avsnittet som kommer analyseras särskilt, och där berättar 

han om sin mormor och hennes ibland väldigt rasistiska uttalanden och hennes rädsla för 

svarta män som hon möter på gatan.  

 

Sedan går han över till en mer politisk diskussion kring rasfrågan och den ilska som även vita 

medborgare kan känna, och att hans mål är att USA skall förändras till det bättre både för vita 

och svarta. Han tar upp de gemensamma problem som finns, som dåliga skolor, köerna på 

akutmottagningarna och att jobben försvinner utomlands, och han försöker visa på att det är 

det som är det viktiga, och inte den distraktion i valrörelsen som han väljer att kalla incidenten 

med pastor Wright.   

 

Avslutningsvis, i sitt conclusio, tar han tillfället i akt att berätta en anekdot som handlar om 

samförståndet mellan en ung vit kvinna och en äldre svart man och deras gemensamma 

strävan efter en mer fulländad union.  

7.2.3. Citat av de för analys relevanta delarna av talet 

 

1.This was one of the tasks we set forth at the beginning of this campaign – to continue the long 

march of those who came before us, a march for a more just, more equal, more free, more caring 

and more prosperous America. I chose to run for the presidency at this moment in history because 

I believe deeply that we cannot solve the challenges of our time unless we solve them together – 
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unless we perfect our union by understanding that we may have different stories, but we hold 

common hopes; that we may not look the same and we may not have come from the same place, 

but we all want to move in the same direction – towards a better future for our children and our 

grandchildren. 

 

This belief comes from my unyielding faith in the decency and generosity of the American people. 

But it also comes from my own American story. 

 

I am the son of a black man from Kenya and a white woman from Kansas. I was raised with the 

help of a white grandfather who survived a Depression to serve in Patton‘s Army during World 

War II and a white grandmother who worked on a bomber assembly line at Fort Leavenworth 

while he was overseas. I‘ve gone to some of the best schools in America and lived in one of the 

world‘s poorest nations. I am married to a black American who carries within her the blood of 

slaves and slaveowners – an inheritance we pass on to our two precious daughters. I have brothers, 

sisters, nieces, nephews, uncles and cousins, of every race and every hue, scattered across three 

continents, and for as long as I live, I will never forget that in no other country on Earth is my 

story even possible. 

 

It‘s a story that hasn‘t made me the most conventional candidate. But it is a story that has seared 

into my genetic makeup the idea that this nation is more than the sum of its parts – that out of 

many, we are truly one. 

 

2. And this helps explain, perhaps, my relationship with Reverend Wright. As imperfect as he may 

be, he has been like family to me. He strengthened my faith, officiated my wedding, and baptized 

my children. Not once in my conversations with him have I heard him talk about any ethnic group 

in derogatory terms, or treat whites with whom he interacted with anything but courtesy and 

respect. He contains within him the contradictions - the good and the bad - of the community that 

he has served diligently for so many years. 

I can no more disown him than I can disown the black community. I can no more disown him than 

I can my white grandmother - a woman who helped raise me, a woman who sacrificed again and 

again for me, a woman who loves me as much as she loves anything in this world, but a woman 

who once confessed her fear of black men who passed by her on the street, and who on more than 

one occasion has uttered racial or ethnic stereotypes that made me cringe. 

These people are a part of me. And they are a part of America, this country that I love. 

 

7.2.4. Analys av stil och ordval  

Stilnivå 

Vad gäller stilnivån i talet anser jag att Obama har ett ledigt men ändå korrekt språk. Han talar 

direkt till publiken och det känns verkligen att han pratar, han läser inte innantill och använder 

sig inte heller av några komplicerade formuleringar som skulle göra sig bättre i skriftlig form. 

Samtidigt använder han dock inga svordomar eller direkt dialektala uttryck vilket gör att stilen 

även här torde klassas som mellanstil, det vill säga normalprosa.  

  

Stilfigurer 

Obama har en del stilfigurer i sitt språk men det kan ändå inte anses var överdrivet mycket. I 

den första analyserade delen av talet använder Obama sig av ett rikt bildspråk. Han använder 

metaforer som ‖a long march‖ för att beskriva den ständigt pågående kampen för ‖a more 
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caring and more prosperous America‖. Han berättar om sin fru som har blod både från slavar 

och från slavägare rinnande i sina ådror (‖who carries within her the blood of slaves and 

slaveowners”). “Seared into my genetic makeup the idea” är också ett exempel på en metafor 

som används som förstärkning. Istället för att säga att hans berättelse har fått honom att förstå 

detta, eller att hans berättelse är anledningen till detta, använder han sig istället av den mer 

effektfulla metaforen.  

 

‖I’ve gone to some of the best schools in America and lived in one of the world’s poorest 

nations.” är ett exempel på en antites, Obama använder sig av motsatsförhållanden och det 

blir verkligen effektfullt. Att samma person har bott i ett av världens fattigaste länder och gått 

på några av USA:s bästa skolor visar på både mångfald och i viss mån ödmjukhet och kan 

vara ethosstärkande. ”It’s a story that hasn’t made me the most conventional candidate” är ett 

tydligt exempel på användning av alliterationen, att använda ord som börjar på samma 

bokstav. I meningen ‖a march for a more just, more equal, more free, more caring and more 

prosperous America.” finns ett exempel på stilfiguren hopning, att man upprepar en rad ord 

eller uttryck för att på det viset ge större eftertryck till det man säger. Denna mening skulle 

också kunna ses som en klimax, han bygger upp meningen mot det avslutande ‖America‖. 

Obama säger även att han har släktingar ‖of every race and every hue‖, vilket givetvis är en 

hyperbol (överdrift) eftersom han omöjligtvis kan ha det även om han har en vitt spridd släkt. 

Slutligen använder Obama sig av ett stående epitet när han pratar om sina ‖precious 

daughters”. Att det är ett stående epitet, det vill säga en återkommande beskrivning, 

framkommer av att han även har använt det tidigare, i det förra talet använder han också 

begreppet precious daughters när han pratar om sina döttrar. 

 

Framförandet 

Obama står framför ett blankt blått tyg och på varsin sida om talarstolen står två stora 

amerikanska flaggor. Detta visar på att han älskar och är stolt över sitt land. Han använder ett 

ganska sparsmakat kroppsspråk vad gäller gestikulerande, men när han vid ett flertal tillfällen 

verkar vilja betona en mening eller ett visst budskap kniper han antingen ihop tummen och 

pekfingret och knyter resten av handen eller så knyter han handen förutom pekfingret som han 

pekar med och sedan slår han som i takt med varje ord han vill betona. Överlag ger han ett 

väldigt säkert intryck och har hela tiden god ögonkontakt med publiken. Han ser inte alls 

skuldtyngd eller svag ut, men blir inte heller på något sätt arrogant.
110

  

 

Ordvalsanalys 

Jag kommer här att genom en tabell visa upp några exempel på värdeladdade ord som ger 

positiva och negativa associationer och diskutera kring dem och sedan kommer jag kort att gå 

in på kodorden.  
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God Terms Devil Terms 

Our union World War II 

My own American story  A Depression 

Children and grandchildren Fear of black men 

Precious daughters  Racial or ethnic stereotypes 

America  

Family  

Common hopes  

A better future  

 

Obama blandar hela tiden God och Devil Terms i sitt tal, och det blir särskilt tydligt just i de 

delar där han talar om sin familj.  Krigsrelaterade ord och depressionen förekommer när han 

talar om sina morföräldrars liv men varvas hela tiden med de mer kärleksfulla 

beskrivningarna av hur de tog hand om honom och beskrivningarna av hans fru och underbara 

döttrar. Likadant finns bland God Terms hela tiden en kärleksförklaring till landet USA 

representerad. Han pratar om sitt eller vårt land och om ‖my own American story‖ som han 

menar inte skulle vara möjlig i något annat land i världen. Andra ord som förekommer bland 

Devil Terms är just ord med rasistisk anknytning eller ord som sätter svarta människor i ett 

dåligt ljus, som när han berättar om sin mormors ‖fear of black men”. Intressant är att det hela 

tiden finns fler God Terms än Devil Terms, detta kan vara ett sätt att stärka sitt ethos när han 

pratar om sig själv och sin familj, att hela tiden skapa goda associationer. 

 

Vad gäller kodorden förekommer samma typ av ord som i The Keynote Speech, nämligen 

krigsrelaterade ord som Patton‘s Army, och även Fort Leavenworth, men inte heller i detta tal 

verkar några specifikt politiska kodord förekomma i just de analyserade avsnitten.  

7.2.5. Narrativ analys 

Eftersom den andra analyserade delen av talet är så pass kort har jag valt att göra den 

narrativa analysen utifrån den första delen där Obama berättar om sin bakgrund och familj 

mer utförligt. Berättelsen bör innehålla minst två olika händelser eller förhållanden, i det här 

fallet borde man kunna se presentationen av föräldrarna som en, presentationen av 

morföräldrarna som en annan och slutligen presentationen av Obama själv som en tredje. Den 

andra händelsen bör sedan vara beroende av den första, och man kan se det som att Obamas 

existens och hela hans historia är helt beroende av existensen av hans föräldrar och 

morföräldrar och allt de har gjort för honom. Att händelserna är kronologiska som är det 

tredje kriteriet stämmer också till stor del, han berättar om uppväxten från morföräldrarnas 

ungdom och fram till sitt eget giftermål och sina döttrar. Slutligen bör berättelsen innehålla 

minst ett övergripande tema och temat här kan ses som Obamas liv, eller som han själv väljer 

att uttrycka det, ‖my own American story”. Med andra ord är det klart att detta kan klassas 
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som en berättelse. Sedan får man ställa sig frågan vad som kan vara syftet med berättelsen? 

Obama berättar den här historien relativt tidigt i talet och syftet verkar vara att visa på att 

ingenting är omöjligt i USA, och framför allt att alla amerikaner egentligen vill åt samma håll, 

mot en bättre framtid, trots olika hudfärg och olika bakgrund. Det är för att förklara varför han 

har en orubblig tro på att amerikaner är ett generöst och vänligt folk och varför han tror att 

denna framtid kan vara möjlig som han berättar sin historia. Detta kan förstås även verka 

ethoshöjande. Genom att dela med sig av sin bakgrund och framför allt genom att rosa sitt 

land skapar han en bild av sig själv som en patriot och som en kämpe för hela USA.  

7.2.6. Diskussion 

Det är intressant att se på vilket sätt Obama använder sig av sina historier om familjen och sin 

bakgrund. Redan i narratiot berättar han som sagt sin familjs historia och bakgrund, och han 

berättar med värme om mormor och morfar som tagit hand om honom under stora delar av 

hans uppväxt. Mormor återkommer senare när han använder henne för att göra en slags 

jämförelse mellan mormor och pastor Wright när han förklarar varför han inte bara kan ta 

avstånd från Wright. Förmodligen är det så att man generellt sett har lättare att ursäkta den 

gamla mormoderns rasistiska uttalanden och ställningstaganden, hon som varit så snäll och så 

uppriktigt älskar och stöttar Obama. Och ser man på det hela i det ljuset kanske man även bör 

ha överseende med pastor Wright, eller åtminstone inte klandra Obama för hans relation till 

pastorn.  

 

Det är förmodligen ett mycket genomtänkt drag att ha de amerikanska flaggorna som 

bakgrund när han håller talet. Överlag känns framträdandet genomtänkt och oklanderligt. 

Enligt Shel Leanne är kroppsspråket väldigt viktigt för huruvida man lyckas eller inte när man 

skall försvara sig eller bemöta kritik i en sådan situation som Obama utsätts för här. Hon 

menar också att det är en hårfin gräns mellan att verka alltför svag och att istället verka alltför 

säker och osårbar.
111

 Jag anser dock att Obama bemästrar att hålla sig på rätt sida om den 

gränsen, han verkar inte på något vis svag men det är samtidigt med stor ödmjukhet som han 

håller sitt tal. 

 

Vad gäller de värdeladdade orden finns det troligen en tanke med att det är betydligt fler 

positiva än negativa, det är helt klart svårare att hitta Devil Terms än God Terms. För att 

skapa ett starkt ethos behöver man också skapa en positiv bild av sig själv och sin karaktär, 

och genom att beskriva sin familj med många vackra och kärleksfulla ord framställer Obama 

sig själv som en familjeman, vilket ofta uppskattas och är något som inger förtroende, och han 

ger dessutom ett sympatiskt intryck. Att dessutom framstå som en man som älskar och är stolt 

över sitt land kan knappast vara till någon nackdel, speciellt inte i USA där patriotism är 

väldigt viktigt, och speciellt inte för Obama som kan sägas ha en viss uppförsbacke i och med 

sin hudfärg och sin inte helt genomamerikanska uppväxt. Denna hyllning till hemlandet 

åstadkommer han också till stor del genom stilfigurerna. Han använder dem för att beskriva 
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vilket möjligheternas land USA är och hur människor i alla tider har format det och gjort det 

bättre för de som kommit efter.  

7.3. Segerkvällen – tacktalet som blev ett hyllningstal 
”Yes, we can” var tre ord som gång på gång flög genom luften ut över en fullsatt Grant Park i 

Chicago den 4 november 2008, då det stod klart att Barack Obama blivit vald till USA:s nästa 

president. Detta tal har senare kommit att refereras till som just ”Yes, we can”-talet
112

 och 

man kan på många sätt säga att det är ett hyllningstal till hela USA på samma sätt som det är 

ett tacktal. Detta är det av de tre tal som här analyserats där Obama talar minst om sin egen 

familj, men han berättar istället en historia om en amerikansk kvinna vars liv han i slutet 

väver samman med sina egna döttrars, och hamnar till slut ändå i topikerna familj och 

bakgrund. 

7.3.1. Kontext samt exigence, audience och constraints 

Textgenren för denna text är precis som för de bägge ovanstående just ett tal. Vad gäller den 

retoriska genren är det vardagligt uttryckt ett tacktal, Obama tackar alla de som röstat fram 

honom till landets nya president. Skall man utgå från den klassiska retorikens genrer skulle 

jag även i detta tal vilja undvika att bli alltför specifik. Precis som i de andra talen finns en 

politisk agenda och ett politiskt budskap som gör att det kan klassas som genus deliberativum, 

men precis som i de andra talen finns även något mer. Vad Obama gör här är att han hyllar 

den amerikanska befolkningen, och han säger att det är deras seger, att den tillhör dem. Detta 

gör att det även kan klassas som ett slags hyllningstal där Obama prisar sitt land och dess 

befolkning, med andra ord kan den retoriska genren även vara genus demonstrativum.  

 

För att då gå vidare till exigence kan i alla fall en av svårigheterna som Obama kan tänkas ha 

velat komma till rätta med genom detta tal ha varit att försöka få hela USA att tycka att han 

var ett bra val till presidentposten. Mångas röster hade han redan, men nästan lika många hade 

inte röstat på honom i valet, vilket är mycket viktigt att komma ihåg, för deras stöd är också 

av betydelse för att kunna styra ett land på bästa sätt. Genom att tala når Obama ut till hela 

folket och får därigenom en möjlighet att komma till rätta med situationens exigence. Sedan 

kommer vi till publiken, audience. Precis som i tidigare tal var publiken dels den otroligt stora 

folkmassa, ca 240 000 personer
113

, som samlats för att på plats få ta del av Obamas tal, i det 

här fallet i Grant Park i Chicago, men den bestod även av de miljoner människor över hela 

världen som följde händelsen via Youtube, nyheter och liknande. Slutligen kommer vi till de 

retoriska hinder som måste överbryggas, constraints. I det här fallet borde det ha att göra med 

exigence, det är framför allt de som inte röstade på honom som kan vara negativt inställda, 

och det är ett retoriskt hinder som Obama måste övervinna. Men ett annat retoriskt hinder kan 

också vara att de som faktiskt har röstat på honom vill ha ‖valuta för pengarna‖, han måste 

med detta tal försöka visa att han menar allvar med det han har sagt under kampanjen och att 

det inte bara var löst valfläsk.  
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7.3.2. Kort översikt av talet samt disposition 

Obama talar i sitt exordium om förändringarnas USA, det USA som nu är möjligt. Han säger 

att om någon fortfarande tvivlar på att USA är ett land där allt är möjligt har de nu fått sitt 

svar. Han betonar också att de nu tillsammans har bekräftat för världen att USA inte är en 

samling med röda och blå stater utan att de är ett land med förenade stater, Amerikas förenta 

stater.  

 

Ett sätt att väcka intresse för sitt tal kan vara att berätta om en aktuell händelse. Givetvis finns 

det bara en aktuell händelse som är tänkbar att prata om i det här sammanhanget, den händelse 

som hela talet skall komma att handla om. Obama väcker intresse för sitt tal genom att prata 

om USA som möjligheternas land, och här väcker han välvilja genom att smickra hemlandet. 

Han gör sig till en del av publiken genom att prata om ‖vi‖ och han väcker även förtroende 

genom att prata om USA som ett förenat land. 

 

I narratio går Obama sedan över till att tacka en mängd människor, bland annat sin egen 

familj och senator McCain. Detta är ett av de stycken som kommer att analyseras, han berättar 

kort om sin familj och sin nu avlidna mormor.  

 

Han håller sig till de tre dygderna kort, klar och trovärdig. Narratiodelen känns inte onödigt 

lång och den är klar och tydlig. Att han tackar även motståndarsidan tyder på trovärdighet och 

likaså att han framför allt riktar segern till befolkningen. Det är deras seger. 

 

Vidare i propositio tar han upp alla de svårigheter som de nu har framför sig och alla måsten 

som finns att ta tag i. Han betonar också att han är medveten om att alla de som hjälpte honom 

och arbetade för hans kampanj inte bara gjorde det för hans skull och för att han skulle vinna 

valet utan att de gjorde det för att de förstod hur många problem det fanns som behövde lösas.  

 

Efter detta kommer han in på argumenten för att de kommer att kunna göra någon förändring, 

och för att han kommer klara av att hantera det, i talets argumentatio. Obama förklarar här att 

han alltid kommer att vara uppriktig gällande de problem och utmaningar som kommer 

komma, och att han kommer att lyssna på folket och be dem hjälpa till med att bygga upp 

landet på nytt. Han uppmanar till fosterlandskärlek och han hänvisar här till vad Lincoln sa till 

en nation som varit ännu mer splittrad, att vi inte är fiender utan vänner. Obama passar här 

även på att vända sig till resten av världen och säger att USA kommer att besegra dem som 

vill förstöra världen men ge sitt stöd till dem som kämpar för fred och säkerhet.  

 

Slutligen berättar Obama i sitt conclusio sin nu för många välkända berättelse om Ann Nixon 

Cooper, den 106 år gamla dam som röstade i Atlanta, och hennes historia. Han väver samman 

berättelsen om henne med sina egna döttrars, förhoppningen om att de skall få leva lika länge 

och ta del av lika många förändringar och framsteg som hon har gjort och han uppmanar 

befolkningen att ta tillbaka den amerikanska drömmen och låta sina barn ta del av nya 

möjligheter. Detta avsnitt är det andra som kommer att analyseras särskilt.  



37 

 

7.3.3. Citat av de för analys relevanta delarna av talet 

1. And I would not be standing here tonight without the unyielding support of my best friend for 

the last 16 years, the rock of our family, the love of my life, the nation's next first lady, Michelle 

Obama. 

 

Sasha and Malia, I love you both more than you can imagine. And you have earned the new puppy 

that's coming with us to the White House.  

 

And while she's no longer with us, I know my grandmother's watching, along with the family that 

made me who I am. I miss them tonight. I know that my debt to them is beyond measure. 

 

To my sister Maya, my sister Alma, all my other brothers and sisters, thank you so much for all the 

support that you've given me. I am grateful to them. 

 
2. This election had many firsts and many stories that will be told for generations. But one that's on 

my mind tonight's about a woman who cast her ballot in Atlanta. She's a lot like the millions of 

others who stood in line to make their voice heard in this election except for one thing: Ann Nixon 

Cooper is 106 years old. 

 

She was born just a generation past slavery; a time when there were no cars on the road or planes 

in the sky; when someone like her couldn't vote for two reasons — because she was a woman and 

because of the color of her skin. 

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in America — the heartache 

and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people 

who pressed on with that American creed: Yes we can. 

 

At a time when women's voices were silenced and their hopes dismissed, she lived to see them 

stand up and speak out and reach for the ballot. Yes we can. 

 

When there was despair in the dust bowl and depression across the land, she saw a nation conquer 

fear itself with a New Deal, new jobs, a new sense of common purpose. Yes we can. 

 

When the bombs fell on our harbor and tyranny threatened the world, she was there to witness a 

generation rise to greatness and a democracy was saved. Yes we can. 

 

She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in Selma, and a 

preacher from Atlanta who told a people that "We Shall Overcome." Yes we can. 

 

A man touched down on the moon, a wall came down in Berlin, a world was connected by our 

own science and imagination. 

 

And this year, in this election, she touched her finger to a screen, and cast her vote, because after 

106 years in America, through the best of times and the darkest of hours, she knows how America 

can change. 

 

Yes we can. 

 

America, we have come so far. We have seen so much. But there is so much more to do. So 

tonight, let us ask ourselves — if our children should live to see the next century; if my daughters 

should be so lucky to live as long as Ann Nixon Cooper, what change will they see? What progress 

will we have made? 

 

This is our chance to answer that call. This is our moment. 

 

This is our time, to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids; to 

restore prosperity and promote the cause of peace; to reclaim the American dream and reaffirm 

that fundamental truth, that, out of many, we are one; that while we breathe, we hope. And where 
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we are met with cynicism and doubts and those who tell us that we can't, we will respond with that 

timeless creed that sums up the spirit of a people: Yes, we can. 

 

7.3.4. Analys av stil och ordval 

Stilnivå 

Obama håller sig även i detta tal till mellanstilen, eller normalprosan. Liksom i tidigare tal är 

det ett korrekt men ändå personligt språk där han tar in publiken men varken blir för 

högtravande eller har ett alltför enkelt språk. Obamas tal är dock trots det mer personliga 

språket väldigt högtidligt och därmed väl anpassat till situationen. 

 

Stilfigurer 

Liksom i föregående tal ger Obama exempel på en stor variation av stilfigurer utan att texten 

för den skull känns överbelastad. Alliterationen till exempel finns representerad med “when 

women’s voices were silenced” och ett exempel på metonymi (namnbyte) hittar man när 

Obama talar om att ”America can change” istället för att prata om befolkningen eller de 

styrande eller liknande. Vi hittar även metaforer som “a nation conquer fear itself” och 

“doors of opportunity”. Obama använder sig av antiteser när han pratar om ”the heartache 

and hope; the struggle and the progress” och “the best of times and the darkest of hours”. 

När Obama talar om Martin Luther King nämner han honom inte vid namn utan bara som ”a 

preacher from Atlanta” men det är ändå givet av sammanhanget vem han talar om. Detta är 

ett exempel på en allusion, och han har flera sådana invävda i berättelsen, bland annat ”the 

buses in Montgomery”
114

 och ”the hoses in Birmingham”
115

. Slutligen kommer vi till en av 

hans berömda slogans. Obama låter frasen ”Yes, we can” komma tillbaka inte mindre än sju 

gånger i den här delen av talet vilket antingen kan ses som en epifor eller möjligen en 

hopning, syftet torde i alla fall vara att ge större eftertryck åt det han vill säga och få en 

igenkänningseffekt.  

 

Framförandet 

Barack Obama står bakom en talarstol i Grant Park i Chicago med tre amerikanska flaggor 

som vajar i vinden bakom honom. Det är en otroligt uppsluppen publik med mycket 

busvisslingar och jubel genom hela talet. Obama själv ger ett väldigt samlat men lyckligt 

intryck. När han tackar sin fru Michelle har han ett ganska sparsmakat kroppsspråk men är 

istället väldigt tydlig med hur han betonar meningarna: ‖my best friend‖, ‖the rock of our 

family‖, ‖the love of my life‖ och så vidare. Han nämner också sin mormor som han säger 

tittar ned på dem idag trots att hon inte längre finns, men han blir inte på något vis överdrivet 

känslosam. Obama använder samma karakteristiska gester här som i de tidigare talen. När han 

talar om Ann Nixon Cooper och vill betona något särskilt kniper han ihop tummen och 

pekfingret och rör handen i takt med orden han uttalar. Något som är intressant att se är att 
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Obama här verkligen lyckats nå ut med sin slogan ”Yes, we can”. Så fort han säger den 

upprepar publiken spontant hans ord, så att det nästan blir som ett mantra. Han är dock snabb 

att ta ned talkörerna innan de stegrar till hysteri eller hinner uppfattas som alltför patetiska.
116

  

 

Ordvalsanalys 

Jag kommer här att genom en tabell visa upp några exempel på värdeladdade ord som ger 

positiva och negativa associationer och diskutera kring dem och sedan kommer jag kort att gå 

in på kodorden.  

 

God Terms Devil Terms 

Hope Heartache 

New Deal Struggle 

Greatness Depression 

Democracy Dust bowl
117

 

A preacher from Atlanta Bombs 

Our children Tyranny 

Doors of opportunity  

The American dream  

Yes, we can!  

 

Till skillnad från i föregående två tal finns här inte samma stora övervikt av God Terms. I 

berättelsen om Ann Nixon Cooper och hennes 106 år i USA varvar Obama bra och dåliga 

händelser för att visa hur USA har förändrats och vad det har fått utstå och vad som har 

påverkat utvecklingen av landet. 

 

Vad gäller kodorden ser jag samma tendens som i de tidigare analyserade delarna. Då de delar 

jag har tittat på inte specifikt handlar om politik utan snarare är berättelser om familj och 

levnadsöden hittar man inga kodord som direkt kan hänföras till just politiken, men istället 

finns även här kodord som kan sägas vändas mot den grupp som USA:s befolkning utgör. 

Några exempel är begrepp som ‖Dust bowl‖, ‖A preacher from Atlanta‖ (Martin Luther King) 

och ‖the buses in Montgomery‖.  

7.3.5. Narrativ analys 

Eftersom det första avsnittet av talet som analyserats endast består av tack till olika släktingar 

har jag istället valt att koncentrera den narrativa analysen på berättelsen om Ann Nixon 

Cooper, det vill säga det andra avsnittet. Man kan säga att Obama här berättar två parallella 
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berättelser, dels berättelsen om Ann Nixon Coopers liv fram till idag då hon gick och röstade i 

Atlanta och dels Amerikas historia och de förändringar som skett under de 106 år som hon 

levt. Man bör därför kunna se berättelsen om Amerikas historia som den första händelsen och 

Ann Nixon Coopers liv som den andra, och den är i så fall beroende av den första, 

utvecklingen i hennes liv, från att hon inte fick rösta beroende på att hon var en svart kvinna 

tills idag då hennes rättigheter förbättrats mycket, är avhängig den amerikanska historien. 

Händelserna är även kronologiska, det tredje kriteriet, för Obama går igenom den 

amerikanska historien fram tills idag och väver till sist samman Ann Nixon Coopers berättelse 

med en önskan om att hans egna döttrar skall få leva lika länge och ta del av nya förändringar 

och förbättringar. När vi slutligen kommer till det fjärde kriteriet, huruvida berättelsen har 

något särskilt tema, skulle det kunna vara att USA är ett land i ständig förändring, att allt kan 

bli mycket bättre bara den amerikanska befolkningen är villiga att arbeta för det. Den här 

berättelsen får avsluta Obamas tal och syftet med att ha med den här berättelsen kan vara att 

personifiera den utmaning de nu står inför. Genom att visa på vad som hänt under en enda 

människas livstid, vilka framsteg som skett men också vilka motgångar landet ställts inför och 

lyckats ta sig ur, kan man ge människor hopp om att det är möjligt att förändra, att det är 

möjligt att förbättra, och att det kan ske inom en rimlig framtid. Som Obama själv väljer att 

uttrycka det, om och om igen, ”Yes, we can”.    

7.3.6. Diskussion 

I det här talet återkommer inte den klassiska familjehistorien om fadern, modern och 

morföräldrarna som Obama berättat i de tidigare två talen utan här använder han istället 

familjen lite annorlunda. I början av talet tackar han dem tillsammans med alla andra som har 

hjälpt honom, och även om det är väldigt kortfattat är det lika kärleksfullt som i tidigare tal. 

Till exempel benämner han sin fru som ―the rock of our family, the love of my life”.  

 

Den avslutande berättelsen om Ann Nixon Cooper är mycket intressant upplagd. Ser man bara 

till det yttre är det en historia om en gammal kvinnas liv, men det är även en skildring av de 

senaste 100 åren i USA:s historia. Det som framför allt gör berättelsen intressant med tanke 

på uppsatsens syfte är hur Obama på slutet väver samman berättelsen om Ann Nixon Cooper 

med sina egna döttrar, och efter det skapar en ‖vi‖-känsla med åhörarna genom att gå över till 

att prata om ‖our children‖. Han använder alltså döttrarna för att försöka stärka sitt ethos, alla 

som har barn (eller över huvud taget tycker om barn, vilket man nog kan räkna med att det 

stora flertalet gör) vill troligtvis också att barnen skall ha en trygg framtid, och det gör att han 

framstår som en bra person som vill se till att det blir så.  

 

En tydlig skillnad på det här talet jämfört med de tidigare två är att det här inte har samma 

majoritet av God Terms. De andra analyserade texterna handlade mer renodlat om Obamas 

familj så det kanske inte är särdeles märkligt att det där fanns extra många God Terms, men 

man kan också se att berättelsen om Ann Nixon Cooper har ett något annorlunda upplägg. 

Eftersom han där berättar USA:s historia varvas God och Devil Terms på ett helt annat sätt. 

Han är inte alls främmande för att prata om saker som varit svåra för landet, i och med att han 
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tar upp dåliga saker som hänt och betonar problem som landet haft får han också 

förändringarna som skett att verka större och bättre.  

8. Avslutande diskussion och slutsats 
Jag kommer nu att ta upp och diskutera de tre frågor som ställdes inledningsvis i uppsatsen 

för att se vilka svar som kommit fram genom analysresultaten. Som grund har jag även använt 

Lindqvists exempel på personliga topiker, vilka kommer att redovisas i fetstil i den löpande 

texten.
118

 

 

8.1. När i talen pratar Obama om sin bakgrund och familj? 

Den första frågan var när i talen som Obama pratar om sin familj och bakgrund. Som kommit 

fram av dispositionsanalyserna gör han detta antingen inledningsvis eller som avslutning. I 

alla tre talen nämner han något om sin familj tidigt, antingen redan i sitt exordium eller precis 

i början av sitt narratio, och i det sista talet, The Victory Speech, avslutar han med berättelsen 

om Ann Nixon Cooper i vilken han sedan väver in sina egna döttrar. I A More Perfect Union 

tar han dessutom upp sin mormor som ett argument för varför han inte helt kan ta avstånd från 

pastor Wright, i argumentatio.     

 

Som tidigare nämnts är det viktigt att redan i inledningen av talet göra publiken välvilligt 

inställd och skapa ett intresse för det man skall prata om. Genom att förlägga berättelserna om 

sig själv till talets början lägger sig Obama direkt på en personlig nivå med publiken, han 

delar med sig av sig själv, och det kan även verka ethoshöjande. Likadant kan det vara ett bra 

drag att avsluta med något personligt, vilket han gör när han väver ihop berättelsen om Ann 

Nixon Cooper med den om sina egna döttrar.  Då kommer publiken att gå därifrån med den 

berättelsen som sista minne, och förhoppningsvis tänka på Obama som en trevlig och 

trovärdig person. 

8.2. Vad i dessa berättelser kan höja Obamas ethos och skapa förtroende för 

honom? 
Att prata i positiva ordalag om det land man lever i ses sällan som något direkt negativt, och i 

USA där patriotismen är stark är det definitivt ett ethoshöjande drag. Obama talar ofta och 

gärna om USA:s storhet, han benämner landet som magiskt och han trycker på att hans egen 

historia inte skulle vara möjlig i något annat land. Det är givetvis inte sant. Jag har svårt att tro 

att inte en åtminstone liknande utveckling skulle kunna ske i till exempel Sverige. Men det 

spelar egentligen ingen roll, för det viktiga är att han framställer USA som de eviga 

möjligheternas land, som ett land han får vara del av. Här blir härstamning viktigt, trots att 

han väljer översvallande termer att beskriva USA i så är ändå hans blandade släkt något han 

gärna tar upp. Hans pappa som sökte sig till det magiska landet för att studera, och hans 

släktingar som finns utspridda över hela världen. Med detta vill han visa på det otroliga i sin 
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historia, trots denna något röriga familjesituation har han ändå blivit den han blivit tack vare 

USA. Kanske skulle inte andra länder ta sig an någon som honom eller hans släkt.  

 

Topiken nationalitet eller etnicitet blir istället något dubbel för Obama. Den används ofta för 

att belysa rasism
119

, men Obama använder sig ändå mycket av den. Han betonar att han har ett 

blandat ursprung, det kan vara en taktik för att vinna både svarta och vita väljare, att 

framställa sig som något mittemellan. I A More Perfect Union snuddar även Obama vid 

rasfrågan och tar upp att han av vissa ses som för svart och av andra inte som tillräckligt svart. 

Den här frågan har debatterats flitigt i USA, enligt journalisten Amina Luqman handlar det 

definitivt inte om huruvida han skulle vara tillräckligt svart eller inte utan hon menar snarare 

att minsta felsteg, som att nämna slaveriet eller rasism, kommer att göra att han tappar de vita 

amerikanernas förtroende.
120

 

 

Vad gäller hans framträdande kan det efter analysen av alla tre talen konstateras att Obama 

gör ett mycket säkert och avslappnat intryck på scenen. Han för hela tiden en slags dialog med 

publiken och släpper in dem utan att på något sätt låta dem ta över, och han är uppmärksam på 

skiftningar och inte sen att bemöta reaktioner. Att han dessutom ger ett så säkert men ändå 

ödmjukt intryck tror jag kan vara ethoshöjande. Man får förtroende för att den här personen 

vill oss väl och på ett sätt är en av oss, han sätter sig inte på de höga stolar över publiken som 

andra offentliga personer lätt kan göra. 

 

Ett stort retoriskt problem för Obama i en amerikansk kontext är som tidigare nämnts hans 

namn. Ett arabisktklingande namn med Hussein som mellannamn, och dessutom Obama som 

av många direkt förknippades med Usama (Osama engelsk stavning). Obama har dock inte på 

något sätt valt att förtiga detta problem utan använder sig istället av topiken och passar på att 

förklara namnets innebörd i The Keynote Speech, hans första riktigt stora offentliga tal. I talet 

bemöter han problemet genom att utgå från att ett namn inte skulle vara något hinder för en 

människa. Genom att tackla situationen så säger han indirekt att amerikanerna, som är ett 

tolerant folk, står över sådant, istället för att rikta kritik mot de som faktiskt har gått till attack 

mot hans namn. 

 

8.3. Vilka retoriska grepp använder Obama för att försöka få så många som 

möjligt att känna att de har något gemensamt med honom? 
Två tydliga retoriska grepp som Obama använder sig av är just de värdeladdade orden och 

kodorden. Som framgått av det analyserade materialet finns ett överskott av positiva termer, 

God Terms, och det är knappast konstigt med tanke på att han pratar om saker som betyder 

mycket för honom. Familj är något som många kan relatera till, och därför kan man skapa 

gemenskap genom att prata om familjen och familjerelaterade frågor. Han beskriver hela tiden 

sin familj och släkt mycket kärleksfullt, och sanningen i det hela kan sägas bekräftas till 

exempel när Michelle Obama i slutet av The Keynote Speech kommer upp på scenen och 
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omfamnar sin make. Vad gäller kodorden i sin tur är det ett effektivt sätt att göra USA:s 

befolkning till en grupp. Han använder begrepp som förmodligen är självklara för de flesta 

amerikaner och får dem därigenom att känna sig insatta och på samma nivå som talaren. På 

samma sätt finns även många stilfigurer som syftar till att måla upp positiva och vackra bilder 

av både familjen och landet USA.   

 

Alla tre analyserade avsnitten kan räknas som narrativa, som berättelser. Genom att använda 

sig av berättelsen skapar Obama en personlig kontakt med publiken när han pratar om familj 

och bakgrund, sina familjeförhållanden. En av anledningarna som Foss tar upp för att 

använda sig av en berättelse är för att försöka skapa en identitet. På många sätt är det precis 

det Obama gör. Han låter människor ta del av hans liv och historia, och jag anser att han 

genom berättelserna försöker skapa en bild av sig själv som en typisk amerikan. Det är ju 

något som han egentligen är långt från att vara. Med en afrikansk pappa, en barndom som 

tillbringats delvis i fattiga länder, och boende hos mormor och morfar uppfyller han knappast 

de vanliga idealen för en amerikansk uppväxt, varken bland vita eller svarta medborgare. I 

sina berättelser är han noga med att trycka på de bitar som kan vara viktiga för en amerikan, 

till exempel morföräldrarnas insatser under kriget och hans pappa som sökte sig till USA för 

kunskapens skull, vikten av att skaffa sig en utbildning. Han väver hela tiden ihop USA:s 

historia med sin egen, och blandar personliga värdeord med kodord som får anses tillhöra den 

amerikanska befolkningen. Han väljer inte att skapa sig en identitet som varken svart eller 

icke-svart, han benämner inte sig själv afroamerikan till exempel, utan håller sig i gränslandet 

för att passa in bland så många som möjligt. Han betonar att han har en gedigen utbildning 

vilket appellerar till de högutbildade (utbildning), men samtidigt är han tydlig med att hans 

familj aldrig varit särskilt rik (ekonomiska förhållanden), det gör honom i sin tur till en man 

av folket, inte någon som fått allt serverat på silverfat. 

8.4. Slutsats 

Genom berättelserna om sin familj och bakgrund blir Obama personlig med publiken, vilket 

gör att det är lättare att ta till sig vad han säger, och även lättare att få förtroende för honom. 

Obama använder även sin bakgrund i kombination med att han pratar om amerikansk historia 

och viktiga händelser och kodord, vilket gör att hans berättelse vävs samman med den mycket 

vackra bild av USA som han målar upp.  

 

Genom att använda sig av berättandet lyckas han skapa sig en identitet. Dels en identitet på så 

vis att han presenterar sig själv och skapar sig själv ett namn på den politiska kartan (The 

Keynote Speech) men även en identitet som en förtroendeingivande person som kan vara 

lämplig att rösta på till presidentposten. 

 

Jag anser att Obama på många sätt lyckas med att skapa en bild av sig själv som en typisk 

amerikan. Om inte annat tror jag att han genom att ständigt väva samman sin egen historia 

med den amerikanska historien och viktiga amerikanska händelser gör att publiken kommer 

att få positiva associationer till honom, och att det i sin tur verkar ethoshöjande.  
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Sammanfattning 
Uppsatsen syftar till att genom en analys av tre tal undersöka på vilket sätt USA:s president 

Barack Obama använder sig av berättelser om sin familj och sin bakgrund i sina tal för att 

försöka stärka sitt ethos. Uppsatsen har tre huvudsakliga frågeställningar: När i talen pratar 

Obama om sin familj och bakgrund? Vad i dessa berättelser kan höja Obamas ethos och skapa 

förtroende för honom? Vilka retoriska grepp använder Obama för att försöka få så många som 

möjligt att känna att de har något gemensamt med honom? 

 

Det material som analyseras i uppsatsen är tre tal framförda av Barack Obama. Det är det 

presentationstal (The Keynote Speech) som han höll på Demokraternas konvent 2004 när 

John Kerry skulle nomineras till presidentkandidat, det tal Obama höll om sin pastor när 

denne uttalat sig rasistiskt om vita (A More Perfect Union) samt det segertal han höll i Grant 

Park i Chicago 2008 då det stod klart att han blivit vald till USA:s 44:e president. Dessa tre tal 

har valts ut som analysmaterial då de dels rent kronologiskt speglar olika tidpunkter och 

avsatser i hans karriär och dels visar på tre olika sammanhang, ett då han egentligen 

presenterar en annan person (Keynote Speech) men ändå lyckas göra det även till ett 

presentationstal av sig själv, ett där han snarare ger ett slags försvarstal (A More Perfect 

Union) och ett som är mer präglat av glädje och förhoppning (The Victory Speech). 

 

Den teori som presenteras i uppsatsen rör framför allt ethos, den retoriska situationen och 

topikläran, men en kortare genomgång av den klassiska retorikens tre talgenrer, partesläran, 

publikbegreppet och presidenttal genomförs även. Vad gäller uppsatsens metod utgörs den av 

en kombination av olika metoder då det inte finns någon enskild metod som är ultimat för 

uppsatsens syfte. De metoder som använts är delar av Maria Karlberg & Brigitte Mrals 

analysmodell från Heder och påverkan, nämligen kontext-, stil- och dispositionsanalys, 

ordvalsanalys enligt Roderick P. Hart samt en narrativ analysmetod utifrån Sonja K. Foss bok 

Rhetorical Criticism – Exploration and Practice.  

 

Vad gäller de slutsatser som kan dras är två tydliga retoriska grepp som Obama använder sig 

av de värdeladdade orden och kodorden. Det finns ett överskott av positiva termer i de 

analyserade delarna av talen och det är knappast konstigt med tanke på att han pratar om saker 

som betyder mycket för honom. Familj är något som många kan relatera till, och därför kan 

man skapa gemenskap genom att prata om familjen och familjerelaterade frågor. Han 

beskriver hela tiden sin familj och släkt mycket kärleksfullt, och sanningen i det hela kan 

sägas bekräftas till exempel när Michelle Obama i slutet av The Keynote Speech kommer upp 

på scenen och omfamnar sin make. Vad gäller kodorden i sin tur är det ett effektivt sätt att 

göra USA:s befolkning till en grupp. Han använder begrepp som förmodligen är självklara för 

de flesta amerikaner och får dem därigenom att känna sig insatta och på samma nivå som 

talaren. På samma sätt finns även många stilfigurer som syftar till att måla upp positiva och 

vackra bilder av både familjen och landet USA.  Genom att använda sig av berättelserna om 

sin familj och bakgrund blir han personlig med publiken vilket gör att det är lättare att ta till 

sig vad han säger, och även lättare att få förtroende för honom. 
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