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Abstract 

Uppsatsen undersöker huruvida Hillary Rodham Clinton förkvinnligat sitt retoriska 

tillvägagångssätt eller om hennes retorik passar bättre in i den manliga senatorsrollen. Med 

hjälp av klusteranalys och neo-aristotelisk analysmetod, görs en jämförande analys för att 

söka efter skillnader och likheter i Clintons retoriska tillvägagångssätt. Materialet består av 

två tal som hölls vid det demokratiska konventet; 1996 (i egenskap av first lady) och 2008 (i 

egenskap av senator). Resultatet diskuteras sedan utifrån det genusrelaterade begreppet 

double bind. Analysresultatet visar på en utveckling i Clintons retorik, som generat ett stärkt 

primärt ethos. Clinton har, istället för att anpassa sitt språkbruk till ett mer kvinnligt, snarare 

anpassat sig till den nya rollen som senator. 
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1. INLEDNING 
Målmedveten. Inget annat ord kan bättre beskriva den kvinna som 1973 tog sin 

juridikexamen vid Yale University, där hon 2 år tidigare träffat mannen hon sedermera (efter 

flera frieriförsök från hans sida) gifte sig med. Målmedveten och av hänsyn till sin makes nya 

ämbete bytte hon sida i det politiska landskapet och blev demokrat. Målmedvetenheten är 

något som gör att hon med tiden också får utstå omfattande kritik, kritik som menar att en 

first lady inte bör ha en egen politisk agenda eller inneha ett eget kontor i Vita huset. För så 

hade det aldrig tidigare varit. Under makens andra mandatperiod på presidentposten 

avslöjas hans otrohetsaffär. Otroheten i sig är föga överraskande eller unik i sitt slag, han är 

inte den första presidenten att ha en affär vid sidan av och det är heller inte första gången 

det händer i detta äktenskap. Men omständigheterna kring otrohetsaffären rör nationens 

säkerhet, vilket resulterar i att presidenten ställs inför riksrätt. Detta har aldrig hänt förut. 

Paret kan i och med riksrättsutfrågningarna inte heller hävda att detta är en privat 

angelägenhet som bara angår familjen. Med facit i hand kan man förmoda att valet att 

stanna kvar vid sin makes sida inte enkom var ett praktiserande av den familjepolitik hon så 

idogt förmedlat som guvernörs- och presidenthustru. Det var troligtvis också en 

målmedveten strategi. En strategi som skulle möjliggöra en egen politisk karriär, efter att 

maken tjänat landet som president de maximala 8 åren ämbetet tillåter. Hon hinner inte ens 

avsluta sitt uppdrag som first lady förrän hon sitter på senatorsstolen i New York. Under sitt 

första år som senator i New York faller tvillingtornen och sittande president förklarar krig 

mot terrorismen. Det blev en utmanande start på den politiska karriären. Men det stoppade 

henne inte från att göra det ingen annan (f.d.) first lady ens varit i närheten av – att försöka 

ta sig tillbaka in i Vita huset – som president.  

Få av oss kan spontant namnge mer än en handfull av de 46 kvinnor som varit Amerikas 

första dam. En inte alltför vild gissning är att Hillary Rodham Clinton är en av dem vi minns. 

Kanske minns vi henne för att det inte gått särskilt lång tid sedan hennes tid i Vita Huset. 

Men chansen är minst lika stor att hon dröjt sig kvar i minnet till följd av sin unika ställning i 

samlingen av first ladies. Hillary Rodham Clinton ses som en av de mest polariserande 

kvinnorna i Amerika. Det är få amerikaner som inte har en åsikt gällande henne som person 

eller hennes ståndpunkter och handlingar. 

Jag intresserade mig för Hillary Rodham Clinton som person när jag och min medförfattare i 

A-uppsatsen skrev om Bill Clintons ”pudel” i Lewinsky-affären. Det blev då tydligt för mig att 

Hillary inte var som vilken annan presidentfru som helst, hon var en slipad kvinna som inte 

räddes att stå upp för sin sak. Hon fångade ånyo mitt intresse när jag, senare i mina studier, 

kom över artikeln ”The Discursive Performance of Femininity: Hating Hillary” av Karlyn Kohrs 

Campbell. Jag fascinerades av det faktum att en kvinna kunde skapa sådana känslor och 

dramatik, bara genom att stå upp för sin sak. Jag var helt enkelt tvungen att fördjupa mig i 

ämnet. 
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1.1 Historik 

Hillary behöll sitt flicknamn Rodham när hon gifte sig med Bill Clinton, något som var en 

självklarhet för henne som feminist. Efter ett förlorat senatorsval för maken Bill och stark 

kritik från de konservativa Arkansasborna valde Hillary att lägga till makens efternamn och 

kalla sig Hillary Rodham Clinton. Hon kommenterade väljarnas önskemål om namnbyte 

med: ”det betydde mera för dem än det gjorde för mig”. 1  Numera utelämnas ofta 

mellannamnet och för enkelhetens skull kommer jag fortsättningsvis att benämna henne 

Clinton2.  

Clinton rörde upp många känslor hos den amerikanska befolkningen när hon tog plats i 

president Clintons arbetsgrupp för vårdreformen. Aldrig förr hade nationens first lady haft 

ett eget kontor i Vita huset. Genom att ha en tydlig roll i det politiska landskapet utmanade 

hon den traditionella first lady-rollen. 3  Ett sådant kontroversiellt agerande gick inte 

obemärkt förbi. Erik Åsard, professor i nordamerikastudier, konstaterar följande i sin 

politiska biografi om Clinton: ”Att skriva om Hillary Clinton är att skriva om det politiskt 

splittrade USA. Polariseringen mellan höger och vänster, eller mellan konservativa och 

liberala, är aldrig så stor som när diskussionen kommer in på den förra presidenthustrun.”4 

En av Clintons allra största utmaningar (retoriskt sett) är den komplexa och, i mångt och 

mycket, konservativa kontext hon befinner sig i. Med en befolkning på dryga 313 miljoner5 

är det svårt att vara alla till lags. Som kvinnorättskämpe är det säkerligen också frustrerande 

att tvingas att ta hänsyn till rådande stereotypa uppfattningar kring hur en kvinna bör och 

inte bör vara. Än mer besvärligt blir det när den mediala rapporteringen både är blixtsnabb 

och dessutom besitter makten över vad som bör förmedlas och hur det ska vinklas. Detta har 

drabbat Clinton vid flertalet tillfällen, men två incidenter har envist följt henne genom åren. 

Mitt under valkampanjen inför presidentvalet 1992 målades det upp en historia i 

skvallerpressen om att Bill haft en otrohetsaffär, vilket han nekade till. Detta riskerade att 

ruinera alla chanser att vinna valet följande höst. Paret bestämde sig för att ställa upp i tv-

programmet ”60 minutes” för att dementera ryktet. Programledaren ställer en rad 

närgångna frågor kring deras äktenskap som paret väljer att inte svara på. När denne sedan 

insinuerar att de håller ihop till följd av något arrangemang eller överenskommelse ilsknar 

Bill till6; ”You’re looking at two people who love each other. This is not an arrangement or an 

understanding, this is a marriage.”7 Hillary väljer sedan att ge sin syn på saken, något hon 

uttryckligen ångrar.8  

                                                           
1
 Åsard (2008) s.70ff 

2
 I vissa fall kommer jag att använda mig av makarna Clintons förnamn, för att enklare att skilja dem åt. 

3
 Oles-Acevedo (2012) 

4
 Åsard (2008) s.10 

5
 Informationen om Amerikas befolkningsantal går att finna via denna ”popclock”, som uppdateras vid varje 
registrerad befolkningsförändring http://www.census.gov/population/www/popclockus.html (2012-05-24) 

6
 Rodham Clinton (2003) s.131 

7
 Jamieson (1995) s.24 

8
 Rodham Clinton (2003) s.131 

http://www.census.gov/population/www/popclockus.html
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Now, I’m not sitting here some little woman standing by my man like Tammy Wynette. 

I’m, I’m sitting here because I love him and I respect him and I honor what he’s been 

through and what we’ve been through together. And you know, if that’s not enough 

for people, then heck, don’t vote for him.9 

Uttalandet skapade stora rubriker till följd av hennes hänsyftande till folkkära sångerskan 

Tammy Wynette och hennes hit från 1968 ”Stand by your man”, då det tolkades som ett 

personligt påhopp på Wynette. Clintons uttalande i sig är rätt oskyldigt, men tv-stationerna 

valde att komprimera uttalandet till: ”I’m not sitting here some little woman standing by my 

man like Tammy Wynette.”.10 Bara månader efter var det dags på nytt. Denna gång var det 

journalister som letat upp paret Clinton på ett Café där de överöste Bill med frågor 

angående en misstanke om att han i egenskap av guvernör skulle ha särbehandlat Hillary och 

hennes advokatfirma. En av journalisterna vänder sig dock till Hillary för att få hennes 

version, och som hon själv uttrycker det gav hon honom ett långt och svamligt svar.11 Hon 

förklarar att hon har försökt leva sitt liv, men att det alltid kommer att vara ett tacksamt 

byte för motståndare att ifrågasätta. Journalisten frågar då om det inte finns något sätt att 

undvika konflikt, varpå Clinton svarar:  

I wish that were true. You know I suppose I could have stayed home and baked 

cookies and had teas, but what I decided to do was to fulfill my profession which I 

entered before my husband was in public life. And I’ve tried very, very hard to be as 

careful as possible and that’s all I can tell you.12 

Några timmar senare är detta allt som finns kvar av hennes uttalande; ”I suppose I could 

have stayed home and baked cookies and had teas, but what I decided to do was to fulfill my 

profession which I entered before my husband was in public life.”. Den senare versionen är 

också den som envist följt Clinton i spåren sedan dess. Senare utmanade Clinton 

presidentfrun Barbara Bush i just kakbakning!13 Möjligen i ett försök att slå mynt av ”Cookies 

and tea”-incidenten.  

Paret har också hamnat i blåsväder kring andra kontroverser, utredningen av Watergate-

skandalen, Whitewater-skandalen och Lewinskyaffären för att nämna några.14 Men de har 

alltid lyckats att ta sig ur svårigheterna med hedern, någotsånär, i behåll.  

                                                           
9
 Citerad i Jamieson (1995) s.24 

10
 Jamieson (1995) s.23f 

11
 Rodham Clinton (2003) s.132f 

12
 Citerad i Jamieson (1995) s.27 

13
 Åsard (2008) s.107 

14
 För vidare läsning kring dessa skandaler: Rodham Clinton (2003), Clinton (2004) och Åsard (2008)  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om eller hur Clintons retorik15 skiljer sig mellan 

rollen som first lady16 och rollen som senator. Talen jag analyserar håller Clinton vid det 

demokratiska konventet 1996 och 2008. Jag är främst intresserad av kontrasten mellan 

situationerna och om det går att se huruvida Clintons retoriska förfaranden ter sig 

annorlunda i de två talen. Går det att se någon utveckling i Clintons retorik? Har hon 

anpassat sig och blivit mer ”kvinnlig” i sitt språkbruk och anförande, eller passar hennes 

retoriska tillvägagångssätt bättre in i den ”manliga” senatorsrollen?  

Jag kommer att jämföra två DNC 17 -tal och sedan diskutera resultatet utifrån det 

genusrelaterade begreppet double bind18. 

1.2.1 Frågeställningar 

Vilka skillnader och/eller signifikanta likheter går att finna i Clintons retorik vid de utvalda 

tillfällena? Kan man se några förändringar i Clintons retoriska strategi19 och hur påverkar 

denna förändring, alternativt status quo20, hennes primära ethos21? 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

2.1 Tidigare forskning 

Kohrs Campbell har specialiserat sig på kvinnors kommunikation och presidenters retorik. I 

artikeln ”The Discursive Performance of Femininity: Hating Hillary” (1998) behandlar hon 

problematiken i att, som kvinna, använda ett alldeles för ”manligt” språkbruk. Kohrs 

Campbell anser att Clintons alltför professionella språk är en starkt bidragande orsak till det 

ogillande och skepsis som det amerikanska folket gett uttryck för. Agrumentativt sett 

tillskriver artikelförfattaren Clinton goda kvalifikationer, men att dessa tillgångar blir till 

hennes belastning då de utarmar de ”kvinnliga kvaliteterna”. Clinton brukar en vokabulär 

som är intimt förknippad med hennes profession – advokat – vilket gör att hon upplevs som 

dominant, stridslysten och kall. Hon delar med sig väldigt lite (om alls) av sitt privatliv, vilket 

resulterar i att hon ofta upplevs som opersonlig och Kohrs Campbell menar att detta förtar 

Clintons, i övrigt förträffliga, argumentativa förmåga. Över tid har Clinton ”förkvinnligat” sitt 

yttre genom att använda kontaktlinser, slinga håret, klä sig mer moderiktigt och ta sin mans 

efternamn. Kohrs Campbell konstaterar att Clinton som first lady förväntades personifiera 

idealkvinnan, trots att denna inte existerar, men att den feminisering som Clinton anammat 

                                                           
15

 Med retorik avser jag här främst signifikativa drag i språkbruket samt actio 
16

 Jag kommer fortsättningsvis att skriva ut samtliga titlar med gemener, då de omnämns olika i amerikansk 
litteratur, samt att vi i svenskan inte vanligen använder stor bokstav för exempelvis president eller senator.  

17
 Democratic National Convention 

18
 Jamiesons (1995) indelning och beskrivning av double bind 

19
 Med retorisk strategi avser jag Clintons tillvägagångssätt utifrån definitionen av retorik (se tidigare fotnot) 

20
 Status quo innebär ett ”oförändrat tillstånd” http://www.ne.se/lang/status-quo/314522 (2012-06-07) 

21
 Förklaring till primärt ethos ges vidare under avsnittet ”Kvinnors retorik” 

http://www.ne.se/lang/status-quo/314522
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utseendemässigt inte visat sig i det retoriska språkbruket, vilket Kohrs Campbell tror 

förvärrar de retoriska hindren för Clinton.22  

Robin Lakoff, professor i språkvetenskap, menar att Clinton har fungerat som en fanbärare i 

ett könskrig, där hon som kvinna kastades in i en traditionell roll, utifrån vilken hon försökt 

omdefiniera både rollen och sig själv, och därmed kvinnlighet i det större perspektivet.23 

Lakoff påpekar också att det egendomliga hat som riktats mot båda makarna Clinton, som 

kulminerade i och med riksrättsutfrågningarna24 1998, åtminstone delvis kan förklaras 

genom det faktum att, var för sig och som par, förvirrat uppfattningen av de stereotypa 

könsrollerna.25 

2.2 Kvinnors retorik 

Retorik har historiskt sett varit en konstform utformad av och uteslutande för män. 

Retoriken har fungerat som maktmedel inom politik, juridik och religion, som samtliga varit 

manliga domäner. För att slå sig in i detta mansdominerade fält har kvinnor i det offentliga 

varit tvungna att utveckla alternativa strategier och söka stöd åt sina argument med hjälp av 

statusrelaterade symboler som utbildning, pengar eller uppbackning av män eller 

familjeband.26 Mark P. Orbe, professor i kommunikation och mångfald vid Western Michigan 

University, har beskrivit kommunikationsprocessen rörande de personer som traditionellt 

marginaliserats (muted groups) inom de dominerande samhällsstrukturerna. Bland andra 

behandlar han kvinnor som ”nedtystad grupp”, och han menar att dessa grupper27 finns 

inom varje samhälle som inkluderar asymmetriska maktrelationer. 28  Den nedtystade 

gruppens ställning är inte fast, den förändras ständigt genom att förstärkas, utökas eller 

utmanas.29 Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet, ställer sig dock kritisk till 

Orbes resonemang genom att hon argumenterar för att kvinnors ställning inom de 

nedtystade grupperna är unik, då de även utgör en nedtystad grupp inom varje 

lågstatusgrupp. Utöver detta påpekar hon också kvinnors särställning i detta sammanhang 

genom att de utgör den, till antalet, allra största nedtystade gruppen.30 Kohrs Campbell 

konstaterar också att kvinna är en lågstatusgrupp man föds in i och sett till en retorisk 

                                                           
22

 Khors Campbell (1998) 
23

 Lakoff (2003) s.164 
24

 Riksrätt är en ”domstol” där exempelvis landets statschef kan åtalas. Avsikten med en riksrätt, utöver 
brottsåtalet, är oftast avsättning. President Clinton åtalades huvudsakligen för mened. Han har med egna ord 
kommenterat förfarandet kring riksrättsutfrågningen på följande sätt: ”/…/Starr och hans förhörsledare 
gjorde sitt bästa för att förvandla videoinspelningen till en pornografisk amatörfilm genom att ställa frågor 
som skulle förödmjuka mig och uppröra kongressen och det amerikanska folket så mycket att de skulle kräva 
min avgång, varefter han skulle kunna åtala mig.” (Clinton 2004 s.888) 

25
 Lakoff (2003) s.164 

26
 Mral (2009a) 

27
 Andra nedtystande grupper som nämns är exempelvis personer av annan etnicitet (än normen), 
homosexuella, bisexuella, och de från en lägre socioekonomisk bakgrund 

28
 Orbe (1998) s.4 

29
 Orbe (1998) s.10 

30
 Mral (2003) s.41 
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kontext, strider rollen som retorisk aktör mot de förelägganden som ålagts den kvinnliga 

rollen.31 

Mral menar att förutsättningarna för att skapa och bibehålla ethos ter sig olika för män och 

kvinnor. ”Talarens trovärdighet är en synnerligen komplex kombination av rykte, 

samhälleliga förväntningar, omgivningens bild av talaren, dennes agerande – och slutligen 

den karaktär som hon tar på sig i talarsituationen.”32 Utifrån detta gör Mral indelningen 

primärt och sekundärt ethos, där det primära står för det förtroendekapital som talaren 

samlat på sig över tid och den trovärdighet som talaren tillskrivs utanför själva talsituationen. 

Sekundärt ethos innebär det ethos som talaren ämnar generera, och som denne tillskrivs i 

själva talsituationen. Med detta sagt är det primära ethos direkt avgörande för det 

sekundära ethos som tillräknas talaren i den givna situationen. Mral menar vidare att det 

fundamentala problemet för kvinnliga talare ligger i att deras primära ethos generellt är 

svagare och mer ifrågasatt än männens. Detta beroende på att kvinnors primära ethos 

grundar sig på socialt nedärvda stereotyper och mönster av över- och underordnad.33 

Kerstin Thelander, som gjort en studie av politikerspråk i könsperspektiv, menar att 

stereotyper gör att vi ser olika på mäns och kvinnors språkbruk, oavsett om detta sker 

medvetet eller omedvetet. Test har visat att försökspersoner, till vilka man presenterat 

samma text, tillskriver texten olika egenskaper beroende på om det angivits att författaren 

är man alternativt kvinna.34  

2.2.1 Actio i genusperspektiv 

Retorik som konstart föddes i en tid då det var otänkbart för en kvinna att göra sin röst hörd, 

vilket har gjort att utformningen av denna konstform präglats av, och skapats utifrån, den 

manliga dominansen. Lindal Buchanan, som särskilt intresserat sig för genus och actio, 

menar att bannlysningen av kvinnliga retorer i princip var helt intakt till 1800-talet, då 

kvinnor på en mer frekvent basis äntrade de offentliga rummen. När så skedde blev det 

också påtagligt att actio innebar andra hänsynstaganden och hinder för kvinnor än för 

män.35 Krumhuber, Manstead och Kappas har gjort en studie kring ickeverbala signaler i 

form av leenden och huvudrörelser. De menar att det kommunikativa värdet av dynamisk 

information inte bör begränsas till hur vi uppfattar känslomässiga tillstånd, utan att det 

också kan ha viktiga konsekvenser för hur vi uppfattar andras personlighet. De menar att det 

finns entydiga bevis att leende människor är mer benägna att tillskrivas positiva drag, 

jämfört med icke-leende personer. De konstaterar också att leende människor ses som 

gladare, varmare, mer attraktiva, framgångsrika, intelligenta, artiga, sällskapliga och flirtiga. 

Leende individer rankas också högre i vänlighet, humor och ärlighet, men lägre i dominans. I 

västvärlden är leendet något som anses vara mer typiskt för kvinnor än män. Kvinnor ler mer 

                                                           
31

 Kohrs Campbell (2003) s.19f 
32

 Mral (2003) s.37 
33

 Mral (2003) s.37f 
34

 Thelander (1986) s.16 
35

 Buchanan (2002) s.52 
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än män och förväntas också göra det. Ett misslyckande att le, eller ett uteblivet leende leder 

därför till mer negativa utvärderingar av kvinnor än av män. Med tanke på den allmänna 

förväntningen att kvinnor ler mer än män, kan deras uttryck för leenden till och med 

ignoreras. Detta då betraktarna inte anser att kvinnors leenden är informativa, utan snarare 

ett förväntat basalt uttryck. I motsats, eftersom mäns leenden är mindre vanliga, kan deras 

leenden ses som att de förmedlar mer information om den aktuella sinnesstämningen. 

Således kan egenskaper förknippade med leenden lättare tillskrivas män än kvinnor. På detta 

sätt kan en man som ler motverka den stereotypa uppfattningen (om män) och därmed 

tillskrivas mer leende-relaterade egenskaper. Det finns vissa tecken som visar att mäns 

leenden uppfattas som lyckligare än kvinnors uttryck och att mäns uttryck för lycka 

uppfattas som mer intensiva.36 

Hall, Carter och Horgan menar dock, utifrån sin studie, att icke-verbala beteenden inte 

nödvändigtvis är direkt kopplade till känslor, och även om de icke-verbala signalerna tyder 

på känslor, är det ofta svårt att identifiera vilka känslorna är. Icke-verbala signaler är 

komplexa och varierar utifrån både situation och sändare/mottagare. Ett leende kan 

exempelvis förmedla både glädje och ångest och att titta intensivt på någon kan tyda på 

fientlighet likväl som fascination.37 

2.2.2 Genus i juridik och politik 

Carrie Menkel-Meadow, professor i juridik vid University of California, menar att eftersom 

män har dominerat juridiken genom att kontrollera rättsväsendet, kan kvinnorna göra sin 

röst hörd i detta forum, men enbart i en manlig form. Vita medelålders män har varit 

normen för "advokat", vilket gör att vi upplever egenskaperna hos den vita 

medelåldersmannen som nödvändiga för att utöva advokatyrket. Vi ser alltså inte dessa 

egenskaper som oberoende av identifikationen med det manliga könet, och med män som 

den enda källan till våra beskrivningar av jurister, bestäms vad som är normalt, bra eller sant 

utifrån hur män beter sig i juridiska sammanhang. Kvinnor upplever sig själva genom 

kontakter och relationer till andra, medan män ser sig själva som fristående individer. Det 

har också visat sig att etiska skillnader hos män och kvinnor har sitt ursprung i deras olika 

erfarenheter av världen. Män fokuserar på universella abstrakta principer som rättvisa och 

jämlikhet som gör deras värld säker, förutsägbar och konstant. Kvinnor löser problem genom 

att försöka förstå sammanhang och inblandade relationer och ser universella regler som en 

omöjlighet.38 

Kvinnor i politiken ägnar mer uppmärksamhet åt sina väljare och deras ledarstil tenderar att 

vara mer inkluderande och samarbetsvillig, samt mindre hierarkisk och auktoritativ än 

männens. Dessutom måste de nästan alltid konfrontera omfattande könsstereotyper, inte 

bara vad det gäller styrka, utan också om sakkunskap, politisk ideologi och karaktär. 

Stereotypifieringen kan också ligga dem i fatet när det kommer till vilka positioner de får 
                                                           
36

 Krumhuber, Manstead & Kappas (2006) s.40f 
37

 Hall, Carter & Horgan (2000) s.97 
38

 Menkel-Meadow (1985) s.43-50  
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tillgång till. De tenderar att styras in mot de poster som antingen är mer "kvinnliga" eller 

mindre ”fina”. Att förändra utformningen av politiken för att främja kvinnors medverkan i 

politiska sammanhang är en komplex företeelse. Inte alla kvinnor i politiken kan, eller ens vill, 

agera för andra kvinnor. Ett stort antal studier har funnit att liberala, demokratiska, kvinnor 

är mer benägna att företräda kvinnor som grupp än vad de konservativa, republikanska, 

kvinnorna är. Särskilt när representationen av kvinnor definieras som ett direkt 

förespråkande av feministiska politiska initiativ. Det är också de demokratiska kvinnorna som 

innehaft flest positioner (i förhållande till de republikanska kvinnorna) inom den 

amerikanska politiken de senaste decennierna.39 

Den historiska trenden har visat på att kvinnliga presidentkandidater konstant fått mindre 

utrymme i media än de manliga kandidaterna till samma post.40 Mot slutet av 90-talet kunde 

man se ett trendbrott i fråga om utrymmet de manliga och kvinnliga kandidaterna fick i 

media. De fick nu ungefär lika mycket massmedial uppmärksamhet, men de manliga 

kandidaterna fick betydligt mer rapportering kring sina sakfrågor, medan de kvinnliga 

kandidaterna omtalades utifrån genus, civilstatus och barn.41  Falk menar att kvinnor 

framställs som representanter för kvinnosaksfrågor snarare än att vara kandidater som 

företräder alla frågor.42  

2.3 The double bind 

Double bind är en kommunikationssituation där en person utsätts för motsägelsefull 

information, exempelvis när man säger en sak, men i tonfall och minspel ger uttryck för 

något annat.43 Det kan också innebära ett moment 2244, där exempelvis en kvinnlig chef som 

är mjuk uppfattas som svag, medan hon är opassande okvinnlig om hon är för tuff eller stark. 

Double bind är också en strategi som utövas av dem med mycket makt – mot de svagare i 

samhället. Historiskt sett är kvinnor vanligtvis de som utsätts för dessa strategier. Double 

bind har med tiden blivit så pass vedertaget att det numera används som en generell 

benämning på de dilemman som moderna kvinnor står inför.45 Double bind förekommer ofta 

i beskrivningar av kvinnors tal46 och kan likställas med diskussionen som Kohrs Campbell för 

kring kvinnors retorik som ett oxymoron.47 

Nancy A. Nichols belyser hur problematiken med double bind ter sig för kvinnor inom 

arbetlivet, och då främst i ledande positioner. Om normen är en man, kommer kvinnor alltid 

att vara den andra, den avvikande. Oavsett om hon är överlägsen eller underlägsen mannen 

                                                           
39

 Reingold (2008) s.3-7 
40

 Falk (2008) s.1 
41

 Bystrom (2008) s.63 
42

 Falk (2008) s.133 
43

 Nationalencyklopedin (ne.se) 
44

 Moment 22 är en benämning på ett olösligt dilemma. Se vidare: http://www.ne.se/kort/moment-22 (2012-
06-07) 

45
 Jamieson (1995) s.5ff 

46
 Jamieson (1995) s.6 

47
 Khors Campbell (2003) 

http://www.ne.se/kort/moment-22
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så är hon ändå inte den samma, inte normen. Hon är fångad i ett moment 22. Kvinnor som 

försöker att passa in i en ledande roll genom att agera som män, tvingas att uppträda på ett 

sexuellt disharmonisk sätt. De riskerar att karaktäriseras som "för aggressiva" eller ännu 

värre, helt enkelt "bitchiga". Medan en kvinna som beter sig feminint, talar indirekt och visar 

omtanke om andra, riskerar att ses som "ineffektiv", som någon som är skicklig på 

den ”mjuka kommunikationen”, men oförmögen att göra det hårda arbetet som det ledande 

jobbet kräver. Nichols menar att vi genom att hävda att kvinnor tillför en unikt känslomässig 

kommunikativ förmåga till, exempelvis, en arbetsplats, så förbannar de samtidigt de kvinnor 

som inte lever upp till denna föreställning.48   

Kathleen Hall Jamieson är professor i kommunikation vid University of Pennsylvania, med 

politisk kommunikation som specialområde. I sin bok om double bind, delar hon in 

begreppet och problematiken kring det, i fem olika kategorier: 49 

 Moderliv/Hjärna - Kvinnor kan använda sin moderlighet eller sina hjärnor, men inte 

båda. 

 Tystnad/Skam - Kvinnor som är rättframma ses som oanständiga och blir vanärade, 

medan kvinnor som är tysta kommer att ignoreras eller avfärdas. 

 Likhet/Skillnad - Kvinnor är underordnade oavsett om de påstår sig vara lika eller 

annorlunda än män.  

 Kvinnlighet/Kompetens - Kvinnor som anses feminina kommer att bedömas 

som inkompetenta, och kvinnor som är kompetenta ses som okvinnliga. 

 Åldrande/Osynlighet – När män åldras får de vishet och makt. När kvinnor åldras 

blir de rynkiga och överflödiga. 

Föreställningen att kvinnor är mer emotionella än män, och att män är mer rationella än 

kvinnor, är en av de vanligast förekommande stereotyperna som diskuteras inom 

genusforskningen. Man har också funnit att tidningarnas nyhetsbevakning av kvinnliga 

politikers kampanjer många gånger tagit utgångspunkt i uppfattningen om att kvinnor är 

irrationella och därmed också inkapabla att leda. 50  Då jag är intresserad av vanliga 

amerikaners (den primära målgruppen i båda talen) syn på manligt och kvinnligt, kommer 

jag att använda mig av en indelning av maskulina och feminina egenskaper som baseras på 

en undersökning51 där respondenterna ombetts uppge vilka egenskaper som är önskvärda 

hos män respektive kvinnor.52 Då det inte finns någon tidigare forskning som säkerställer 

några faktiska förhållanden vad det gäller genusskillnader inom retoriken och då jag är 

intresserad av publikens uppfattning av genus, anser jag det adekvat att utgå från den 

allmänna opinionens föreställning om genusrelaterade egenskaper, vilket jag menar att 

                                                           
48

 Nichols (1994) s.9f 
49

 Jamieson (1995) s.16 
50

 Falk (2008) s.55f 
51

 Denna undersökning gjordes ursprungligen av psykologen Sandra Lipsitz Bem och kategoriseringen har sedan 
modifierats och reproducerats av Jamieson. 

52
 Jamieson (1995) s.124 
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denna kategorisering tillgodoser.53 Jag kommer att använda mig av dessa egenskaper som 

ett stöd i analysen och i min diskussion av double bind. 

 
Fig.154

 

3. MATERIAL OCH METOD 

3.1 Urval och material 

Jag har tagit utgångspunkt i den popularitetskurva som Gallup55 sammanställt (se fig. 2), från 

vilken man kan utläsa att Hillarys minst populära period är kring 1996, och att kurvan 

började en stegring i slutet av 2008 och sedan 2009 har legat på en stadigt hög nivå.56 Då jag 

är intresserad av att se huruvida Hillarys språkbruk förändras utifrån de olika rollerna 

och/eller över tid, har jag valt ut tal som relaterar till varandra innehållsmässigt. Jag har 

också plockat ut tal från de perioder som särskilt fångat mitt intresse utifrån de 

bakgrundsfakta jag samlat på mig, samt Gallups popularitetskurva över Clinton. Båda talen 

hålls vid det demokratiska nationella konventet (DNC), vilket hålls vart fjärde år inför 

                                                           
53

 Anledningen till att jag inte använder mig av Deborah Tannens indelning på manliga och kvinnliga egenskaper 
är att dessa (om än intressanta) aspekter i stor utsträckning behandlar diskussioner och interaktioner, och 
därmed inte direkt applicerbara på mitt material, som präglas mer av envägskommunikation. 

54
 Jamieson (1995) s.124 

55
 Gallup är ett opinionsinstitut som utför opinions- och marknadsundersökningar 

56
 Jag har medvetet valt att bortse från den peak som popularitetskurvan indikerar på under 1999. Detta då 
dessa siffror troligen hade mer att göra med folkets sympati för henne som bedragen hustru i och med 
makens uppmärksammade otrohetsaffär. 
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stundande presidentval och vid båda tillfällena förespråkar hon någon annans kandidatur. 

Talen är ungefär lika långa, talet 1996 är 20 minuter och talet 2008 är knappt 23 minuter.57 

Transkriberingarna av talen är hämtade från American Rhetoric och Public Broadcasting 

Service (PBS). Jag har sedan jämfört transkriptionerna med de audio- och videoupptagningar 

som jag använt mig av i analysen, och utifrån dessa gjort mindre justeringar i 

transkriberingarna i form av enstaka ord, samt lagt till en del i början av talen som 

ursprungligen uteslutits.  

 
Fig.258 

3.2 Analysmetod 

Jag kommer att använda mig av den neo-aristoteliska metoden, med fokus på actio utifrån 

ett genusperspektiv. Jag har valt att lägga fokus på actio och låta övriga delar i 

partesmodellen vara passiva och mer fungera som ett stöd till analysen, snarare än att vara 

ett mål för densamma. Jag använder mig även av klusteranalysen för att göra en 

innehållsmässig analys, samt möjliggöra en bredare förståelse för mina retoriska objekt. 

Analysresultaten kommer jag sedan diskutera utifrån double bind. Hänvisningar till de 

feminina/maskulina egenskaperna kommer att ske inom parentes. 

3.2.1 Neo-aristotelisk analys 

Den neo-aristoteliska metoden innebär ett tillvägagångssätt i tre steg: återskapa kontexten 

det retoriska objektet förekommer i, applicera partesmodellens olika delar på det retoriska 

objektet och slutligen utvärdera den inverkan det retoriska objektet hade på publiken. I 

kontexten ämnar man utforska kopplingar mellan talarens retoriska insatser, samt talarens 

historia, erfarenhet och karaktär. Den retoriska handlingen påverkas av omständigheterna 

                                                           
57

 Taltiden är räknat från när hon påbörjar sin första mening (utan att bli avbruten av publikens ovationer) till 
det att hon markerar att talet är slut och tackar för sig. 

58
 Gallup (2011) 
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kring taltillfället, varvid man bör fastställa de faktorer som påverkat talaren i valet av ämne 

och tillvägagångssätt eller de speciella krav plats och tidpunkt ställer på retoriken. Att sedan 

utröna talarens avsikt med de retoriska handlingarna, samt vilken målgrupp denne riktar sig 

till, kan vara till hjälp för att förstå talarens val av strategier. I den neo-aristoteliska analysen 

är man intresserad av sammansättningen av publiken, vad de på förhand anser som talaren, 

samt publikens kunskap och attityd till talarens ämne.59   

Vad det gäller actio och pronuntiatio kommer jag att se till hållning, gester, röst, tempo, 

dynamik och med dessa förenliga uttryck.60 

3.2.2 Klusteranalys 

Klusteranalysen avser att identifiera nyckelorden i ett retoriskt objekt, kartlägga de termer 

som klustrar kring dessa och genom analyserandet av dem söka en förklaring till det 

retoriska objektet. Betydelsen av termerna bestäms utifrån frekvens och intensitet. En term 

som används om och om igen är troligen ett nyckelord, men det kan också handla om en 

term som är central i argumentationen eller som ger uttryck för ett känslomässigt 

engagemang. När man har identifierat nyckelorden i det retoriska objektet, kartlägger man 

klustren kring dessa viktiga begrepp.61 Denna process innebär i mitt fall en noggrann 

närläsning av talen för att identifiera förekomsten av varje nyckelord och begreppen som 

klustrar kring dessa. 

Termer kan klustra kring nyckelorden på olika sätt. De kan till exempel förekomma i 

anslutning till nyckelorden, eller genom att ett och sammankopplar en term med ett 

nyckelbegrepp. Man kan också finna ett orsak-verkan-förhållande mellan nyckelordet och en 

annan term, där den ena är beroende av den andra eller att en är orsaken till den andra. 

Nästa steg av processen handlar om att upptäcka en förklaring till det retoriska objektet. 

Detta görs genom att försöka finna mönster i de associationer eller kopplingar som 

upptäckts i kartläggningen av klustren, för att ge en bild av det synsätt retorn ger uttryck för. 

Om en retor ofta eller alltid associerar ett visst ord eller bild med ett nyckelord, kan det tyda 

på att nyckelordets innebörd ändras eller påverkas av den associerade termen.62 

3.3 Metoddiskussion  

Än är forskningsområdet kring genus och actio relativt outforskat och den forskning som 

finns på genus och retorik är begränsad, både sett till antalet studier, men också i vad som 

studerats. Detta gör att det är svårt att finna stöd för de observationer och iakttagelser som 

görs i materialet. En möjlig förklaring till svårigheterna att studera retoriken utifrån en 

genusaspekt kan vara att de kvinnor som slår sig fram i det offentliga rummet är de som lärt 

sig att anpassa sig till den patriarkala kontexten. Detta var något som Menkel-Meadow fann 

problematiskt i hennes studie av kvinnliga advokater: “Thus, when we look at women who 

                                                           
59

 Foss (2004) s.29-33 
60

 Gelang (2008) kap.7 
61

 Foss (2004) s.72-75 
62

 Foss (2004) s.72-75 
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are lawyers in 1985, we may be studying those women who have been successful in 

assimilating to male norms.” 63 Avsaknaden av tidigare forskning kring kvinnligt actio är helt 

klart ett problem, det är ett område som det bör ägnas resurser till inom retorikforskningen.  

Om jag fick leta med ljus och lykta efter genusrelaterad actioforskning, så har jag funnit 

desto mer kring kvinnor i politiken och publikationer av alla de slag som avhandlar Clinton 

som person och fenomen. Detta har genererat mängder av artiklar och travar med böcker 

som jag har samlat på mig i mina omfattande litteraturefterforskningar. Jag har hittat så 

mycket intressant material att mängden text, i sig, genererat ett metodproblem, jag har helt 

enkelt inte hunnit gå igenom alla rapporter, tidskrifter och böcker. Jag har därför valt att 

begränsa mitt material utifrån den litteratur som känts mest relevant, eller som jag haft 

tillgång till. Jag har, i största möjliga mån, eftersträvat användandet av ursprungskällor, men 

i vissa fall har dessa varit ”till åren” eller av andra skäl varit svårtillgängliga, vilket resulterat i 

att jag fått nöja mig med andrahandskällor. Eftersökande och genomgång av litteratur har 

varit tidskrävande. Att eftersträva adekvata översättningar till litterära begrepp, såväl som 

enskilda klusterord, är också något som tagit mycket tid i anspråk. Alternativet till att 

översätta varje klusterord hade varit att presentera klustren i originalspråk, men av hänsyn 

till läsarvänligheten valde jag att översätta dem till svenska. Det positiva med den processen 

är att jag tvingats ta ställning till den kontextuella betydelsen av varje enskilt ord, vilket jag 

troligtvis inte hade utmanat mig själv till annars. 

Talen jag jämför har ett tidsspann på 12 år emellan, vilket gör hänsynstagandet till kontexten 

komplex. Svårigheterna har därför varit hur omfattande bakgrundsbeskrivning jag bör ge, 

samt vilka faktorer som faktiskt spelar in, i det jag ämnar undersöka. Vidare ser jag 

svårigheterna i min egen subjektivitet. Det är ofrånkomligt att vara subjektiv i en tolkande 

ansats, då jag aldrig kan bortse från min egen förförståelse, eller veta hur någon annan hade 

sett på saken.64 Någon annan hade möjligen gjort en annan avgränsning, indelning av kluster 

eller lagt tyngdpunkten vid andra aspekter i analysen. Detta anser jag vara problematiken 

med att ”tvinga in” materialet i kategorier – det kan leda till risken att alltför stor tyngd läggs 

vid vissa aspekter samt att andra alternativa förklaringar förbises. Det är en balansgång som, 

om man inte är uppmärksam, kan resultera i att man endast finner det man letar efter och 

att det således blir till en självuppfyllande profetia. Vad det gäller bakgrundsbeskrivningen 

inser jag också mina begränsningar vad det gäller att ge mig in på några djuplodande 

analyser av den amerikanska doxan65, då jag endast kan bidra med reflektioner kring denna 

ur ett ”utifrånperspektiv”. Jag kan inte säga något om hur det är att vara en del av den 

aktuella doxan, bara hur det ter sig eller kan tolkas som. 

Att ”könsbestämma” beteendeegenskaper är problematiskt. I de fall man anser 

generaliseringar vara tillämpbara, riskerar man att vidmakthålla de konventionella 

                                                           
63

 Menkel-Meadow (1985) s.42 
64

 Ödman (2007) 
65

 Doxa är de överenskomna föreställningar, inom en grupp, som man finner självklara, moraliskt rätt eller 
sanna. (Lindqvist Grinde 2008 s.48)  
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stereotyperna. Detta kan vara något som hindrar oss från att se att de egenskaperna 

möjligen kan existera bortom deras könsbundna sammanhang. Jag anser dock att risken att 

befästa stereotyper inte bör styra huruvida man tar sig an ett material eller en viss 

frågeställning. Stereotypa uppfattningar är en stor del av vårt samhälle, varför de också kan 

förklara en del om vår omvärld. 

Konstruktionen av kön (genus) är omstritt och osäkerheten kring huruvida man kan kalla det 

vetenskapligt är ständigt uppe för diskussion. Jag anser dock inte att den biologiska aspekten 

av kön är relevant i detta arbete, då det jag vill undersöka är kopplat till den sociala 

konstruktionen av kön. Därmed är det utifrån den sociala könskonstruktionen som kvinna 

förekommer i min text. 

4. RESULTATREDOVISNING 
För att underlätta hänvisningen till mina retoriska objekt i resultatredovisningen, har 

transkriptionerna av talen (se bilagor) delats in i olika delar, som försetts med nummer. 

Styckesindelningarna är de samma som de återgavs i transkriberingarna, men för att enkelt 

finna det avsnitt jag behandlar i analysen kommer jag återge numret på stycket samt ett a 

eller b (för att skilja talen åt) inom parentes. För att underlätta för läsvänligheten kommer 

jag att, i den jämförande analysen, samt i efterföljande diskussion, skilja på talen genom att 

benämna dem utifrån årtal, alternativt orten talet hölls på, dvs. Chicago (1996) och Denver 

(2008). 

4.1 Democratic National Convention 1996 – Chicago 

4.1.1 Talets kontext och innehåll 

Clinton talar vid det Demokratiska konventet i United Centre, Chicago den 27 augusti 1996, i 

egenskap av first lady, inför stundande omval av president Clinton, tillika hennes make. Då 

konventet endast hålls vart fjärde år (valår) är detta Clintons första DNC-tal. Hon har i januari 

samma år släppt boken ”It takes a Village to Raise a Child”, där hon förmedlar sin syn på 

barnuppfostran i USA. I boken argumenterar hon för att det krävs ett helt samhälle för att 

uppfostra ett barn, att varje samhällsmedborgare tillsammans ansvarar för fostran av alla 

barn och ungdomar, då de unga är Amerikas framtid.66 

Utifrån den närläsning jag gjort av transkriberingen, samt inspelningen av talet, finner jag tre 

nyckelord; familj (family), samhörighet (village)67 och ansvar (responsibilities). Som jag 

nämnde i metodavsnittet kan ett nyckelord vara en term som är central i argumentationen 

eller som ger uttryck för ett känslomässigt engagemang. Jag utgick till en början från vilka 

ord som var vanligast förekommande i talet, för att sedan modifiera indelningen till de, mer 

eller mindre implicita, nyckelord jag fann vara av störst betydelse i argumentationen.  
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 Rodham Clinton (1997) 
67

 Jag har valt att översätta village till samhörighet, då det inte är by i ordets egentliga betydelse som avses i 
talet. 
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Nyckelord – Familj  

Kluster: 68 by, Amerika, vi/oss, föräldrar, barn, pojkar, flickor, mödrar, fäder, mammor, pappor, 

familjevärderingar, oro, familjekriser, skolavgifter, dotter, make, bebisar, Chelsea, barnafödande, 

förlossningsrum, barnvakt, köra barnen till skolan, mor- och farföräldrar, mostrar och fastrar, 

morbröder och farbröder, bröllopsdag, kärlek, styrka, potential. 

Clinton talar om den egna familjen, din/era (åhörarnas) familjer, familjer i allmänhet och den 

amerikanska familjen. Den stora nationella (och ibland internationella) familjen omtalar hon 

även som village (by), där hon hänsyftar titeln och huvudinnehållet i hennes tidigare utgivna 

bok. När Clinton talar om föräldrar gör hon detta utifrån allmänt ställda benämningar som 

mammor och pappor. Men hon är också mån om att påtala den egna delaktigheten i denna 

gruppering, att hon är mamma, varvid hon också frekvent nämner sin make i föräldrarollen, 

samt att dottern Chelsea förekommer på flertalet ställen i texten (som för att understryka 

sitt föräldraskap ännu en gång).  

Clinton tillkännager redan i inledningen av talet att hon ämnar tala om barn och familjer. 

Barnen omnämns ofta som en implicit synonym till framtid och på detta sätt gör hon barnen 

till en angelägenhet som angår alla. 

Nyckelord – Samhörighet (village) 

Kluster: Samhälle, by, stad, vi/oss/alla, nation, Amerika, amerikaner, Chicago, ”biggest 

cities”/”smallest towns”, skola, lärare, doktorer, sjuksköterskor, poliser, präster, volontärer, Bill och 

jag, make, dotter, mödrar och fäder, ekonomin (den nationella), tillsammans, företagare, 

samhällsledare. 

Samhörigheten ter sig på olika sätt i olika kontextuella beskrivningar, i by-begreppet finns en 

större global samhörighet. I by-begreppet figurerar Amerika som land, Chicago och andra 

städer, samhället i stort och termer som har att göra med samhällets varande, såsom skola, 

lärare, doktorer, poliser och präster. Jag upplever också att Clinton, med samhörighet som 

nyckelord, vill understryka sin egen alldaglighet, att hon inte är förmer än någon annan. 

Clinton nämner frekvent sig själv och sin make genom att säga ”Bill and I” eller ”Bill and me”. 

Detta sker både i direkt samband med att hon omtalar sin familj, men detta sätt att uttrycka 

sig på gör också att hon lägger titlarna åt sidan och appellerar till en samhörighet med 

publiken och det amerikanska folket; ett oss. Att knyta an till sin publik på detta sätt skapar 

en vi-känsla och jag ser det också som en strategi för att vinna förtroende och stärka sitt 

ethos. Redan tidigt i talet slår Clinton an tonen och det blir tydligt att hon vill förmänskliga 

det egna ämbetet för att nå fram med sitt budskap. 

I wish we could be sitting around a kitchen table, just us, talking about our hopes and 

fears about our children's futures. For Bill and me, family has been the center of our 

lives. But we also know that our family like your family is part of a larger community 

that can help or hurt our best efforts to raise our child. (8a) 
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Nyckelord – Ansvar  

Kluster: föräldrar, lärare, samhälle, vi/oss/vårt, presidenten, min man, hjälp, ifrågasätta, förtvivlan, 

oroa, engagerade, volontärer, vägleda, handleda, omsorg, hälsovård, sjukförsäkring, säkerhet, 

medicinska kostnader, FMLA 69 , läkarbesök, doktorer, sjuksköterskor, sjukhus, familjekriser, 

barnafödande, sjukdom, vård, val, stödja, handskas, utmaningar, försvara, hjälpa, handla, tvätta, laga 

mat, betala räkningar, göra matlåda, köra barnen till och från skolan, jobba, laga mat, initiativ, förslag, 

frivilliga, agera. 

Clinton bygger upp en familjär stämning i början på talet, hon talar om familjen, den egna 

och den större samhörigheten. Hon målar upp en bild av föräldrars utmaningar i vardagen 

och oron kring vardagens betänkligheter som en förälder tvingas ta ställning till. Därefter 

kommer hon till andemeningen i talet, där hon tydligt får in samtliga nyckelord: 

Of course, parents first and foremost are responsible for their children. But we are all 

responsible for ensuring that children are raised in a nation that doesn't just talk 

about family values, but acts in ways that values families. (12a) 

I dessa två meningar har Clinton presenterat sin huvudtes och satt agendan för talet. Att vi 

alla är ansvariga att se till att barn får växa upp i ett land som inte bara talar om 

familjevärderingar, utan som (genom handling) värdesätter familjen. Detta är det hon ämnar 

övertyga publiken om. Det gör hon via de nyckelbegrepp jag presenterat ovan, men hon 

använder sig också flitigt av begrepp som klustrar kring ansvar. Ansvaret vi själva har 

(föräldrar eller inte), alla samhälleliga institutioner, samt det yttersta samhällsansvaret på 

regeringsnivå. 

Clinton lägger även stort fokus på framtiden och osäkerheten kring denna, att vi inte vet vad 

som väntar oss, men att vi måste rusta oss för vad den än bär med sig. Att det är idag vi tar 

besluten för morgondagen, varpå Clinton menar att ett sätt att börja denna utveckling är att 

finna fler vägar att stötta föräldrar, i deras fostran av sina barn – Amerikas framtid.  

But one thing we know for sure is that change is certain. Progress is not. Progress 

depends on the choices we make today for tomorrow and on whether we meet our 

challenges and protect our values. We can start by doing more to support parents and 

the job they have to do. Issues affecting children and families are some of the hardest 

we face as parents, as citizens, as a nation. (14a)  

Under nyckelordet ansvar klustrar också många termer kring hälsa, vilket är något som ligger 

Clinton varmt om hjärtat. Hon menar att det är dags att vi tillsammans tar ansvarar för att ge 

varje amerikansk medborgare rätten till sjukförsäkring, oavsett om man blir arbetslös.  
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If you lose your job it's bad enough. But your daughter shouldn't have to lose her 

doctor too. And our nation still must find a way to offer affordable health care 

coverage to the working poor and the ten million children who lack health insurance 

today. (26a) 

Presidenten omnämns synonymt med ansvar; han tar viktiga initiativ, lägger fram förslag om 

reformer, stödjer lagförslag för att förhindra faror och undertecknar lagförslag som hjälper 

miljontals amerikaner att behålla sin sjukförsäkring. Mot slutet av talet läggs vikten vid 

denna handlingskraftighet när Clinton säger: ”It takes a president who not only holds these 

beliefs, but acts on them. It takes Bill Clinton.”(33a). Clinton slår också an en mer familjär ton 

när hon proklamerar att hennes make både instiftat FMLA och önskar införa lag om flextid. 

Det är då underförstått att det är presidenten som är hennes make och kopplingen mellan 

presidenten, make och nyckelordet ansvar ger än mer tyngd åt att familjen Clinton har ett 

ansvarstagande familjeöverhuvud. Avslutningsvis återkommer hon till att det är byn som 

tillsammans som bär det yttersta ansvaret för barnen (och Amerikas framtid). Underförstått 

lägger hon också över ansvaret på publiken att själva förstå vilken president som är bäst 

lämpad att skapa dessa förutsättningar.  

And we have learned that to raise a happy, healthy, and hopeful child, it takes a family. 

It takes teachers. It takes clergy. It takes business people. It takes community leaders. 

It takes those who protect our health and safety. It takes all of us. Yes, it takes a 

village. And it takes a president. (30a, 31a) 

4.1.2 Actio 

Clinton introduceras av second lady70 Tipper Gore, som håller ett kort anförande innan 

Clintons entré. Clinton möts av ett sådant bifall från publiken att hon nästan blir generad. 

Ovationerna vet inga gränser, Clinton försöker förgäves göra sig hörd. Under de första 2-3 

minuterna drunknar hennes röst i havet av applåder, visslingar och hejarop. Det som till en 

början sett ut att vara ödmjuk blygsamhet (se vänstra bilden, nedan), ter sig nu mer som 

irritation. Clinton slår ut med armarna och brister sedan ut i skratt åt sin oförmåga att 

dämpa ljudnivån i arenan. Då Clinton talar inför ”de egna”, är publiken mycket välvillig och 

välkomnande. Nästan lite i överkant. Då publikens glädjeyttringar knappt vet några gränser, 

vet heller inte Clinton hur hon ska bete sig. 

Clintons actio i talet är sparsmakat, hon använder sig av få rörelser och håller i övrig 

händerna på podiet, vilket genererar en något rigid hållning. Känslosignaler är avsiktliga eller 

omedvetna känsloyttringar som tar sig uttryck i miner, kroppshållning eller rörelser.71 

Clintons stela kroppshållning kan alltså vara något hon är omedveten om, men som ändå 

förmedlar en viss känsla. Kanske Clinton är nervös inför talet, då det är första gången hon 

framträder på ett nationellt konvent och dessutom i rollen som first lady? Den anspänning 

jag tycks skönja i hennes actio kan också bero på att detta är ett ämne hon verkligen brinner 
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för och hon jobbar hårt för att förverkliga sina visioner, så varje tillfälle att påverka 

opinionen blir väldigt viktigt. 

Av de rörelser hon använder sig av, är många så kallade batonger, en gest som används för 

att markera ordens betydelse. 72 Dessa yttrar sig genom att Clinton slår i den takt hon talar, 

för att på detta sätt ge tyngd åt innehållet och understryka ordens betydelse. Hennes 

röstläge är kontrollerat och när hon ändrar tonläge är det för att markera ett specifikt ord. 

Clinton håller ett lugnt tempo, men det tenderar bli alldeles för lugnt, då hon istället för att 

höja rösten något och driva på talet, inväntar publiken innan hon fortsätter. Även om hon ler 

relativt mycket talet igenom, så ger hon överlag ett kontrollerat och något reserverat intryck.  

 

Clinton bär en ljust blå dräkt som består av en kjol som slutar strax nedanför knäna, samt en 

kavaj med kragen högt upp i halsen. Blått som färg är lugnande, och/eller kallt,73 men det är 

också demokraternas partifärg, vilket gör att valet av färg känns som ett säkert val. Clinton 

har vid taltillfället en axellång pagefrisyr och de accessoarer hon bär utgörs av ett treradigt 

pärlhalsband, samt ett par diskreta örhängen. 

4.2 Democratic National Convention 2008 – Denver 

4.2.1 Talets kontext och innehåll 

Clinton talar vid det Demokratiska konventet i Pepsi Center, Denver den 26 augusti 2008. 

Hon är vid denna tidpunkt senator i New York och Barack Obama har tidigare under året 

utnämnts till Demokraternas presidentkandidat, varvid Clinton lade ner sin kandidatur till 

presidentposten. Bara veckor innan konventet mördas Arkansas demokratiske ordförande 

Bill Gwatney på sitt kontor74, och veckan efter hans död avlider kongressledamot Stephanie 

Tubbs Jones till följd av en hjärnblödning.75 Inom loppet av en vecka har demokraterna 

förlorat två framstående medarbetare. Gwatneys fru och Tubbs Jones son finns på plats i 

publiken på konventet i Denver. På plats i arenan sitter även maken Bill Clinton och den 
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gemensamma dottern Chelsea. I publiken återfinns även (bland många andra) Michelle 

Obama samt Jill och Joe Biden.  

Även i detta tal fann jag att nyckelorden till stor del är implicita, Amerika är dock en term 

som frekvent förekommer explicit. Nyckelorden i detta tal är Amerika (America), kamp (fight) 

och återställa (restore). 

Nyckelord – Amerika  

Kluster: amerikan, president, senator, New York, land, Vita huset, folk/folket, vår/er/era, barn, 

framtid, storhet, marinkåren, stater, Puerto Rico, territorier, södern, demokrater, republikaner, 

nationshistoria, (det amerikanska) löftet, drömmen (om Amerika), Seneca Falls, invandrare, lagar, 

Washington, regering, högsta domstolen, ställning/position (i världen), krig, trupper, krigsveteraner, 

allierade, terrorism, självförtroende, optimism, genialitet, first lady, team, konstitution, historia, 

lärare, brandmän, poliser, sjuksköterskor, butiksägare, fackligt anställda, militären, barnbarn, mor- 

och farföräldrar, nation, förfäder, varandra. 

Att ett tal i detta forum handlar om Amerika är föga förvånande, men utifrån de kluster jag 

funnit är det Amerika Clinton vill belysa, landet som präglas av solidaritet, där alla får en 

chans. “Your stories reminded me that every day America's greatness is bound up in the lives 

of the American people.” (7b) Men för att upprätthålla denna storhet, gäller det att det finns 

en president som förstår vad som behöver göras. “We need a President who understands 

that the genius of America has always depended on the strength and vitality of the middle 

class.” (22b) Det Clinton vill ha sagt är helt enkelt att det handlar om; “’We the people’ -- not 

‘We the favored few.’" (23b). Clinton talar också om vikten att förvalta arvet av de som i 

historien kämpat för sina rättigheter och för att bygga upp landet. Om det inte vore för alla 

kvinnor som samlades i Seneca Falls för den första kvinnorätts-”stämman”, så hade Clinton 

(och andra kvinnliga politiker) aldrig haft möjligheten till ett högt uppsatt ämbete i 

offentligheten. 

I'm a United States Senator because in 1848 a group of courageous women and a few 

brave men gathered in Seneca Falls, New York, many traveling for days and nights, to 

participate in the first convention on women's rights in our history. (31b) 

Seneca Falls får i talet symbolisera den kamp som hela den amerikanska (kvinnliga) 

befolkningen har att tacka för sin rösträtt. Kämpaglöden är också något som Clinton anser 

definierar Amerika som nation, och vad det är att vara amerikan. Clinton sammanfattar med 

att säga att som amerikan finns det inga hinder som är för höga eller besvärliga, för genom 

hårt arbete, framåtanda och en tro på gud, nationen och varandra är allt möjligt. 

We've got to ensure that the choice we make in this election honors the sacrifices of 

all who came before us, and will fill the lives of our children with possibility and hope. 

That is our duty, to build that bright future, to teach our children that, in America, 

there is no chasm too deep, no barrier too great, no ceiling too high for all who work 

hard, who keep going, have faith in God, in our country, and each other. (38b) 
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Nyckelord – Kamp 

Kluster: förena, team, kämpa, ta tillbaka, tillsammans, skyttegravar, förespråka, kampanja, hjälpa, 

jobba, hårt arbete, hängivenhet, beslutsamhet, hinder, fortsätta framåt, ensamstående, autism, 

(avsaknad av) sjukförsäkring, cancer, skallig, vårdköer, där borta, minimilön, förbigås, lämnad bakom, 

aldrig ge efter, aldrig ge upp, champions, strävan, kämpe, ta skada, urholkas, president, marinkåren, 

militären, strida, uppfostra, överleva, (känna sig) osynlig, Barack Obama, utmaning, modig, Seneca 

Falls, kvinnliga rättigheter, uppoffringar, demonstrera, uthärda, förlöjligande, trakasserier, trotsa 

våldet, fängsla, trotsa oddsen, tilltro.  

Redan i inledningen av talet presenterar Clinton, vad jag finner vara, huvudtesen för hennes 

tal. Bara utifrån den första meningen, i citatet som följer, sammanfattar hon samtliga tre 

nyckelord. Hon adresserar publiken mina vänner, det är dags att vi tar tillbaka det land vi 

älskar. Samtliga kursiverade ord i meningen jag just presenterade appellerar till Amerika och 

amerikaner. Hon talar också om att ta tillbaka, vilket återknyter till nyckelordet kamp och 

själva essensen i meningen är att det är hög tid att återställa den skada hon anser att det 

republikanska styret åsamkat Amerika. 

My friends, it is time to take back the country we love. And whether you voted for me 

or you voted for Barack, the time is now to unite as a single Party with a single 

purpose. We are on the same team, and none of us can afford to sit on the sidelines. 

This is a fight for the future and it's a fight we must win together. (2b) 

Clinton påtalar också här vikten av att de förenar sig i kampen, att de tillhör samma team 

och att ingen har råd att stå vid sidan av och titta på. Det är en kamp de måste vinna 

tillsammans. Många kluster handlar också om den egna kampen, de uppoffringar hon har 

gjort och vars resultat hon inte vill se krossas av en ny republikansk president.  

I haven't spent the past 35 years in the trenches advocating for children, campaigning 

for universal health care, helping parents balance work and family, and fighting for 

women's rights here at home and around the world to see another Republican in the 

White House squander our promise of a country that really fulfills the hopes of our 

people. And you haven't worked so hard over the last 18 months or endured the last 

eight years to suffer through more failed leadership. (3b) 

Clinton tackar alla som har stöttat henne under sin valkampanj, hon tackar sina supportrar 

för att de kämpade och aldrig gav upp. Clinton berättar om alla de hon mött som kämpar i 

det tysta, de som lever på existensminimum eller de som inte har någon sjukförsäkring. Hon 

hyllar de människor hon mött runtom i landet, för att de visat henne vad det är att vara 

amerikan och att det är i folket som Amerikas storhet finns.  

You know, America is still around after 232 years because we have risen to every 

challenge and every new time, changing to be faithful to our values of equal 

opportunity for all and the common good. (31b)  

I slutet av talet är det nästan som att man kan sätta ett likhetstecken mellan kamp och 

Amerika; kampen definierar amerikanen och Amerika definieras av alla dess kämpar.  
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My mother was born before women could vote. My daughter got to vote for her 

mother for President. This is the story of America, of women and men who defy the 

odds and never give up. (33b)  

And even in the darkest of moments, that is what Americans have done. We have 

found the faith to keep going. (34b)  

In America, you always keep going. We're Americans. We're not big on quitting. (35b)  

Nyckelord – Återställa 

Kluster: förena oss, slösa bort, Barack Obama, president, (göra Amerika) rättvisare, starkare, 

smartare, bättre, urholkas, dödläge, underskott, lånade pengar, återuppbygga, upprätthålla, 

tillhandahålla möjligheter, belöna, spara, befrämja, prisvärt, skapa, göra, få ett slut på, erbjuda hjälp, 

fackföreningsbildning, ta hand om, plundring, återställa, upphöra med, ta hem, förena, konfrontera, 

utmaningar, fattigdom, förintelse, terrorism, global uppvärmning, osynlig, åtta långa år, 

självförtroende, optimism, uppfinningsrikedom, kreativitet, innovationsanda, utveckling, lösa 

problem, ignorera, förändring, återuppliva, omvandla, bygga, skattelättnader, lagförändringar, 

medborgerliga rättigheter, kvinnliga rättigheter, homosexuellas rättigheter, diskriminering, 

institution, krig, trupper, krigsveteraner, stå upp för, stötta, reparera, pragmatisk, tuff, klok, 

stagnation, alternativa energikällor, skulder, utmätningar, diplomati, fundamentalt sund, kris, 

privatisering, ge tillbaka, välja, val, hedra, uppoffringar, plikt, avgrund, barriär, tak, uppdrag, värdigt. 

När Clinton talar om kampen kommer hon in på de ord som klustrar kring att återställa 

genom att hon pekar ut svårigheterna, och hur man, tillsammans, kan lösa dessa problem. 

Kring detta nyckelord klustrar alltså både svårigheterna och dess lösningar. Genom att 

klargöra anledningarna kring den egna kandidaturen till presidentposten talar hon också om 

vilka problem hon ser i dagens Amerika. 

I ran for President to renew the promise of America, to rebuild the middle-class and 

sustain the American Dream, to provide opportunity to those who are willing to work 

hard for it and have that work rewarded; so they could save for college, a home, and 

retirement; afford gas and groceries and have a little left over each month; to 

promote a clean energy economy that will create millions of green collar jobs; to 

create a health care system that is universal, high quality and affordable, so that every 

single parent knows their children will be taken care of. (16b) 

Problemen utgörs till stor del av det elände Clinton anser att Bush-administrationen orsakat. 

Först målar hon upp problemet: “/…/ to restore America's standing in the world, to end the 

war in Iraq, bring our troops home with honor, care for our veterans and give them the 

services they have earned.” (17b), för att senare i talet presentera lösningen: “And we know 

that President Obama will end the war in Iraq responsibly, bring our troops home, and begin 

to repair our alliances around the world.” (26b). Republikanerna i allmänhet och President 

Bush i synnerhet omnämns upprepade gånger i talet som ”åtta långa år” eller ”de senaste 

åtta åren”. Det är dem som Clinton håller ansvariga för den situation Amerika befinner sig i 

och hon söker publikens förståelse för att det är dags för en förändring; ” we don't need four 
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more years of the last eight years” (29b). För att förtydliga vad de senaste åtta åren 

inneburit fortsätter hon:  

/…/ more economic stagnation and less affordable health care; more high gas prices 

and less alternative energy; more jobs getting shipped overseas and fewer jobs 

created here at home; more skyrocketing debt and home foreclosures and mounting 

bills that are crushing middle class families; more war and less diplomacy; more of a 

government where the privileged come first and everyone else comes last. (29b) 

Som spiken i, den republikanska, kistan adresserar hon, främst kvinnliga anhängare och de 

som saknar sjukförsäkring, genom att påtala den republikanska presidentkandidatens 

tillkortakommanden.  

Well, John McCain says the economy is fundamentally sound. John McCain doesn't 

think 47 million people without health insurance is a crisis. John McCain wants to 

privatize Social Security. And in 2008, he still thinks it's okay when women don't earn 

equal pay for equal work. (30b) 

Som ett sätt att förtydliga hur fel ute motståndarnas presidentkandidat är, fortsätter Clinton 

att understryka vikten av att undvika ett bakåtsträvande kring kvinnors rättigheter. Att 

fortsätta den kamp kvinnorna i Seneca Falls påbörjade för 150 år sedan. Men för att 

möjliggöra återställandet av Amerika, måste amerikanerna återställa dess styre. “And 

remember, before we can keep going, we've got to get going by electing Barack Obama the 

next President of the United States.” (36b) 

4.2.2 Actio  

Clinton har ett uttrycksfullt actio, hon använder sig av många stora gester och genom sin 

mimik gör hon ytterligare markeringar med sitt kroppsspråk. Hon har en upprätt, men 

avslappnad hållning. Hon rör sig ledigt och avslappnat över scenen innan talet och under 

talets gång upplevs hon bekväm bakom podiet. Hon slår också talets takt med kraftfulla 

batonger vid flertalet tillfällen för att markera ordens innehåll och understryka dess 

betydelse.  Bland annat i ett stycke där hon slår ett slag för sin hjärtefråga; hälso- och 

sjukvård. Som en markering om att det ligger henne varmt om hjärtat, lägger hon handen på 

hjärtat samtidigt som hon med kraftfull röst säger; “And I cannot wait to watch Barack 

Obama sign into law a health care plan that covers every single American.“ (25b) och stöter 

fram de sista orden som i staccato76 för att markera betydelsen. 

Clinton använder sig också av regulatorer i både mimik och gester. Regulatorer är uttryck 

som styr förhållandet mellan talaren och publiken.77 Gester eller miner som förstärker en 

uppmaning till publiken eller som markerar något som kräver extra uppmärksamhet. Clinton 

använder sig flitigt av regulatorer, i synnerhet mot slutet av talet när hon skapat en 

intensitet i sitt uttryck genom att ändra röstläge och på ett mer aggressivt sätt förmedla sitt 
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budskap.  I följande citat ur talet har jag kursiverat de ord som Clinton tydligt markerar med 

regulatorer. 

And remember, before we can keep going, we've got to get going by electing Barack 

Obama the next President of the United States. (36b)  

That is our mission, Democrats. Let's elect Barack Obama and Joe Biden for that future 

worthy of our great country. (39b, 40b) 

I detta tal är Clinton väldigt dynamisk och jobbar väldigt medvetet med känslosignalerna, 

hon markerar tydligt med minspelet när det är något hon gillar eller ogillar. 

Glädjeyttringarna och leendena förstärks genom kontrasterna mellan glädje och ilska. Ett 

tydligt exempel på hur Clinton jobbar aktivt med både dynamiken och känslosignalerna är 

när hon skakar på huvudet i tydliga huvudrörelser, ler ett småslugt leende medan hon i ett 

lugnt och sansat tempo yttrar: ”No way, no how, no McCain.” (4b) 

78 

Clinton är klädd i en orange tredelad byxdräkt som består av byxor, topp, samt en kavaj med 

stora slag, som hon bär ledigt öppen. Frisyren är avsevärt mycket kortare än i det tidigare 

talet och halsbandet och örhängena hon bär är diskreta i en guldigt varm ton. 

Färger är starkt kontextbundna, varvid man bör 

vara uppmärksam på rådande doxa, då denna kan 

vara avgörande för huruvida ett budskap tas väl 

emot eller ej. Orange är relativt ny som politisk färg, 

en färg som symboliserat något opolitiskt och 

ofarligt, då färgen varit starkt förknippad med 

buddhismen.79 Den orangea nyans Clinton valde 

inför sitt framträdande påminner väldigt mycket 

                                                           
78

 Bilderna är hämtade från http://www.haaba.com (2012-05-10) 
79

 Mral (2009b) 



24 
 

om den som de buddhistiska munkarna bär på sina dräkter. Inför ett tv-framträdande är det 

också väldigt viktigt att tänka på ljuset och hur färgerna reflekteras. Clinton lämnade inget åt 

slumpen och valde därför att låta sina medarbetare göra ett ljustest80 innan hon bestämde 

outfit. 

5. JÄMFÖRANDE ANALYS 

5.1 Kontext och innehåll 

Anmärkningsvärt är att Clintons roll i de båda talen är att stötta den manlige 

presidentkandidaten för Demokraterna, i första talet handlar det om hennes make och i det 

andra hennes forne konkurrent och blivande kollega. I detta avseende är den kontextuella 

situationen snarlik, men det är ändå en relevant skillnad på att företräda en man alternativt 

sin man. I DNC-talet 1996 företräder hon sin make och har hans rykte och politiska 

välmående att sätta i första rummet.  Jag kan, utifrån att jag läst It takes a village, konstatera 

att DNC-talet 1996 nästan uteslutande präglats av den vision Clinton förmedlar i boken. Hon 

driver en tydlig, och i stor utsträckning egen, politisk agenda, vilket konventionellt inte fallit i 

god jord hos de konservativa amerikaner som anser att rikets första dam inte bör annat än 

stötta sin make.81 Detta kan vara en anledning till att jag upplever henne mer avslappnad i 

Denver-talet, då hon inte längre först och främst är sin makes hustru, hon är ”sin egen” och 

har bara sig själv att tänka på.82 Inför talet 2008 har hon gett upp sin egen kandidatur, efter 

förlust mot Obama, och har därefter valt att helhjärtat ställa sig bakom honom som 

demokraternas presidentkandidat. Valet att ge honom sitt fulla stöd är hennes, även om 

man kan förmoda att detta stöd förväntas av partiet. Hon talar vid konventet i egenskap av 

det senatorsämbete hon innehar och slipper därmed betänkligheter kring huruvida hennes 

val av ord eller känslouttryck ska påverka någon annans anseende än sitt eget.  

I mina klusteranalyser utvann jag betydligt fler kluster till nyckelorden i talet 2008 än i talet 

1996. Beror detta på att jag varit mer noggrann i min analys i det senare talet, eller är detta 

ett tecken på att Clinton använder sig av fler synonymer och konnotationer? Eller kanske det 

är en blandning av båda orsakerna?83 Om det handlar om ett mer varierat språkbruk bör 

detta ses som en utveckling av Clintons retorik, då det ofta genererar ett mer målande språk. 

Jag anser att Clinton har ett mer målande språk i Denver-talet, men om det är till följd av fler 

kluster avstår jag från att spekulera vidare i. Något som jag däremot tror är en direkt 

bidragande orsak är alla exempel hon tar upp. De är nödvändigtvis inte fler eller bättre 

författade än i det första talet, däremot utmärker de sig i sättet de levereras på. Clinton 
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lever sig in i historierna hon berättar om mamman med cancer, den skadade marinsoldaten, 

pojken som inte visste vad som skulle hända med hans mamma och kvinnorna som kämpade 

för kvinnliga rättigheter.  

Clinton är, kritiken kring hennes ”kyliga yta” till trots, en kvinna som inte tar sig själv på 

alltför stort allvar. Hon drar sig inte för att bjuda på inslag av självironi och har gärna en 

humoristisk underton i sina utspel.  I Chicago-talet visar Clinton på självdistans då hon 

inledningsvis för på tal de ”förslag” hon fått från vad man kan förmoda är 

påhittade ”vänner”.84  

One friend suggested that I appear here tonight with Binti, the child saving gorilla 

from the Brookfield zoo. You know, as this friend explained, Binti is a typical 

Chicagoan, tough on the outside but with a heart of gold underneath. Another friend 

advised me that I should cut my hair and color it orange and then change my name to 

Hillary Rodman Clinton. (4a-6a) 

Hon drar liknelser mellan sig och gorillan, som är en ”typisk Chicago-bo”85 – hård på utsidan, 

men med ett hjärta av guld. Hon drar även en parallell till Dennis Rodman86, för att 

understryka de manliga manér hon ofta påstås ha. I Denver-talet gör Clinton en anspelning 

på filmtiteln The Sisterhood of the Traveling Pants87 när hon tackar sina supporters för deras 

stöd. “To my supporters, to my champions, to my ‘Sisterhood of the Traveling Pant Suits’, 

from the bottom of my heart -- thank you.” (13b) Byxor blir till byxdräkt i ett humoristiskt 

bemötande av kritiken av hennes klädsel. 88 Hon balanserar också på en tunn lina mellan 

glädje och sorg när hon orsakar skrattsalvor i och med sin hänsyftning till filmen, för att strax 

därefter hedra de döda demokraterna (14b). Jag anser dock att hon gör denna övergång på 

ett snyggt sätt och när det hjärtliga skrattet hos publiken klingar ut, skapar det en stämning 

som Clinton tar tillvara på och behandlar minnet av de döda, där hon vädjar till publiken att 

minnas dem för deras gärningar och goda karaktär, i en glad, men värdig, ton. I Denver-talet 

använder sig Clinton också frekvent av en humoristisk underton för att förtydliga sina 

resonemang. Exempelvis när hon konkretiserar likheterna mellan Bush och McCain, efter att 

hon talat om hur McCain motsätter sig lika lön för lika arbete, vilket skapar bifall från 

publiken. “Now, with an agenda like that, it makes perfect sense that George Bush and John 

McCain will be together next week in the Twin Cities89 -- because these days they're awfully 

hard to tell apart.”(30b).  

                                                           
84

 Även om vännerna är fiktiva, har de ”råd” som ges förankring i verkligheten i form av den kritik som 
framförts i media och andra offentliga forum angående hennes tuffhet. 
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5.2 Actio 

I båda talen använder sig Clinton av batonger vid upprepade tillfällen, men de yttrar sig på 

olika sätt. I det första talet slår hon takten tydligt för att markera orden hon yttrar, i det 

senare talet är hon mer yvig i sina rörelser och mer aggressiv i sitt uttryck. I Chicago-talet 

upplevs hon i början, innan talet ens börjat, som blygsam, modest, på gränsen till 

underdånig. Är detta en spontan reaktion på det överväldigande mottagandet, eller är det 

möjligen en strategi och således, helt eller delvis, agerad? Om detta förväntas av henne i 

hennes ytterst kvinnliga roll, mot bakgrund av den kritik hon fått, kan då detta vara ett sätt 

att försöka ”förkvinnliga” sin framtoning och således ses som en strategi? I Chicago-talet tar 

det Clinton 2 minuter 40 sekunder från det att hon säger sitt första ”Thank you” tills hon får 

möjlighet att avsluta sin första mening. I Denver-talet tar samma förfarande hälften så lång 

tid. Dessutom verkar hon inte vara ens i närheten så besvärad över publikens ovationer som 

hon gav uttryck för vid det första tillfället. Jag anser att beteendet i Chicago-talets inledning 

kan kopplas till den feminina egenskapen berömmande/insmickrande (flatterable). Clintons 

inledning innehåller åtta tack, ett kompletterande tacksam och utöver detta två 

överväldigad, men det är inte bara vad hon säger utan hur hon säger det som spelar in. Jag 

nämnde ovan att jag upplevde henne som blygsam, vilket kan kopplas till de feminina 

egenskaperna ömsint (tender) och blyg (shy). Hon ägnar mycket tid (i förhållande till längden 

på talet) och utrymme åt inledningen, vilket nästan kan liknas vid kallprat. I Denver-talet är 

Clinton mer rakt på sak, redan i andra stycket proklamerar hon att det är dags att ”take back 

the country we love”. Clinton är mycket dynamisk i Denver-talet och använder sig av stora 

rörelser och ett tydligt och varierat minspel. Hon räds inte att höja rösten och mot slutet av 

talet bygger hon upp en stämning med sådan intensitet att hon ropar ut sitt budskap. I 

Chicago-talet är hon mer försynt i avslutet, då hon väljer att lugna ner tempot snarare än 

att ”gasa på”. Clinton är betydligt mer offensiv i det senare talet och visar på ett manér som 

kan uppfattas som de maskulina egenskaperna, kraftfull (forceful), aggressiv (aggressive) och 

agerar som en ledare (acts as a leader). Men jag upplever också Clinton som väldigt varm 

(warm) och gladlynt (cheerful), vilket kan ha att göra med att leende människor är mer 

benägna att tillskrivas positiva drag90. I båda talen är jag också benägen att tillskriva Clinton 

de maskulina attributen bestämd (assertive), stark personlighet (strong personality) och villig 

att ta ställning (willing to take a stand). Jag är övertygad om att Clintons olika 

tillvägagångssätt är kontextbundna och således också medvetna strategier för att anpassa 

sig till rådande doxa. För även om Clinton uppfattades som en hård och kantig first lady, så 

hade hon aldrig kunnat agitera på det kraftfulla sätt hon gjorde i DNC-talet 2008 under sin 

tid som presidenthustru. Det hade ansetts högst opassande. Hon hade heller inte varit 

särskilt övertygande som presidentkandidat med det actio hon gav uttryck för i Chicago-talet. 

Anledningen till att Clinton upplevs mer aggressiv i det senare talet kan också vara att hon 

denna gång argumenterar för att demokraterna ska återta makten, snarare än vidmakthålla 

den. 
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Vad det gäller kläder kan det vara svårt att göra en rättvis jämförelse när det skiljer så 

mycket som 12 år talen emellan. Mycket har hänt i modevärlden och Clinton har dessutom 

blivit äldre, vilket påverkar vad som anses vara passande och inte. Dessutom tror jag att de 

olika rollerna hon innehar spelar in, att bära byxor hade varit otänkbart för en first lady för 

16 år sedan, i synnerhet en byxdräkt i skrikigt orange. Däremot är det ingen som direkt skulle 

höja på ögonbrynen om Michelle Obama skulle dyka upp på en liknande tillställning i byxor 

idag. Tiderna förändras, och kanske är klädvalet och den nya frisyren något som Clinton 

känner sig mer bekväm i. Jag tror, hur absurt det än må låta, att hennes mer självklara och 

självsäkra äntrande av scenen gynnades av byxorna. För en kjol är begränsande, både som 

symbol och att röra sig i.  

5.3 Publikens roll och talets effekt 

I Chicago-talet är Clinton på hemmaplan, Chicago är staden hon växte upp i och publiken 

välkomnar henne med skyltar som säger ”Welcome home Hillary”. Men den fysiskt 

närvarande publiken i Denver-talet är betydligt mer aktiv än i det tal som Clinton håller som 

first lady. Denver-publiken skapar ett hav av Hillary-skyltar från hennes presidentkampanj 

och de lever sig in i den dynamiska stämning som Clinton skapar under talets gång. Publiken 

ropar, jublar, buar och applåderar vilket förstärker Clintons budskap ytterligare. Men 

egentligen är det inte denna publik hon önskar övertyga, de är redan hennes allierade. Hon 

ämnar övertyga de ännu osäkra, eller övervinna en och annan vacklande republikan. Därför 

väljer jag att se den fysiska publiken på plats som en sekundär publik. För att ett tal ska 

anses retoriskt bör publiken ha en möjlighet att påverka eller förändra det man ämnar 

övertyga om.91 Detta gäller både den fysiskt närvarande publiken, samt de som tar del av 

talet via ljud- och/eller bildupptagning, då alla (röstberättigade) kan göra skillnad i och med 

det stundande valet. Vilket också är den yttersta anledningen till att Clinton tar till orda. Den 

sekundära publiken på plats utgör också en sekundär publik i mitt arbete, då jag mer är 

intresserad av publiken som sitter hemma i tv-sofforna eller tar del av talet på annat sätt. 

Den publiken är på många sätt en imaginär publik som jag bara kan sia om vad de tycker och 

tänker, när de hade applåderat, rynkat pannan eller skeptiskt lagt armarna i kors. Publiken 

där hemma påverkas också av vad kamerorna visar, utöver talaren ifråga, vilket varierar 

beroende på vilket tv-bolag som sänder. Jag kan därför inte ta för givet att alla amerikaner 

som såg framförandena på tv, såg samma bilder som jag tagit del av. Men det är ändå de 

inspelningarna jag måste utgå ifrån. I Chicago-talet visas folkhavet som med skyltar 

”välkomnar Clinton hem” och med jämna mellanrum visas en och annan engagerad 

supporter som zoomas in. Chelsea visas som ett naturligt inslag när hon omnämns i talet, 

och paret Gore fungerar som en stöttepelare till Clintons sekundära ethos, då kameran tar in 

deras bekräftande nickar, applåder och ovationer. I Denver-talet sitter Bill i publiken, vilket 

jag anser stärker Hillarys sekundära ethos, dels i egenskap av ex-president och populär 

demokrat, och dels till följd av hans engagemang i hustruns uppträdande. När det kommer 

till känslor får man alltid ställa sig kritisk till äktheten i yttrycket, men att han blir så rörd att 
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ögonen glänser ger onekligen en positiv effekt. Hade jag inte vetat deras historia på förhand, 

hade jag aldrig kunnat tro att den mannen ens skulle titta åt en annan kvinna – han ser så 

stolt ut, och genom hela talet skrattar han åt hennes humoristiska inslag, ler instämmande i 

hennes resonemang, applåderar när hon går hårt åt republikanerna och reser sig upp med 

jämna mellanrum för att ge henne sitt fulla stöd. Joe Bidens närvaro ger ett direkt stöd när 

denne omnämns och både han och Michelle Obama fungerar som ”ethosförstärkare”92 för 

Barack Obama, när denne omtalas.  

Att veta hur ett tal tas emot och vilken effekt det således får är svårt att sia om. Men 

gallupundersökningar och andra undersökningar av politiskt oberoende aktörer kan ge en 

indikation om hur effektivt talet var. I en rapport publicerad av Gallup i januari 1997 visar på 

att stödet för Clinton ökat med 4 procentenheter från perioden 16-18 augusti till 28-29 

augusti 1996.93 Tilläggas bör då att Clintons tal på konventet hölls den 27 augusti 1996. 

Gallup-undersökningen (figur 3) gjordes dagen efter Clintons DNC-tal 2008, i form av 

telefonintervjuer med 1023 amerikaner i åldern 18 år och äldre. I undersökningen 

uppskattar man att 49% av de som såg Clintons tal var demokrater, 22% var republikaner, 

och de återstående 28% var oberoende.94 

 
Fig.3 95 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

6.1 Moderliv/hjärna 

I sin studie kring politikerspråk finner Thelander att kvinnor tenderar att lägga större fokus 

på ämnen som traditionellt tillhör kvinnokulturen.96 Detta är något som jag ser hos Clinton, 

då jag finner att hennes hjärtefråga handlar om ämnen kopplade till stereotypt kvinnliga 

områden som familj, barn, uppfostran och hälso- och sjukvård, det vill säga ”family values”. 

Jag ser det också som att Clinton utövar ”moderligheten” genom av att vara familjär, i 

Chicago-talet omtalar hon gärna presidenten som min make eller vid förnamn. Hon 

omnämner honom ”My husband” fem gånger, ”Bill” sex gånger, ”the president” fem gånger 

och ”Bill Clinton” en gång. Hon är alltså informell elva gånger och formell vid endast sex 

tillfällen. Hon nämner dessutom Chelsea vid flertalet tillfällen, både vid namn och som ”vår 

dotter”, detta tolkar jag som ett försök i att vara mer personlig. Bill är en offentlig person 

och i allra högsta grad relevant för talet i och med att det är stöttandet av hans kandidatur 

som är hennes syfte med talet. Man kan därmed förvänta sig att han exploateras, men att 

nämna Chelsea (särskilt vid namn) finns det egentligen ingen grund för. Om det inte görs i 

syfte att vara personlig och visa sig familjär. 

6.2 Tystnad/skam 

Tystnaden har historiskt sett varit kvinnans största dygd 97  och sett till dessa 

moralpreferenser är Clinton föga kvinnlig. Clinton har talets gåva, vilket särskilt framkommer 

i Denver-talet där hon agiterar livligt med inlevelse och dynamik. Clintons rättframhet är 

hennes styrka, men det är också anledningen till att hon många gånger hamnat i blåsväder, 

hon räds inte att ta till orda och stå för sin sak. Detta hade man troligtvis i åtanke när man 

valde ”Blue skys” som ”theme song” till Clintons presidentkampanj och till intro-låt på 

konventet i Denver. Sett till textens innehåll, har den valts med omsorg98, refrängen 

lyder; ”Yes, you can change the world. True love discovers and she stands, she won’t back 

down”99. Jag har inte lyckats hitta någon information kring huruvida låten är specialskriven 

till henne. Det som kan tala för att det är så är att låten släpptes på skiva samma år, 2008, 

och att andemeningen i refrängen är Hillary Clinton.  

Kohrs Campbell konstaterar att det inte är helt okomplicerat att som kvinna vara självständig, 

självsäker och oberoende i USA. ”Den kvinnliga könsrollens krav motsäger den amerikanska 

kulturens viktigaste värden – att lita till sig själv, att prestera och att vara oberoende.”100 Så 

med andra ord bör den ”amerikanska drömmen” ses som ett brott mot den kvinnliga rollen. 

Jag skulle till och med vilja hävda att Hillary Clinton ses som ett brott mot den kvinnliga 
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rollen. I och med att hon bryter mot den kvinnliga könsrollens konventioner, så är hon också 

med och förändrar kvinnor som nedtystad grupp, genom att utmana dess ställning. Kohrs 

Campbell menar att om vi avvisar alla de kvinnor som saknar de ”feminina färdigheterna”, 

berövar vi oss en stor samling begåvande oratorer.101 Jamieson poängterar också vikten av 

att vi lär oss av andra kvinnor och för kunskapen vidare, så att vi inte tvingas uppfinna hjulet 

på nytt, gång efter annan.102  

6.3 Likhet/skillnad 

Janne Lindqvist Grinde påtalar det faktum att synen på kön som en social konstruktion är så 

allmänt vedertaget i vårt samhälle att man som talare tvingas rätta sig efter denna doxa, 

oavsett om man håller med eller inte.103 Men hur anpassar man sig till rådande doxa i ett 

land som präglas av olika doxa? Detta anser jag vara Clintons största utmaning och också 

anledningen till att det råder svårigheter för henne att appellera till såväl strakt präglade 

manliga attribut, som till strakt kvinnliga. Hon spelar i någon androgyn mellan-liga. Kanske 

hade det varit lättare för henne att bygga upp ett starkt primärt ethos, om hon inte tidigare 

hade haft rollen som stereotyp ”landsmoder”, som man ändå får lov att tillskriva first lady-

rollen. 

I Chicago-talet bemöter hon, implicit, kritiken mot sin ”brist på kvinnlighet” genom att 

berätta om gorillan och när hon påtalar att hon borde färga sitt hår och byta namn till 

Hillary ”Rodman” Clinton. I Denver-talet påpekar hon att hon har gråtit, vilket kan ses som 

ett manifesterande av ett kvinnligt attribut, att gråta. Det anspelar också på uppståndelsen 

kring ”Hillary’s tears”104. Händelsen äger rum i en relativt informell intervju på ett café under 

presidentkampanjs-turnén i januari 2008. Händelsen handlar egentligen inte om att hon 

brister ut i gråt, men hon visade sig emotionell och att hennes röst spricker knappt märkbart 

samt att hon blir glansig i ögonen räcker för att mediadrevet ska dra igång. “Hillary’s tears” 

blev en väl omskriven nyhet i den nationella dagspressen de följande dagarna: 

It was the iconic moment of the New Hampshire race: Hillary Clinton, the icy control 

queen of the Democratic party welling up with emotion.105  

On Monday Hillary Clinton teared up in despair. On Tuesday she had reason to cry 

with euphoria. The televised secretion may have changed the election. When the 

senator from New York felt her own pain, the reaction was almost as if life had been 

discovered on Mars.106  

Det spekulerades också i huruvida hennes känslor var äkta.107 Precis som det framkommer 

hos Lennart Hellspong108 såväl som Hall, Carter och Horgan109 kan känslosignaler vara 
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avsiktliga eller omedvetna känsloyttringar och det problematiska är att det inte går att säga, 

ur en betraktares synpunkt, huruvida signalerna tyder på riktiga känslor, och vilka de 

känslorna i så fall är. Det intressanta här, i mitt tycke, är att Clinton ständigt kritiserats för att 

vara kontrollerad och opersonlig, och när hon väl visar, vad som stereotypifieras som, 

kvinnliga sidor – att hon visar sensitivitet – då är det istället detta hon får kritik för. På 

samma sätt som detta visar att användandet/uppvisandet av känslosignaler i actio är en svår 

balansgång att vandra, så kan man inte säga med säkerhet vad som är äkta eller agerade 

känslor i de båda talen. Risken är dock överhängande att man uppfattas som falsk om man 

plötsligt ändrar taktik, då detta i så fall strider mot det primära ethos personen ifråga, över 

tid, tillskansat sig. Det spelar då mindre roll hur du uppfattas som person, bara du agerar i 

linje med denna uppfattning. Så om Clinton uppfattas som rak, ärlig och lite kantig, då strider 

det mot denna uppfattning när hon plötsligt visar sig känslig och talar mjukt och vädjande. 

Då den här intervjun var av en mer ”lättsam” karaktär, och denna sida av Clinton sällan tar 

sig uttryck i hennes mer offentliga anföranden, kan man då dra slutsatsen att den ”mjuka” 

sida av Clinton som tar sig uttryck här är en del av den ”privata” Clinton? Hur påverkar det i 

så fall hennes primära ethos? Clinton slits här mellan kvinnlighet och kompetens; jag tror att 

genom att visa sig emotionell befäster hon de stereotypa föreställningarna om att vara 

kvinna, vilket i sin tur innebär att man anses vara alltför nyckfull för att leda ett land. Men 

när hon håller tillbaka känslorna ses hon som en hård och känslokall person. Det påverkar 

hennes primära ethos genom att hon vinner mark i kvinnlighet, men förlorar 

i ”ledarskapsförmåga”. Jag tror att hon i den aktuella situationen tillskrevs ett stark 

sekundärt ethos av den kvinnliga publiken, vilket genererade ett stärkt primärt ethos genom 

att hon visade sig mänsklig. Hos den manliga publiken kan hon istället ha försvagat sitt 

primära ethos genom att hon i deras ögon visade sig svag. Detta bekräftas hos Nichols i det 

hon talar om kring den ”mjuka kommunikationen”, att en kvinna som talar indirekt och visar 

omtanke om andra, riskerar att ses som "ineffektiv", och oförmögen att utföra det hårda 

arbetet som det ledande jobbet kräver.110 

6.4 Kvinnlighet/kompetens 

Oavsett om en kvinna är överlägsen eller underlägsen mannen så blir hon aldrig ”normal”, 

inte normen. Kvinnor som försöker att passa in i en ledande roll genom att agera som män, 

riskerar att klassas som "för aggressiva".111 Det är mot denna bakgrund som man måste 

försöka förstå Clinton, hon är fostrad i den juridiska skolan och i mångt och mycket talar hon 

fortfarande ”juridiska”. Detta är väldigt effektivt och användbart i en argumentation, men 

kan istället fungera kontraproduktivt i förmedlandet av känslor. 

Även de kvinnliga advokater som har lyckats anpassa sig till det manliga rättesnöret möter 

ofta ett dilemma när de genom sitt yrkesutövande förväntas uppträda kontradiktoriskt. Det 
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är viktigt att vara "stark" i rättssalen, om man då som kvinna uppfyller den kvinnliga 

stereotypen att vara "mjuk" eller "svag", anses man vara en dålig advokat. Men om kvinnan 

istället är "tuff" eller "stark" i rättssalen, agerar hon olämpligt för en kvinna. Men denna 

double bind är också kontextuell; om samma kvinna är en "stark" eller "tuff" mamma med 

sina besvärliga barn skulle det ges beröm för detta beteende. Kvinnors styrka får endast 

godkänt om beteendet utövas i ”lämpligt kvinnliga” sfärer.112 Kohrs Campbell menar att för 

att en kvinna ska kunna bli intellektuellt framstående måste hon gå emot 

könskonventionerna och därigenom får hon också betala ett pris för denna trots; ett pris i 

form av ångest.113 I Clintons fall gick hon från en fostran i den manliga juridiska kontexten till 

att försöka passa in i rollen av, vad Kohrs Campbell refererade till som, idealkvinnan114. Vilket 

känns ungefär som när den elaka styvsystern försöker tvinga på sig Askungens sko. 

Clintons mångåriga kamp mot de stereotypa uppfattningarna, är lyckligtvis inte en strid från 

vilken hon valt att kapitulera. Men redan 1996 kan man skönja en viss uppgivenhet: ”Varför 

kan vi inte betrakta alla dessa egenskaper som allmänmänskliga drag som både män och 

kvinnor har, beroende på de enskilda individernas speciella läggning samt på rådande 

omständigheter?”115 

När jag började mitt arbete med de här talen, utgick jag från transkriberingarna och det har 

slagit mig gång på gång att talen inte är särskilt olika i skrift, men sett till actio skulle det 

kunnat handla om två helt olika personer. Krumhumber m.fl. påvisade att kvinnors leenden 

är ett förväntat basalt uttryck.116 Kan det då vara så att vi som publik lägger dessa 

förväntningar på rollen snarare än personen? Clinton har ju inte blivit mindre kvinna under 

de 12 år som flytt, men ändå kan hon kosta på sig att vara betydligt mer aggressiv och ställa 

krav på etablissemanget och ändå uppfattas positivt. Jag ser det därför som att vi skapar 

förväntningarna utifrån den kontextuella roll hon befinner sig i, snarare än utifrån hennes 

varande som kvinna.  

6.5 Åldrande/osynlighet 

Män som åldras tillskrivs vishet och makt, medan kvinnor anses bli rynkiga och 

överflödiga.117 Jag anser att detta är ett ”bind” som Clinton lyckats övervinna. Hon fyller 

hösten efter DNC-talet 2008, 61 år och jag anser att hon med åren har blivit allt annat än 

överflödig - hennes glansdagar har precis börjat. Mral menar att genom att kvinnors röster 

så länge varit undertryckta, har de utvecklat mycket avancerade tekniker för att vara 

effektiva.118 Jag anser att Clinton, via åratal av försvarande och rättfärdigande av sig själv 

som person och sina förmågor, har hittat sin teknik för att vara effektiv. Hon vågar ta plats 
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på ett mer självklart sätt och dessutom har hon det tunga ethos-argumentet erfarenhet att 

använda sig av.  

I haven't spent the past 35 years in the trenches advocating for children, campaigning 

for universal health care, helping parents balance work and family, and fighting for 

women's rights here at home and around the world to see another Republican in the 

White House squander our promise of a country that really fulfills the hopes of our 

people. And you haven't worked so hard over the last 18 months or endured the last 

eight years to suffer through more failed leadership. (3b) 

6.6 Slutsatser 

Det går att finna både tydliga skillnader och signifikanta likheter i Clintons retorik i de två 

talen. Eftersom det handlar om två DNC-tal går det att se tydliga innehållsliga likheter. Dels 

handlar det om ett vi, något som förenar nationen, i Chicago-talet handlar det om familj och 

samhörighet, i Denver-talet är det Amerika. Det andra handlar om vision och mission, att 

tydliggöra visionen och vad som behöver göras för att ta sig dit.  

Den största skillnaden talen emellan ser jag i Clintons actio, hon är betydligt mer dynamisk 

och aggressiv i det senare talet, men det är inte en hotfull aggressivitet, det vilar snarare ett 

lugn över henne. Som om att hon har hittat hem. Hem till sin flock, där hon får vara som hon 

är. Jag tror att hon har slutat försöka anpassa sig till den stereotypt kvinnliga roll hon 

uppenbarligen är rätt obekväm i. Hennes sätt att vara kan te sig kantigt, men jag önskar 

istället tillskriva henne pondus, ärlighet och målmedvetenhet.  

När det kommer till Clintons primära ethos, menar jag att hon har stärkt detta, genom att 

tillskansa sig den inneboende kredibiliteten i senatorsrollen. Jag skulle vilja påstå att hon har 

ärvt sitt ethos. Det primära ethos som är ålagt senatorsrollen passar henne bättre än det i 

first lady-rollen, där hon tvingades ta hänsyn, och efter otalet kontroverser ständigt reparera. 

Jag anser, utifrån de iakttagelser jag gjort, att det går att se förändringar i Clintons retoriska 

strategi. Hon har, istället för att anpassa sitt språkbruk till ett mer kvinnligt, snarare anpassat 

sig till den nya rollen som senator. Eller möjligen är det så att hon helt enkelt slutat anpassa 

sig och att hon för första gången är bekväm i sin offentliga roll. Hon använder sig av ett mer 

livligt actio, vilket jag upplever är hennes ”naturliga” kroppsspråk/sätt att tala. Antingen har 

hon blivit mer trygg i sig själv och som talare, eller så är det ett strategiskt val från hennes 

sida, då detta actio gynnar senatorsrollen? Om det betyder att hon ”höll tillbaka” i talet 1996, 

för att agera passande kvinnligt för sin roll som first lady, kan jag bara sia om.  

Jag menar att Hillary Clinton och hennes retoriska strategier bör ses som ett brott mot den 

kvinnliga rollen, och att hon genom att bryta mot den kvinnliga könsrollens konventioner, 

också är med och förändrar kvinnor som nedtystad grupp, genom att utmana dess ställning. 

Med andra ord kan vi lära av Clintons retoriska strategier och motgångarna hon mött på 

vägen och föra kunskapen vidare - så behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt. Det är kanske 
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dags att vi inom retoriken ägnar än mer kraft åt att undersöka och bana väg för att skapa 

bättre förutsättningar för en retorikens femina bona119? 

Aldrig förr har det (i synnerhet i Amerika) publicerats så mycket litteratur om kvinnor i 

politiken och kring Hillary Clinton, som person och politiker, som i anslutning till 

presidentvalet 2008. Valet där Amerika kunde fått sin förste kvinnliga president och således 

också tidernas allra första ”first gentleman”. Det omfattande antalet publikationer och den 

enorma mediala uppmärksamhet som Clinton fick i och med att hon ställde upp som 

presidentkandidat, anser jag indikerar vikten av Clintons kandidatur och det oerhörda 

intresse en polariserande kvinna som Hillary Rodham Clinton skapat. Kanske är Clintons 

ökade popularitet ett resultat av att det amerikanska folket ”vant” sig vid hennes okvinnliga 

manér. Eller så har de helt enkelt accepterat henne för den målmedvetna politiker och 

begåvade retoriker hon faktiskt är.  

                                                           
119

 Fri översättning av en god kvinna, utifrån retorikens vedertagna begrepp vir bouns (en god man) 



35 
 

7. SAMMANFATTNING 
Denna uppsats behandlar Hillary Rodham Clintons retorik utifrån två tal som hålls vid det 

demokratiska nationella konventet 1996 och 2008. Clinton är vid de olika tillfällena Amerikas 

first lady respektive senator i New York. Syftet med uppsatsen är att undersöka om eller hur 

Clintons retorik skiljer sig mellan rollen som first lady och rollen som senator. Jag är 

intresserad av huruvida det har skett någon utveckling i Clintons retorik, samt om hon har 

hon anpassat sig och blivit mer ”kvinnlig” i sitt språkbruk och anförande, till följda av 

omfattande kritik som framförts i media kring hennes ”okvinnlighet”, eller om hennes retorik 

passar bättre in i den traditionellt ”manliga” senatorsrollen. För att ta reda på detta jämförs 

två DNC -tal och sedan diskuteras resultatet utifrån det genusrelaterade begreppet double 

bind. Mina frågeställningar är; Vilka skillnader och/eller signifikanta likheter går att finna i 

Clintons retorik vid de utvalda tillfällena? Kan man se några förändringar i Clintons retoriska 

strategi och hur påverkar denna förändring, alternativt status quo, hennes primära ethos? 

Tidigare forskning kring Hillary som jag har använt mig av är Karlyn Kohrs Campbells ”The 

Discursive Performance of Femininity: Hating Hillary”. Betydande teoretiska utgångspunkter 

för min uppsats är Kathleen Hall Jamiesons modifiering av det genusrelaterade begreppet 

double bind, samt Brigitte Mrals begrepp primärt ethos. Via klusteranalysen utvanns 

nyckelord som sedan diskuterats och analyserats. Det går att finna både tydliga skillnader 

och signifikanta likheter i Clintons retorik i de två talen. Det går att se en tydlig utveckling i 

Clintons actio, vilket är betydligt mer dynamiskt än tidigare. Jag hävdar att Hillary Clinton och 

hennes retoriska strategier ses som ett brott mot den kvinnliga rollen, och genom att hon 

bryter mot den kvinnliga könsrollens konventioner, är hon också med och förändrar kvinnor 

som nedtystad grupp, genom att utmana dess ställning. Hon har, istället för att anpassa sitt 

språkbruk till ett mer kvinnligt, snarare anpassat sig till den nya rollen som senator. 
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BILAGA 1 

First Lady Hillary Rodham Clinton 

Democratic National Convention 

27 August, 1996, Chicago 

(1a) Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Tipper. Thank you all so much. Thank you. 

Thank you all, and good evening. I am overwhelmed by your warm welcome. And I want to 
thank my friend, Tipper Gore. 

(2a) You know, we are gathered here together to have a really good time. I am overwhelmed 
and very grateful to all of you. 

(3a) You know, after this reception, I think you all are ready for the rest of this convention, 

which has already been so positive and good. I know and you know that Chicago is my kind of 
town. And Chicago is my kind of village. 

(4a) I have so many friends here, people who have been important to me all my life. And it 

seems like every single one of them has given me advice on this speech. One friend 

suggested that I appear here tonight with Binti, the child saving gorilla from the Brookfield 
zoo. 

(5a) You know, as this friend explained, Binti is a typical Chicagoan, tough on the outside but 
with a heart of gold underneath. 

(6a) Another friend advised me that I should cut my hair and color it orange and then change 
my name to Hillary Rodman Clinton. 

(7a) But, after considering these and countless other suggestions, I decided to do tonight 

what I've been doing for more than 25 years. I want to talk about what matters most in our 
lives and in our nation, children and families. 

(8a) I wish we could be sitting around a kitchen table, just us, talking about our hopes and 

fears about our children's futures. For Bill and me, family has been the center of our lives. But 

we also know that our family like your family is part of a larger community that can help or 
hurt our best efforts to raise our child. 

(9a) Right now in our biggest cities and our smallest towns there are boys and girls being 

tucked gently into bed, and there are boys and girls who have no one to call mom or dad and 
no place to call home. 

(10a) Right now there are mothers and fathers just finishing a long days work and there are 

mothers and fathers just going to work, some to their second or third jobs of day. Right now 

there are parents worrying, what if the babysitter is sick tomorrow or how can we pay for 

college this fall. And right now there are parents despairing about gang members and drug 

pushers on the corners in their neighborhoods. Right now there are parents questioning a 

popular culture that glamorizes sex and violence, smoking and drinking and teaches children 
that the logos on their clothes are more valued than the generosity in their hearts. 

(11a) But also, right now, there are dedicated teachers preparing their lessons for the new 
school year. 

(12a) There are volunteers tutoring and coaching children. There are doctors and nurses 

caring for sick children, police officers working to help kids stay out of trouble and off drugs. 



 

 
 

Of course, parents first and foremost are responsible for their children. But we are all 

responsible for ensuring that children are raised in a nation that doesn't just talk about family 
values, but acts in ways that values families. 

(13a) Just think -- as Christopher Reeve so eloquently reminded us last night, we are all part 

of one family, the American family, and each one of us has value. Each child who comes into 

this world should feel special -- every boy and every girl. Our daughter Chelsea will graduate 

from college in 2001 at the dawn of the next century. Though that's not so far away, it is hard 

for any of us to know what the world will look like then, much less when Chelsea is my age in 
the year 2028. 

(14a) But one thing we know for sure is that change is certain. Progress is not. Progress 

depends on the choices we make today for tomorrow and on whether we meet our challenges 

and protect our values. We can start by doing more to support parents and the job they have 

to do. Issues affecting children and families are some of the hardest we face as parents, as 

citizens, as a nation. 

(15a) In October, Bill and I will celebrate our 21st wedding anniversary. Bill was with me 

when Chelsea was born in the delivery room, in my hospital room and when we brought our 

baby daughter home. Not only did I have lots of help, I was able to stay in the hospital as 
long as my doctor thought I needed to be there. 

(16a) But today, too many new mothers are asked to get up and get out after 24 hours, and 

that is just not enough time for many new mothers and babies. That's why the president is 

right to support a bill that would prohibit the practice of forcing mothers and babies to leave 

the hospital in less than 48 hours. 

(17a) That's also why more hospitals ought to install 24-hour hotlines to answer questions 

once new mothers and fathers get home. 

(18a) That's why home nurses can make such a difference to parents who may not have 

grandparents or aunts and uncles around to help. We have to do whatever it takes to help 
parents meet their responsibilities at home and at work. 

(19a) The very first piece of legislation that my husband signed into law had been vetoed 

twice -- the Family and Medical Leave Law. That law allows parents time off for the birth or 

adoption of a child or for family emergencies without fear of losing their jobs. Already it has 
helped 12 million families, and it hasn't hurt the economy one bit. 

(20a) You know, Bill and I are fortunate that our jobs have allowed us to take breaks from 

work, not only when Chelsea was born, but to attend her school events and take her to the 

doctor. But millions of other parents can't get time off. That's why my husband wants to 

expand the Family and Medical Leave Law so that parents can take time off for children's 
doctors appointments and parent-teacher conferences at school. 

(21a) We all know that raising kids is a full-time job, and since most parents work, they are, -

- we are -- stretched thin. Just think about what many parents are responsible for on any 

given day -- packing lunches; dropping the kids off at school; going to work; checking to 

make sure that the kids get home from school safely; shopping for groceries; making dinner; 
doing the laundry; helping with homework; paying the bills. 

(22a) And I didn't even mention taking the dog to the vet. That's why my husband wants to 

pass a flex-time law that will give parents the option to take overtime pay either in extra 
income or in extra time off, depending upon which is ever best for your family. 

(23a) Our family has been lucky to have been blessed with a child with good health. Chelsea 

has spent only one night in the hospital after she had her tonsils out. But Bill and I couldn't 

sleep at all that night. 



 

 
 

(24a) But our experience was nothing like the emotional strain on parents when their children 

are seriously ill. They often worry about where they will get the money to pay the medical 

bills. That is why my husband has always felt that all American families should have 

affordable health insurance. Just last week the president signed a bill sponsored by Senators 

Kennedy and Kassebaum, a Democrat and a Republican that will enable 25 million Americans 

to keep their health insurance even when they switch jobs or lose a job or a have a family 

member who's been sick. 

(25a) This bill contains some of the key provisions from the president's proposal for health 

care reform. It was an important step achieved only after both parties agreed to build, not 

block progress on making health care available to all Americans. Now the country must take 

the next step of helping unemployed Americans and their children keep health insurance for 
six months after losing their jobs. 

(26a) If you lose your job it's bad enough. But your daughter shouldn't have to lose her 

doctor too. And our nation still must find a way to offer affordable health care coverage to the 
working poor and the ten million children who lack health insurance today. 

(27a) The president also hasn't forgotten that there are thousands of children languishing in 

foster care who can't be returned home. That's why he signed legislation last week that 

provides for a $5,000 tax credit for parents who adopt a child. It also abolishes the barriers to 
cross-racial adoptions. Never again will a racial barrier stand in the way of a family's love. 

(28a) My husband also understands that parents are their child's first teachers. Not only do 

we need to read to our children and talk to them in way that encourage learning, we must 

support our teachers and our schools in deeds as well as words. 

(29a) The president announced today an important initiative, called America Reads. This 

initiative is aimed at making sure all children can read well by the third grade. It will require 

volunteers, but I know there are thousands and thousands of Americans who will volunteer to 
help every child read well. 

(30a) For Bill and me, there has been no experience more challenging, more rewarding and 

more humbling than raising our daughter. And we have learned that to raise a happy, healthy, 
and hopeful child, it takes a family. It takes teachers. It takes clergy. 

(31a) It takes business people. It takes community leaders. It takes those who protect our 
health and safety. It takes all of us. Yes, it takes a village. And it takes a president. 

(32a) It takes a president who believes not only in the potential of his own child, but of all 

children, who believes not only in the strength of his own family, but of the American family 

who believes not only in the promise of each of us as individuals, but in our promise together 
as a nation. 

(33a) It takes a president who not only holds these beliefs, but acts on them. It takes Bill 
Clinton. 

(34a) Sometimes late at night, when I see Chelsea doing her homework or watching TV or 

talking to a friend on the phone, I think to myself her life and the lives of millions of boys and 
girls will be better because of what all of us are doing together. 

(35a) They will face fewer obstacles and more possibilities. That is something we should all be 

proud of. And that is what this election is all about. Thank you very much. 



 

 
 

BILAGA 2 

Hillary Clinton 

Democratic National Convention 

26 August 2008, Denver, Colorado 

(1b) Thank you, thank you all, thank you. Thank you all very very much. Thank you, thank 

you all very much. I -- I am so honored to be here tonight. You know, I -- I'm here tonight as 

a proud mother, as a proud democrat, as a proud Senator from New York, a proud American, 
and a proud supporter of Barack Obama. 

(2b) My friends, it is time to take back the country we love. And whether you voted for me or 

you voted for Barack, the time is now to unite as a single Party with a single purpose. We are 

on the same team, and none of us can afford to sit on the sidelines. This is a fight for the 
future and it's a fight we must win together. 

(3b) I haven't spent the past 35 years in the trenches -- I haven't spent the past 35 years in 

the trenches advocating for children, campaigning for universal health care, helping parents 

balance work and family, and fighting for women's rights here at home and around the 

world to see another Republican in the White House squander our promise of a country that 

really fulfills the hopes of our people. And you haven't worked so hard over the last 18 
months or endured the last eight years to suffer through more failed leadership. 

(4b) No way, no how, no McCain. 

(5b) Barack Obama is my candidate, and he must be our President. 

(6b) Tonight, I ask you to remember what a presidential election is really about. When the 

polls have closed, and the ads are finally off the air, it comes down to you, the American 
people, and your lives and your children's' futures. 

(7b) For me, it's been a privilege to meet you in your homes, your workplaces, and your 

communities. Your stories reminded me that every day America's greatness is bound up in the 

lives of the American people. Your hard work, your devotion to duty, your love for your 

children, and your determination to keep going -- often in the face of enormous obstacles -- 

you taught me so much. And you made me laugh, and, yes, you even made my cry. 

(8b) You allowed me to become part of your lives, and you became part of mine. 

(9b) I will always remember the single mom who had adopted two kids with autism. She 

didn't have any health insurance; and she discovered that she had cancer. But she greeted 

me with her bald head, painted with my name on it, and asked me to fight for health care for 
her and her children. 

(10b) I will always remember the young man in a Marine Corps t-shirt who waited months for 

medical care, and he said to me, "Take care of my buddies. A lot of them are still over there." 
And then, "Will you please take care of me." 

(11b) And I will always remember the young boy who told me his mom worked for the 

minimum wage, that her employer had cut her hours. He said he just didn't know what his 

family was going to do. 



 

 
 

(12b) I will always be grateful for everyone from all 50 states, Puerto Rico and the Territories, 

who joined our campaign on behalf of all those people left out and left behind by the Bush 
Administration. 

(13b) To my supporters, to my champions, to my "Sisterhood of the Traveling Pant Suits," 

from the bottom of my heart -- thank you. Thank you because you never gave in and you 
never gave up. 

(14b) And together we made history, and along the way America lost two great democratic 

champions who would have been here with us tonight. One of our finest young leaders, 

Arkansas democratic chair, Bill Gwatney, who believed with all his heart that America and the 

South should be democratic from top to bottom; and Congresswoman Stephanie Tubbs Jones, 

a dear friend to many of us -- a loving mother, a courageous leader who never gave up her 

quest to make America fairer and smarter, stronger and better; steadfast in her beliefs, a 

fighter of uncommon grace, she was an inspiration to me and to us all. Our heart goes out to 

Stephanie's son, Mervyn Jr., and Bill's wife, Rebecca, who traveled here to Denver to join this 
family of Democrats. 

(15b) You know, Bill Gwatney and Stephanie Tubbs Jones knew that after eight years of 

George Bush, people are hurting at home; and our standing has eroded around the world. We 

have a lot of work ahead of us: jobs lost, houses gone, falling wages, rising prices, a Supreme 

Court in a right-wing headlock, and our government in partisan gridlock; the biggest deficit in 

our nation's history, money borrowed from the Chinese to buy oil from the Saudis; Putin and 

Georgia, Iran and Iraq. 

(16b) I ran for President to renew the promise of America, to rebuild the middle-class and 

sustain the American Dream, to provide opportunity to those who are willing to work hard for 

it and have that work rewarded; so they could save for college, a home, and retirement; 

afford gas and groceries and have a little left over each month; to promote a clean energy 

economy that will create millions of green collar jobs; to create a health care system that is 

universal, high quality and affordable, so that every single parent knows their children will be 
taken care of. 

(17b) We want to create a world-class education system, and make college affordable again; 

to fight for an America that is defined by deep and meaningful equality -- from civil rights to 

labor rights, from women's rights to gay rights; from ending discrimination to promoting 

unionization; to providing help for the most important job there is: caring for our families; 

and to help every child live up to his or her God-given potential; to make America once again 

a nation of immigrants and of laws; to restore fiscal sanity to Washington, and to make our 

Government an institution of the public good, not of private plunder; to restore America's 

standing in the world, to end the war in Iraq, bring our troops home with honor, care for our 
veterans and give them the services they have earned. 

(18b) We will work for an America again that will join with our allies in confronting our shared 

challenges, from poverty and genocide to terrorism and global warming. 

(19b) Most of all, I ran to stand up for all those who have been invisible to their government 

for eight long years. Those are the reasons I ran for President, and those are the reasons I 
support Barack Obama for President. 

(20b) I want you -- I want you to ask yourselves: Were you in this campaign just for me? Or 

were you in it for that young Marine and others like him? Were you in it for that mom 

struggling with cancer while raising her kids? Were you in it for that young boy and his mom 

surviving on the minimum wage? Were you in it for all the people in this country who feel 

invisible? 

(21b) We need leaders once again who can tap into that special blend of American confidence 

and optimism that has enabled generations before us to meet our toughest challenges -- 



 

 
 

leaders who can help us show ourselves and the world that with our ingenuity, creativity and 

innovative spirit, there are no limits to what is possible in America. 

(22b) Now, this will not be easy. Progress never is. But it will be impossible if we don't fight to 

put a Democrat back into the White House. We need to elect Barack Obama because we need 

a President who understands that America can't compete in the global economy by padding 

the pockets of energy speculators while ignoring the workers whose jobs have been shipped 

overseas. We need a President who understands we can't solve the problems of global 

warming by giving windfall profits to the oil companies while ignoring opportunities to invest 

in the new technologies that will build a green economy. We need a President who 

understands that the genius of America has always depended on the strength and vitality of 
the middle class. 

(23b) Barack Obama began his career fighting for workers displaced by the global economy. 

He built his campaign on a fundamental belief that change in this country must start from the 

ground up, not the top down. And he knows that government must be about "We the people" 
-- not "We the favored few." 

(24b) And when Barack Obama is in the White House, he'll revitalize our economy, defend the 

working people of America, and meet the global challenges of our time. Democrats know how 

to do this. As I recall, we did it before with President Clinton and the Democrats. And if we do 
our part, we'll do it again with President Obama and the Democrats. 

(25b) Just think of what America will be as we transform our energy economy, create those 

millions of jobs, build a strong base for economic growth and shared prosperity, get middle 

class families get the tax relief they deserve. And I cannot wait to watch Barack Obama sign 
into law a health care plan that covers every single American. 

(26b) And we know that President Obama will end the war in Iraq responsibly, bring our 
troops home, and begin to repair our alliances around the world. 

(27b) And Barack will have with him a terrific partner in Michelle Obama. Anyone who saw 
Michelle's speech last night knows she will be a great First Lady for America. 

(28b) And Americans are fortunate that Joe Biden will be at Barack Obama's side -- a strong 

leader, a good man, who understands both the economic stresses here at home and the 

strategic challenges abroad. He is pragmatic; he's tough; and he's wise. And, Joe, of course, 
will be supported by his wonderful wife, Jill. They will be a great team for our country. 

(29b) Now, John McCain is my colleague and my friend. He has served our country with honor 

and courage. But we don't need four more years of the last eight years: more economic 

stagnation and less affordable health care; more high gas prices and less alternative energy; 

more jobs getting shipped overseas and fewer jobs created here at home; more skyrocketing 

debt and home foreclosures and mounting bills that are crushing middle class families; more 

war and less diplomacy; more of a government where the privileged come first and everyone 

else comes last. 

(30b) Well, John McCain says the economy is fundamentally sound. John McCain doesn't think 

47 million people without health insurance is a crisis. John McCain wants to privatize Social 

Security. And in 2008, he still thinks it's okay when women don't earn equal pay for equal 

work. Now, with an agenda like that, it makes perfect sense that George Bush and John 

McCain will be together next week in the Twin Cities -- because these days they're awfully 

hard to tell apart. 

(31b) You know, America is still around after 232 years because we have risen to every 

challenge and every new time, changing to be faithful to our values of equal opportunity for 
all and the common good. And I know what that can mean for every man, woman, and child 

in America. I'm a United States Senator because in 1848 a group of courageous women and a 



 

 
 

few brave men gathered in Seneca Falls, New York, many traveling for days and nights, to 

participate in the first convention on women's rights in our history. 

(32b) And so dawned a struggle for the right to vote that would last 72 years, handed down 

by mother to daughter to granddaughter -- and a few sons and grandsons along the way. 

These women and men looked into their daughters' eyes and imagined a fairer and freer 

world, and found the strength to fight, to rally, to picket, to endure ridicule and harassment, 

and brave violence and jail. And after so many decades -- 88 years ago on this very day -- 

the 19th amendment giving women the right to vote became enshrined in our Constitution. 

(33b) My mother was born before women could vote. My daughter got to vote for her mother 

for President. This is the story of America, of women and men who defy the odds and never 
give up. 

(34b) So how do we give this country back to them? By following the example of a brave New 

Yorker, a woman who risked her lives to bring slaves to freedom along the Underground 

Railroad. On that path to freedom, Harriet Tubman had one piece of advice: If you hear the 

dogs, keep going. If you see the torches in the woods, keep going. If they're shouting after 

you, keep going. Don't ever stop. Keep going. If you want a taste of freedom, keep going. 

And even in the darkest of moments, that is what Americans have done. We have found the 
faith to keep going. 

(35b) I've seen it. I have seen it in our teachers and our firefighters, our police officers, our 

nurses, our small business owners and our union workers. I've seen it in the men and women 

of our military. In America, you always keep going. We're Americans. We're not big on 

quitting. 

(36b) And remember, before we can keep going, we've got to get going by electing Barack 

Obama the next President of the United States. We don't have a moment to lose or a vote to 

spare. Nothing less than the fate of our nation and the future of our children hangs in the 
balance. 

(37b) I want you to think about your children and grandchildren come Election Day. Think 

about the choices your parents and grandparents made that had such a big impact on your 
lives and on the life of our nation. 

(38b) We've got to ensure that the choice we make in this election honors the sacrifices of all 

who came before us, and will fill the lives of our children with possibility and hope. That is our 

duty, to build that bright future, to teach our children that, in America, there is no chasm too 

deep, no barrier too great, no ceiling too high for all who work hard, who keep going, have 
faith in God, in our country, and each other. 

(39b) That is our mission, Democrats. 

(40b) Let's elect Barack Obama and Joe Biden for that future worthy of our great country. 

(41b) Thank you. God bless you, and Godspeed. 


