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Abstract 

Föreliggande uppsats avser att analysera Donald Trumps och Hillary Clintons “Announcement 

speech” från juni år 2015. Argumentationen i materialen studeras utifrån: ethos, pathos och logos, 

topiker samt actio och pronuntiatio. Målet med uppsatsen är att nå slutsats i hur publiken kan 

tänkas identifiera sig med respektive kandidat utifrån talens argumentation. Analyserna visar att 

både Donald Trump och Hillary Clinton använder sig främst av persontopiker för att övertyga. 

Utöver det är Donald Trumps centrala ämnen säkerhet, integration och ekonomi. Hillary Clintons 

mest berörda områden är jämställdhet och medelklassen. Ethos, pathos och logos är synliga i 

samtliga analyser, där ethos och pathos är det som framträder mest. Identifikation hos publiken 

skapas med Hillary Clinton utifrån allas rätt att lyckas medan Donald Trumps publik kan 

identifiera sig med att vilja ordna landets säkerhet och ekonomi i första hand. Diskussionen tar 

avstamp i likheter och skillnader mellan kandidaterna utifrån retorikforskningen för att avsluta 

med en sammanfattning och hur framtida forskning kan gå vidare inom ämnet.  

 

 

Nyckelord: retorik, politik, presidentval, textanalys, identifikation, pisteis, topiker, actio.   
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1. Inledning 

Politik är något som länge inspirerat oss då retorikvetenskapen har stort fokus på den politiska 

arenan. Oavsett hur väl ett politiskt parti arbetar i en viss fråga, betyder det ingenting om 

kommunikationen fallerar. Hela poängen med partikommunikation är att medborgarna ska få 

insikt i de politiska valen inom ett parti, presenterat på ett snyggt sätt som de kan identifiera sig 

med och sympatisera med. Om partiet lyckats nå fram till sin publik eller inte visar sig sedan var 

fjärde år i konkreta valresultat i USA.  

 

Den amerikanska politiken är spännande då den skiljer sig stort från den svenska. I kulturen ingår 

mer påkostade och engagerade valkampanjer där kandidaterna syns och hörs mycket runt om i 

landet. Publiken visar stort engagemang och när kandidaterna håller tal applåderas och buas det 

flitigt. Politikernas sätt att framföra tal skiljer sig avsevärt från svenska politikers. Mycket på 

grund av retoriken, dess centrala roll och acceptans i det amerikanska samhället.  

 

Året är 2016 och ett av världens ledande länder står inför ett presidentval. Ett presidentval som 

påverkar framtiden för såväl USA som resten av världen. I juni år 2015 blev det officiellt att 

Hillary Clinton och Donald Trump kandiderar till rollen som president i USA. Donald Trump, 

kandidat för republikanerna har väckt stor uppmärksamhet i media både i och utanför USA. Hans 

uttalanden har varit kontroversiella vilket verkar gå hem hos en stor grupp väljare. Hillary 

Clinton, kandidat för demokraterna är likt Donald Trump en känd profil sedan tidigare och har 

stor erfarenhet inom politiken. Att studera deras kampanjer närmare utifrån retorikforskningen 

känns högst aktuellt och relevant. Vi har valt ut ett tal från vardera kandidat – de tal där 

kandidaterna går ut offentligt med att de kandiderar till presidentvalet.  

1.1 Disposition av uppsatsen 

Utifrån inledningen har läsaren fått en inblick i ämnet som vår uppsats kommer att beröra. 

Härnäst kommer vi gå vidare in på vilket syfte uppsatsen har och vilka frågeställningar vi genom 

analysen ska besvara. Efter avsnittet syfte och frågeställningar kommer tidigare forskning att 

beröra den forskning som kan anses vara relevant för detta arbete och även en motivering till hur 

vår uppsats kan bidra till retorikforskningen. Läsaren kommer därefter sättas in i retorikens olika 
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teorier som kommer att tillämpas senare i analysen. Material och metod kommer att presenteras 

där och möjligheten finns att klicka sig vidare in på de olika talen och dess framförande. Vi har 

valt ut fem sekvenser från respektive tal att studera närmare. Under sekvenserna framträder 

topiker som vi anser vara de mest centrala delarna i talets argumentation och därmed giltiga för 

att representera talets helhet. Bakgrunden kommer att presenteras precis innan analysen för att 

läsaren ska få en klar bild av situationen som kandidaterna befinner sig i. I analysen studerar vi 

respektive kandidat och besvarar våra frågeställningar. Slutligen kommer en diskussion att föras 

mellan de olika analyserna och en sammanfattning kommer att presenteras. Julia Nilsson har 

skrivit analysen om Donald Trump och Lotta Nilsson har skrivit analysen om Hillary Clinton. I 

övrigt har samtliga avsnitt författats gemensamt. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med kandidatuppsatsen är att studera ett aktuellt ämne som är uppmärksammat och 

omtalat. Donald Trumps och Hillary Clintons olika förhållningssätt och skilda retorik intresserar 

oss och syftet med uppsatsen blir därför att studera deras separata retoriska uttryckssätt utifrån 

den klassiska- respektive nutida retorikforskningen, hur de väljer att argumentera i sina tal och 

vad i retoriken som publiken möjligen kan identifiera sig med. 

2.1 Frågeställningar 

På vilket sätt kan publiken tänkas identifiera sig med respektive kandidat utifrån 

argumentationen? 

• Hur argumenterar kandidaterna utifrån pisteis? 

• Vilka topiker ligger till grund för argumentationen i de utvalda sekvenserna? 

• Hur påverkas argumentationen av kandidaternas actio/pronuntiatio i de utvalda 

sekvenserna? 

3. Tidigare forskning 

Eftersom vårt material grundar sig i ett aktuellt ämne är tidigare forskning på samma material 

nästintill obefintlig. Självfallet existerar en del forskning på både Donald Trump och Hillary 

Clinton men då utanför den retoriska situation som vi ser som den aktuella. Den enda 

vetenskapliga text som analyserar bägge kandidater tillsammans är en vetenskaplig artikel från 
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Världen idag kallad “Tron skiljer sig åt hos Clinton, Trump, Cruz och Rubio”1, den skulle kunna 

uppfattas som relevant eftersom den ställer presidentkandidaterna mot varandra. Dock faller 

artikeln inom ämnet religionsvetenskap vilket gör att vår studie kan bidra med nya synvinklar 

inom frågan. 

 

Forskning inom retorik med politiker i fokus är omfattande. Det finns forskning på kroppsspråk 

av bland annat Marie Gelang och Jens Kjeldsen där de studerar politikers kroppsspråk i allmänhet 

samt att Hillary Clintons kroppsspråk studeras gentemot Barack Obamas inför valet år 2008. 

Studien visar att argumentation kan ta sig uttryck genom icke-verbal kommunikation i form av 

gester, rösten, mimiken, rörelser och talarens valda position i rummet. Gelang och Kjeldsen 

skriver om tidigare gjorda undersökningar som visat att actio har betydelse inom den politiska 

arenan och påverkar publikens åsikt.2 Då actio är en del av uppsatsen syfte kan vi ha stor nytta av 

denna forskning. Trots att den handlar om Hillary Clinton i ett tidigare skede och studerar hennes 

retorik i jämförelse med en annan kandidat kan vi använda allmänna teorier om actio utifrån ett 

politiskt perspektiv från denna forskning.  

 

Carl Lind har studerat hur förra valets presidentkandidater stereotypiseras och identifierar sig 

med en viss typ av doxa samt hur de framställs i text och bilder.3 Även om denna forskning visar 

hur presidentkandidater kan uppfattas olika berör inte studien hur just Donald Trump och Hillary 

Clinton uppfattas. Vår studie har inte heller fokus på hur kandidaterna framställs utan snarare hur 

de själva verkar välja att agera. Då Hillary Clinton varit med och kandiderat inför valet år 2008 

finns det tidigare forskning på hennes retorik. Bland andra har Malin Johansson skrivit en 

kandidatuppsats inom retorikvetenskapen där hon studerar betydelsen av genus i retoriken och 

använder Hillary Clinton som exempel.4 Att använda sig av studier på Hillary Clinton ur ett 

genusperspektiv faller utanför våra ramar eftersom vi inte har genus som fokus.  

 

                                                
1 Lukas Berggren (2016), “Tron skiljer sig åt hos Clinton, Cruz och Rubio”, Världen idag, Volym 16, nummer 24. 
Uppsala, publicerad 2016-02-29.  
2 Marie Gelang & Jens Kjeldsen (2011), “Nonverbal communication as argumentation”, Rozenberg Publishers, 
Konferensbidrag som ingår i: Proceedings of the 7th Conference of the International Society for the Study of 
argumentation. 
3 Carl Lindh (2008), De fyra små dvärgarna: om stereotypisering av amerikanska presidentkandidater, Högskolan i 
Kalmar, institutionen för kommunikation och design. 
4 Malin Johansson (2012), Hillary Rodham Clinton, En polariserande kvinna, en studie av Genus i retoriken och 
retoriken i genus. Örebro universitet, institutionen för humaniora, utbildning- och samhällsvetenskap.  
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Då det är ett aktuellt ämne, finns många uttalanden om Hillary Clinton och Donald Trumps 

retorik i form av artiklar som inte bygger på vetenskaplig grund - då dessa avsändare enbart lutar 

sig mot egna åsikter i mer vardagliga forum. Det finns en kortare retorisk analys av Donald 

Trumps och Hillary Clintons retorik och artiklar om hur de uttalar sig om varandras retorik.5 En 

blogg med skribenter från Uppsala universitet och Halmstad högskola ger tydlig information 

kring hur ett amerikanskt presidentval går till samt kontinuerliga uppdateringar om hur valet 

utvecklas.6 Dessa texter har vi använt för att få en inblick i ämnet.  

 

Jennifer Jerit har skrivit en artikel kallad Survival of the Fittest: Rhetoric during the Course of an 

Election Campaign.7 Artikeln handlar främst om de olika känsloargument som Jerit studerat och 

värderat som effektiva för en politiker att använda inför val. Jerit fokuserar mycket på de 

negativa känslor som kan användas vid argumentation men använder sig inte av retoriska termer 

för att beskriva sina teorier. Det går därför att anta att den tänkta publiken har en begränsad 

kunskap om retorik. Denna artikel blir av intresse när vi ska beröra den del av pisteis som syftar 

till publikens känslor. 

 

Sammanfattningsvis finns det en del forskning på Hillary Clinton men ofta i relation till Obama. 

På Donald Trump, som kan ses som en nykomling i detta forum, har det inte forskats på speciellt 

mycket än, även om det med största sannolikhet kommer att göras inom en snar framtid. Den 

forskning som finns på Hillary Clinton ligger inte i linje med det material som vi valt och den 

teoretiska utgångspunkt som vi tillämpat. Därför anser vi att vår studie kan bidra med nya 

infallsvinklar utifrån den retoriska vetenskapen.  

  

                                                
5 Yasmin hindiyed (2015), “Rhetorical Analysis- Essay” 
<https://yasminhindiyeh.wordpress.com/2015/11/30/rhetorical-analysis-essay/> hämtad: 2016-05-09. 
6 Dag Blanck, Frida Stranne & Erik Åsard (2012-) <www.amerikaanalys.se> hämtad: 2016-04-02. 
7 Jennifer Jerit (2004) “Survival of the Fittest: Rhetoric During the Course of an Election Campaign” Political 
Phycology, volym 25 no.4 Symposium on Campaigns and Elections, 
<https://www.researchgate.net/publication/227792841_Survival_of:the_Fittest_Rhetoric_During_the_Course_of_an
_Election_Campaign>: 2016-05-02. 
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4. Teori 

Lisa Storm Villadsen skriver att teoriavsnittet är en redogörelse av antaganden inom ett 

ämnesområde som används för att skapa förståelse.8 Vi kommer att kombinera den 

neoaristoeliska teorin från den klassiska retoriken med samtida teorier. Från den neoaristoeliska 

teorin använder vi pisteis som är ett samlingsbegrepp för de tre övertygandemedlen: ethos, pathos 

och logos. Topikläran kommer att presenteras för att det ska bli möjligt att förstå 

argumentationen och vi går närmare in på framförandet med hjälp av begreppet actio och 

pronuntiatio. Med hjälp av dessa teorier kommer materialet att kunna studeras utifrån begrepp 

som är väletablerade inom retoriken.  

 

Vi tar också hjälp av nyare forskning för att se materialet utifrån ett bredare perspektiv: Med 

Mats Rosengrens definition av doxa och Kenneth Burkes antaganden om identifikation och 

åtskillnad. Janne Lindqvist Grinde menar att det antika arvet finns kvar i dagens retorikforskning 

men är på många sätt långt ifrån det nutida samhällets förutsättningar.9  

 

Som i den klassiska retoriken befinner sig båda kandidater i liknande forum. De står i talarstolen, 

liksom rhetorerna i antikens Grekland stod på torget, framför sina åhörare med målet att 

övertyga. På många vis liknar därför dagens retorik den klassiska retoriken och dess begrepp och 

teorier är värdefulla redskap vid analys. Vi behöver dock kombinera det med nutida retorikteorier 

för att kunna förstå hur retoriken används idag för att påverka och övertyga. Utifrån denna 

kombination hoppas vi kunna nå välgrundade slutsatser. Vi kommer nedan att presentera 

teorierna utifrån den ordning som begreppen tas upp i uppsatsens fortsättning. Detta för att 

läsaren lättare ska kunna gå tillbaka till teoriavsnittet och hitta de berörda begreppen om djupare 

förståelse krävs för att förstå analysen. 

4.1 Pisteis 

Aristoteles begrepp pisteis syftar på de tre bevismedlen hos en talare. Dessa tre är ethos, pathos 

och logos. Pisteis är de övertygandemedel som hör till retoriken. Det finns andra 

övertygandemedel som inte tillhör retorikkonsten och som inte går att påverka i talet medan 

                                                
8	  Lisa Storm Villadsen (2002), “Dyre ord men hvad deaker de? Teori och metode og model i retorisk kritik”, 
Rhetorica Scandinavica nr. 23, s. 12. 
9 Janne Lindqvist Grinde (2008), Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Lund: Studentlitteratur, s. 55. 
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pisteis är det som talaren själv i viss mån kan påverka.10 Då vi i detta arbete vill titta på hur 

kandidaterna kan skapa identifikation i förhållande till de argument som lyfts fram är 

övertygandemedlen högst relevanta för uppsatsen. Det blir alltså en fråga om vad kandidaterna 

väljer att belysa i sin argumentation när de ska sälja in sig själva hos väljarna. Vi kommer nu att 

gå djupare in på de tre övertygandemedlen ethos, pathos och logos för att skapa förståelse inför 

den kommande analysen. 

 

Ethos 

Aristoteles benämner ethos som talarens trovärdighet och karaktär. Det handlar om att själv 

spegla sitt eget ethos i talets innehåll snarare än i sin fysiska kropp.11 Han menade att ethos-

argument är nödvändigt för att få en publik att bli övertygad, innehållet i talet spelar ingen roll 

om talaren inte är trovärdig.12 I Thomas Sloanes text Encyclopedia of Rhetoric tar James S. 

Baumlin upp Socrates uttalande om att en talare som vill stärka sitt ethos måste vara medveten 

om de olika själar som finns i publiken och sedan lyfta de delar av sin egen själ som anses vara 

passande. Ethos kan också vara en del av talets inledning som handlar om att skapa förståelse 

kring ämnet för sina lyssnare. På så sätt visar talaren sin välvilja mot publiken.13  

   
Kjeldsen skriver att ethos enligt den klassiska retoriken kan delas upp i tre underkategorier: 

fronesis (gott förstånd), arete (dygd/god karaktär) och eunoia (välvilja).14 Baumlin skriver i 

Sloane att Aristoteles beskriver hur delarna kan ge uttryck genom talaren; att poängtera sin 

självkännedom eller expertis, visa att man handlar etiskt eller att man som talare uttrycker sig på 

samma språk som sin publik.15 Kjeldsen menar att det utifrån denna uppdelning går att skapa 

ethosargument för att säkerställa att alla delar som stärker trovärdigheten finns med i talet.16 

Baumlin definierar Aristoteles syn på ethos som den del av bevismedlen som ska visa om 

publiken kan lita på att det som talaren säger är sant.17 

 

                                                
10 Aristoteles (2012), Retoriken, 1. uppl., övers. Johanna Akujärvi, Ödåkra: Retorikförlaget, 1.2.2-1.2.3. 
11 Ibid., 1.2.4. 
12 Ibid., A.11.4. 
13 James S. Baumlin (2001),”Ethos” i Thomas Sloane, Encyclopedia of Rhetoric, Oxford: University Press., s. 265. 
14 Jens Elmelund Kjeldsen (2013), Retorik idag – Introduktion till modern retorikteori, 1. uppl., Lund: 
Studentlitteratur, s. 128. 
15 Baumlin i Sloane (2001), s. 266.  
16 Lindqvist Grinde (2008), s. 91. 
17 Baumlin i Sloane (2001), s. 266. 
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Kjeldsen menar att ethos utveckling genom talet kan förklaras utifrån tre stadier; inledande-, 

härlett- och slutligt ethos.18 Med inledande ethos menas den uppfattning som publiken har av 

talaren innan denne börjar tala. Detta såg Aristoteles delvis som ett icke-retoriskt bevismedel 

eftersom det enligt honom inte kunde påverkas av talaren själv.19 Aristoteles menade att ethos hos 

en talare skapas under talets gång och inte utifrån det publiken kände till om talaren sedan 

tidigare.20 Kjeldsen skriver att både Cicero och Quintilianus kritiserar detta då de ansåg att ord 

och handling hör samman. En talare behöver ha gjort sig känd för att i allmänhet handla rättrådigt 

för att sedan ha ett gott ethos i talsammanhang. Det är viktigt att man “lever som man lär”. Härlett 

ethos syftar till den uppfattning som sker under talets gång. Det kan förändras och beror på om 

talaren har handlat som publiken har förväntat sig. Utifrån hur talarens inledande och härledda 

ethos har visat sig bildas ett slutligt ethos efter talets slut. Det är den bilden av talaren som 

publiken tar med sig från tillfället.21 Kandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton har väldigt 

olika inledande ethos på grund av deras tidigare handlingar. Ethos och dess utveckling genom 

talen blir därför betydelsefullt att analysera i vår talanalys. 

Kjeldsen återger Anders Johansens beskrivning av autenticitet som kan ses som en del av ethos. 

Autenticitet eller äkthet kan framhävas genom att uppträda spontant, naturligt, personligt och 

engagerat. Det är också viktigt att bete sig på samma sätt och inte upplevas som en människa med 

flera personligheter.22 

Pathos 

Aristoteles beskriver pathos som handlingen att försätta publiken i ett specifikt emotionellt 

tillstånd med hjälp av känsloargument. Detta tillstånd kommer att göra publiken välvilligt inställd 

mot talaren vilket talaren kan dra nytta av och därefter leda publiken mot den handling som 

talaren argumenterar för.23 Jerit anser att negativa känslor även kan användas för att få publiken 

att känna sig distanserad mot andra kandidater inför ett val.24 Lawrence D. Green skriver i Sloane 

att pathos kan tolkas som en förklädnad av vad som egentligen menas med det som sägs. 

Samtidigt förstärker pathos bandet mellan språket och själen. Green beskriver Georgias syn, att 

pathos kan jämföras med en drog då den får mottagaren att må fantastiskt bra samtidigt som den 

                                                
18 Kjeldsen (2013), s. 133.  
19 Ibid., s. 17f.  
20 Aristoteles (2012), 1.2.1. 
21 Kjeldsen (2013), s. 125, 136, 140. 
22 Ibid., s.131. 
23 Aristoteles (2012), 1.2.5. 
24 Jerit (2004), s. 566.  
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kan påverka personens verklighetsuppfattning. Georgias menar dock att den rhetor som använder 

pathos har ett etiskt ansvar att inte använda känslor i negativa syften.25 Evidentia kan översättas 

till åskådliggörande och innebär att talaren målar upp en tydlig och detaljerad bild för publiken så 

att den kan föreställa sig hur något ser ut och känns. Lindqvist Grinde skriver att evidentia kan 

användas för att väcka känslor hos publiken. 26 

 

Green skriver att Socrates menade att pathos-argument som syftar till något gott är behagligt för 

publiken att ta emot medan onda ämnen är obehagligt för publiken att lyssna på.27 Argument med 

inriktning på njutning varar tillfälligt medan de argument som syftar till ondo ger mer långvarig 

effekt.28 Aristoteles menade att om man ändrar sin åsikt är det troligtvis pathos som är orsaken. 

Pathos har nämligen tendensen att förstärka eller fördunkla tidigare åsikter.29  

 

Lindqvist Grinde beskriver, utifrån Aristoteles, vilka känslor som går att utgå ifrån vid pathos-

argumentation. Ilska och mildhet, hat och kärlek, hopp och fruktan, skam och skamfrihet, 

uppskattning och otack, medlidande och förtrytelse, tillfredsställelse och avund samt rivalitet och 

förakt.30 Jerit anser att det är bättre med argument som stärker negativa känslor som ilska, rädsla 

eller ångest eftersom de bildar argument som blir mer långsiktigt effektiva. När en talare 

använder känslan ilska i sin argumentation bidrar det till att publiken blir mer risktagande och 

fattar beslut utifrån det medan argumentation utifrån känslan rädsla skapar en publik som vill 

undvika att fatta beslut som kan leda till att en risk uppstår.31  

 

Då pathos, enligt bland annat Aristoteles, har stor inverkan på människors åsikter och agerande 

ser vi det som högst relevant att studera pathos-argumentationen hos respektive talare. Den kan 

ha avgörande betydelse för talets effekt.  

 

 

 

 
                                                
25 Lawrence D. Green (2001),”Pathos” i Thomas Sloane, Encyclopedia of Rhetoric, Oxford: University Press., s. 
555f. 
26 Lindqvist Grinde (2008), s. 87.  
27 Green i Sloane (2001), s. 556. 
28 Ibid., s. 558.  
29 Aristoteles (2012), 2.1.8.  
30 Lindqvist Grinde (2008), s. 83. 
31 Jerit (2004), s. 564ff.  
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Logos 

Aristoteles definierar logos som den del av bevisföring som syftar till att argumentera utifrån det 

sanna eller snarare det som är accepterat som sant hos publiken.32 Susan Weels skriver i Sloane 

att Protagoras beskrev logos som en struktur av argument och ord. Detta bevismedel är kraftfullt 

både på gott och ont, beroende på vilket syfte som det används i. Det finns alltid minst två typer 

av argument för en tes, en för och en emot och det går alltid att stärka det svagare genom en 

välgrundad argumentation.33  

 

Lindqvist Grinde återger Aristoteles teori som säger att i en välgrundad bevisföring, riktad till 

förnuftet, går det att argumentera utifrån något generellt som berör många eller ett specifikt 

exempel.34 För att hitta inspiration till sitt tal, och se till att de viktigaste delarna tas upp för att 

svara på publikens behov i talet, går det att ta hjälp av topiker.  

4.2 Topiker  

För att gå in på djupet beträffande vilka ämnen kandidaterna berör och för att få en förståelse av 

talens bredd och innehåll ska vi studera talets topiker i analysen. 

 

Begreppet topiker härstammar från Aristoteles teori och beskrivs som de platser där talaren kan 

hämta sitt material som är passande för den givna situationen.35 Rosengren skriver att topiker kan 

användas för att försöka lista ut vad som fungerar bra inom publikens gemensamma uppfattning. 

När talaren hittat dessa topiker kan denne skapa argument utifrån ethos, pathos och logos för att 

talet ska innehålla samtliga tre övertygandemedel. Talaren bör ha kunskap om publikens 

gemensamma uppfattning före valet av topiker.36 

 

Lindqvist Grinde nämner att topiker kan delas upp i allmänna och specifika topiker. De allmänna 

topikerna går att använda i olika typer av tal medan de specifika är mer uppdelade inom de tre tal 

genrerna. I den allmänna topikläran finns kategorier som till exempel: person, sak, jämförelse, 

orsak och verkan, sammanhang och kontext, det möjliga och omöjliga samt motargument. Det 

finns olika allmänna topiker som kan användas i olika specifika situationer men en del av dessa 

                                                
32 Aristoteles (2012), s. 70. 
33 Susan Wells (2001), ”Logos” i Thomas Sloane, Encyclopedia of Rhetoric, Oxford: University Press., 456f. 
34 Lindqvist Grinde (2008), s. 80. 
35 Mats Rosengren (2008), Doxologi- En essä om kunskap, 2. uppl., Ödåkra: Retorikförlaget, s. 87f.  
36 Ibid., s. 90ff.  
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kan vara mer lämpade inom en viss genre: politiska tal, rådstal eller ceremoniella tal.37 Retoriska 

genrer kommer att presenteras närmare i bakgrundsavsnittet. Mral, Gelang och Bröms skriver att 

inom den politiska genren är det vanligt förekommande att använda topiker som nytta/onytta eller 

lycka/olycka. I den ceremoniella genren är de centrala topikerna att hylla eller smäda en annan 

person samt i rådstal är topikerna kring vad som är lagligt/olagligt de vanligaste 

beröringspunkterna. Inom dessa allmänna topiker i en viss genre, finns ännu mer specialiserade 

topiker som näst intill är obegränsade.38  

 

I analysen förklarar vi de topiker som kommer att användas närmare. Vi har valt att förklara de 

berörda topikerna i analysen istället för i teoriavsnittet då det blir enklare för läsaren att förstå de 

olika topikerna i samband med exempel. 

4.3 Argumentation 

Topiker är vad som får mottagaren av ett tal att förstå argumentationen och vi kommer därför att 

beröra teori om argumentation. Charlotte Jørgensen och Merete Onsberg beskriver argumenten 

som en del av retoriken. För att något ska definieras som argumentation bör det finnas en 

osäkerhet i det som diskuteras. Argument läggs fram för att stödja en ståndpunkt.39 Chaïm 

Perelman menar att ett argument inte syftar till att övertyga i sig utan snarare till att stärka den tes 

som talaren vill övertyga om.40 Ett tal har alltid två delar, det man talar om och det man vill 

övertyga om. Det ena är alltid beroende av det andra då innehållet behöver uttalas för att lyckas 

övertyga och vice versa menade Aristoteles.41 

 

Perelman skriver om olika typer av argumentation, som exempelargumentation, illustrativ 

argumentation, och modell/antimodell. I exempelargumentation använder talaren ett exempel för 

att bevisa en slutsats. Det är viktigt att grunda exemplet väl så att ingen ifrågasätter det eftersom 

det ligger till grund för tesen och hela argumentationen. Exemplet får inte heller vara för generellt 

eftersom det då kan förvirra mottagaren om talarens ståndpunkt. Illustrativ argumentation innebär 

att talaren använder sig av historier eller berättelser för att stärka sin tes. Motsatsparet 
                                                
37 Lindqvist Grinde (2008), s. 125-169. 
38 Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms (2016), Kritisk retorikanalys- Text. Bild. Actio, Ödåkra: 
Retorikförlaget, s. 52f. 
39 Charlotte Jørgensen & Merete Onsberg (2008), Praktisk argumentation Grundbok i retorisk argumentation, 
Ödåkra: Retorikförlaget, s. 11. 
40 Chaïm Perelman (2013), Retorikens imperium, övers. av Mats Rosengren, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 36. 
41 Aristoteles (2012), 3.13.1. 
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modell/antimodell är detta: modell argumenterar utifrån en förebild som man beundrar eller en 

person som verkligen går att se upp till och vill försöka efterlikna; antimodell argumenterar 

utifrån ett dåligt exempel och kan peka ut en person med egenskaper som bör undvikas. Det är 

vanligt att använda sig av auktoritet inom modell/antimodell.42  

 

Jerit anser att ett argument bör vara långt och välgrundat för att få starkare effekt. Ett längre 

argument blir mer välarbetat och kommer att behålla sin styrka under en längre tid som till 

exempel i en lång valkampanj.43 I analysen kommer vi att studera argumentationen utifrån 

topiker men också studera argumentationen utifrån ett talen i sin helhet. Perelmans uppdelning 

kan vara till hjälp för oss för att se om det finns någon övergripande struktur i argumentationen. 

4.4 Actio och pronuntiatio  

Lindqvist Grinde skriver om antikens förklaring av begreppet actio vilket är den del av Rhetorice 

Partes (talets delar) som berör framförandet.44 

 

Mral, Gelang och Bröms beskriver actio som en icke-verbal kommunikation och är det som avser 

själva framförandet. Rösten beskrivs med begreppet pronuntiatio.45 Som tidigare nämnts berör 

studien av Gelang och Kjeldsen actio och pronuntiatio och dess betydelse. När talaren använder 

kropp och röst vid framförandet visar det att talaren är engagerad och bryr sig om det han eller 

hon talar om vilket också stärker trovärdigheten (ethos). Om talaren har ett överdrivet actio vid 

fel tillfälle kan framförandet uppfattas som okontrollerat. Det kan också framstå som att talaren 

försvarar sig eller går till attack.46 Gelang och Kjeldsen menar att ett måttligt actio anses vara bäst 

lämpat för en president för att uppfattas som engagerad och samtidigt kontrollerad.47 

 

I en kritisk retorikanalys studeras talarens kroppsspråk och röstanvändning. Vi tycker att dessa 

begrepp är viktiga att beröra vid djupstuderandet av talen för att inte missa viktiga delar i 

kroppsspråk och röst, då det kan ha avgörande betydelse för utfallet och publikens möjlighet att 

identifiera sig med kandidaten. 

                                                
42 Perelman (2013), s. 121ff.  
43 Jerit (2004), s. 573. 
44 Lindqvist Grinde (2008), s. 313f. 
45 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 122ff. 
46 Gelang & Kjeldsen (2011), s. 570f. 
47 Ibid., s. 571. 
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4.5 Doxa 

Rosengren skriver att doxa på ett enkelt sätt kan beskrivas som det som anses vara det sanna och 

allmänt accepterade i en specifik grupp. Han skriver att enligt Pierre Bourdieu kan det även vara 

det som aldrig ifrågasätts och inte sällan är undermedvetet hos en grupp människor.48 Enligt 

Perelman uppfattas den universella doxan som det argument som hos en stor publik uppfattas 

som hållbart.49 Talaren ska underlätta för publiken att ta till sig budskapet genom att ha argument 

som är väl anpassade till publiken och deras förförståelse och världsbild. Detta för att göra 

budskapet tydligt för publiken så att argumenten mottas med önskad effekt.50 Då analysen syftar 

till att nå slutsatser kring hur talarna kan tänkas skapa identifikation med publiken är det relevant 

att studera publikens doxa. Vi kan inte undersöka doxan helt eftersom vi inte ser publiken som 

vårt huvudsakliga material utan utgår från den doxa som kandidaterna verkar anpassa sitt tal efter 

och utifrån talets innehåll försöka definiera doxan. 

4.6 Identifikation 

Människor är olika och skilda från varandra. Enligt Burke kan identifikation skapa en gemenskap 

mellan människor vilket kan motverka åtskillnad. Med hjälp av identifikation kan de närma sig 

varandra genom att de känner sig lika i olikheten.51 Burkes definitioner av identifikation kan 

appliceras på talanalyserna för att nå en djupare förståelse för vad i talen som publiken kan tänkas 

identifiera sig med hos respektive kandidat.  

 

Simon Oja återger Burkes tankar om identifikation, i sin avhandling “Sverigedemokraterna 

budskap 2005-2010”52, utifrån en politisk synvinkel. Detta förenklar möjligheten för oss att 

analysera identifikationen utifrån talens innehåll istället för att ta oss an Burkes omfattande 

teoribyggnad. 

 

Oja beskriver att Burkes retoriksyn innefattar den antika samt nutida retorikforskningen. Burke 

beskriver dåtidens retorik som övertygande medan nutida retorik handlar om identifikation. 

                                                
48 Rosengren (2008), s. 67, 74. 
49 Perelman (2013), s. 53. 
50 Ibid., s. 150f. 
51 Kenneth Burke (1969), A Rhetoric of Motives, Berkeley: Univ. of Calif. Press., s. 21f. 
52 Simon Oja (2015), Sverigedemokraterna budskap 2005-2010, en retorisk studie av ett annorlunda parti, Örebro 
universitet: Örebro.   
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Identifikation kan både kännetecknas av att talaren gör försök till att närma sig publiken samt att 

publiken eftersträvar att tillhöra gruppen. Talaren behöver tala publikens språk för att skapa 

samhörighet och publiken måste vara villiga att anpassa sig och ansluta sig till talarens synsätt för 

att identifikation ska skapas. Oja menar att identifikation är centralt inom politiska tal för att 

upptäcka relationen mellan avsändare och mottagare. 

 

För att skapa identifikation utgår Burke från tre centrala steg: 

● Belysa det som är gemensamt. 

● Argumentera utifrån antiteser. 

● Upprepa ordet vi.53 

 

För att lyckas skapa identifikation går det att ta hjälp av Ojas begrepp identifikationsmarkörer. 

Identifikationsmarkörer kan vara allt ifrån talarens erfarenheter, tankar och värderingar till 

fysiska objekt som t.ex. uppvisandet av en flagga eller symbol. Identifikation kan dessutom 

uppkomma på längre sikt genom talarens återkommande försök att hitta gemenskap. Det kan 

därför vara extra viktigt att talaren har möjlighet att upprepa slagord och centrala budskap vid ett 

flertal tillfällen för att lyckas nå identifikation med publiken.54 

4.7 Sammankoppling av teorier 

För att nå en djupare förståelse i vårt material vill vi använda en bred teoriapparat. De tre 

övertygandemedlen: ethos, pathos och logos får oss att observera hur kandidaterna väljer att 

argumentera och om de använder något av de tre övertygandemedlen mer än de andra. Topikerna 

får oss att uppfatta vilka ämnen som kandidaterna berör. Actio och pronuntiatio hjälper oss att 

studera hur framträdandet påverkar talets innehåll i form av pauseringar, gester och röstläge. När 

vi studerat argumentationen är det viktigt att observera hur argumenten kan tänkas mottas. Doxa 

leder oss in på vad som framkommer i Donald Trumps och Hillary Clintons innehåll som 

möjligen definerar deras uppfattning om vad som kan skapa identifikation hos det amerikanska 

folket. I slutändan syftar alla teoretiska begrepp till att studera argumentationen. De teoretiska 

utgångspunkterna kommer att hjälpa oss att svara på uppsatsens syfte - hur Donald Trump och 

Hillary Clinton använder argumentationen för att skapa identifikation med sina väljare.  

                                                
53 Oja (2015), s. 96ff. 
54 Ibid., s. 99f. 
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5. Material & metod 

Vi ska nu presentera uppsatsens material samt vilka metoder vi tillämpar för att i slutändan lyckas 

svara på syftet och våra frågeställningar. Nedan presenteras materialet följt av materialproblemen 

för att sedan gå vidare till metod och metodproblem.  

5.1 Material 

Vi har för vår uppsats valt att utgå från två tal i textform som är publicerade på samma hemsida: 

www.time.com. Materialen är tagna från liknande situationer och är publicerade under samma 

vecka. Talen är lika långa och handlar om att Donald Trump och Hillary Clinton går ut med att de 

kandiderar till att bli framvalda som presidentkandidater i USA. Talen är viktiga då det är det 

första officiella tal både Donald Trump och Hillary Clinton håller som kandidater inför 

presidentvalet år 2016. Det är ett aktuellt material och något som går att diskutera och jämföra då 

deras tal är från samma tidsperiod, har liknande syfte och har ungefär samma tidslängd.  

 

Materialet gäller alltså både Donald Trumps samt Hillary Clintons “Announcement speech” i 

textform.55 För att kunna studera actio och pronuntiatio använder vi även filmklipp som visar 

talarnas framträdande.56 Talen finns även i bilagor till uppsatsen där de sekvenser vi studerat 

närmare är markerade på ett tydligt sätt i rutor. 

5.1.1 Materialproblem 

De materialproblem som vi ställs inför är omfattningen. Det är långa tal och för att kunna studera 

materialet behöver vi se efter transkriberingens tillförlitlighet. Vi har studerat filmerna och 

observerat att transkriberingen och klippen överensstämmer. För att avgränsa oss i det stora 

materialet har vi valt att göra en analys på talen utifrån ethos, pathos och logos på hela materialet 

då det finns en del återkommande argument som tjänar på att studeras utifrån en helhet. För att 
                                                
55 Fritzell, Sam, publicerat 2015-06-13, Time “Read the Full Text of Hillary Clinton’s Campaign Launch Speech”, 
<time.com/3920332/transcript-full-text-hillary-clinton-campaign-launch/>, hämtat: 2016-04-25. 
Time Staff, publicerat: 2015-06-16, Time “Here’s Donald Trump’s Presidential Annoncement Speech”, 
<time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/>, hämtat: 2016-04-25. 
56 “Donald Trump Presidential Campaign Announcement Full Speech 6/16/15” (2015), YouTube-video, 51:15, från 
www.donaldjtrump.com, 2015-06-16, upplagd av “Donald J. Trump for president” 2015-06-16, 
<www.youtube.com/watch?v=q_q61B-DyPk>, hämtat 2016-04-15.  
“Hillary Clinton Presidential Campaign Announcement Full Speech (C-SPAN)” (2015), YouTube-video, 46:06, från 
C-SPANS tv-sändning 2015-06-13, upplagd av “C-SPAN” 2015-06-13, 
<www.youtube.com/watch?v=ZgGPMrLHRy0>, hämtat 2016-04-15.  
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kunna gå närmare in på viktiga moment i talet och ta reda på vad publiken kan identifiera sig med 

har vi valt ut fem sekvenser som innehåller de mest centrala argumenten från respektive tal. Där 

studeras topiker och argumentation närmare. Vid dessa sekvenser studerar vi dessutom 

filmklippet för att tyda kroppsspråk och röst. Vi väljer att avgränsa oss till att enbart studera 

filmklippet vid dessa utvalda delar då hela filmklippet blir ett för omfattande material. Då vi 

väljer att utesluta hela filmklippet för analys finns risken att viktiga delar kan falla bort. Vi anser 

dock att vårt urval är tillräckligt omfattande och innehåller de bärande delarna i argumentationen 

för att kunna göra en tillförlitlig kritisk retorikanalys utifrån våra teoretiska- och metodiska 

utgångspunkter.  

5.2 Metod 

En metod är enligt Storm Villadsen ett sätt att se sitt objekt ur ett specifikt perspektiv.57 Mral, 

Gelang och Bröms skriver att i kvalitativa metoder tolkar analytikern materialet. Genom begrepp, 

jämförelser och definition diskuteras och analyseras objektet och med hjälp av egna erfarenheter 

och tidigare forskning värderas slutligen objektet.58 Att vi som analytiker gör egna tolkningar 

leder oss vidare till Per-Johan Ödmans beskrivning om hermeneutik. Hermeneutik handlar om 

förståelse och hur vi tolkar omvärlden. När vi studerar någonting kan vi aldrig helt utelämna att 

tolkningen sker utifrån vår egen förståelsehorisont.59 

5.2.1 Textanalys 

Vi kommer att utgå från Mrals, Gelangs och Bröms kritiska retorikanalys i form av en textanalys. 

I en kritisk retorikanalys studeras såväl objektet - varför det ser ut som det gör och dess innebörd, 

hur objektet fungerar i den givna situationen samt hur det i sin tur fungerar i ett större 

sammanhang.60 I en kritisk retorikanalys ska objektet granskas, beskrivas och analyseras. Det ska 

också värderas utifrån allmänna etiska principer. Syftet är att med hjälp av retoriken observera 

budskapet och det i materialet som syftar till att övertyga, vilka symboler som används för att 

                                                
57 Storm Villadsen (2002), s. 8. 
58 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 14f. 
59 Per-Johan Ödman (2007), Tolkning, förståelse, vetande- Hermeneutik i teori och praktik, Norstedts akademiska 
förlag, s. 13f. 
60 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 13. 
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övertyga i en retorisk situation.61 I en textanalys är syftet att studera ett övertygande tal och dess 

effekt utifrån den tänkta publiken.62 

 

I en textanalys går det enligt Mral, Gelang och Bröms att utgå från fem steg: disposition, 

argumentation, stil, framförande samt attityder och attitydyttringar.63 För att avgränsa oss har vi 

valt att fokusera på argumentationen och dess topiker samt actio och pronuntiatio i form av 

framförande och röstanvändning. Vi ska även se över dispositionen av talet och beskriva detta 

kort i bakgrundsavsnittet för att det ska bli tydligt för läsaren hur talets helhet är disponerad. För 

att se hur talaren stegvis närmar sig målet kan man se hur talet är dipsonerat. Utifrån den 

klassiska retoriken kan man dela upp talet i fem delar: exordium, narratio, propositio, 

argumentatio och conclusio. Exordium är inledning där talaren ska väcka ett intresse hos 

åhörarna. Vid narratio sätter talaren in publiken i den bakgrundsinformation som är relevant. Den 

huvudsakliga tanken presenteras i propositiodelen för att sedan leda in på argumentatio som är 

talarens argumentation. Conclusio är avslutningen där talaren sammanfattar och möjligtvis 

upprepar sin centrala ståndpunkt.64 I steget argumentation nämner Mral, Gelang och Bröms att 

topiker kan studeras för att kunna observera urvalsprocessen hos avsändaren.65 Vi kommer att 

göra en topikanalys för att dels studera vad respektive kandidat valt att ta upp och även se vilka 

topiker som används och som anses vara passande i situationen. Topikerna syftar till att sedan 

finna markörer som kan tänkas leda till identifikation. Vid en actioanalys studeras kroppsspråket 

och röstanvändningen, också hur talaren är placerad, vilka kläder denne använder och hur talaren 

är riktad eller inte riktad mot publiken.66 En actioanalys ska syfta till att studera hur 

argumentationen påverkas av framförandet. 

 

Denna uppsats kommer att bestå av två analyser, en av vardera presidentkandidat, oberoende av 

den andra. I diskussionen kommer vi sedan att definiera likheter och skillnader som finns mellan 

presidentkandidaterna och vad i talens innehåll som kan tänkas skapa identifikation hos publiken. 

Vi kommer hädanefter benämna Donald Trump och Hillary Clinton med enbart efternamn.  

                                                
61 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 13f.  
62 Ibid., s. 44. 
63 Ibid. 
64 Ibid., s. 45f. 
65 Ibid., s. 51. 
66 Ibid., s. 66. 
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5.2.2 Metodproblem 

Vi ser en risk i att våra tidigare erfarenheter påverkar våra analyser i en riktning som inte andra 

kan godta. För att undvika detta kommer vi att vara noga med att grunda våra påståenden och 

slutsatser hos materialet utifrån litteratur och teori och försöka undvika att våra tidigare 

erfarenheter påverkar analysen utan vetenskaplig grund.  

Det är viktigt att vi enbart studerar materialet utifrån det som är retoriskt och håller oss till våra 

frågeställningar. Det är med största sannolikhet många andra faktorer som påverkar varför någon 

röstar på republikanerna respektive demokraterna. Ledaren behöver inte vara det enda som avgör 

publikens val. I vår frågeställning om identifikation ska vi därför gå närmare in på vad publiken 

kan tänkas identifiera sig med från talets innehåll snarare än att definiera vem eller vilka som 

identifierar sig med respektive kandidat. 

6. Bakgrund 

Beskrivningen av bakgrunden syftar till att sätta in läsaren i situationen för att skapa en förståelse 

för fortsatt analys. Den kommer först att ge en kort beskrivning av Trump och Clinton som 

presidentkandidater för att sedan presentera retoriska genrer. Därefter beskrivs hur talens 

retoriska situation kan observeras utifrån Bitzer och Vatz. Slutligen redogörs hur respektive tal är 

disponerat för att skapa förståelse för talets uppbyggnad. 

 

Under juni år 2015 annonserades de nya kandidaterna inför USAs presidentval år 2016 och två av 

dessa kandidater är Clinton och Trump. Clinton och Trump höll varsitt individuellt tal på olika 

platser inför varsin publik. Där berättar de för publiken att de kandiderar till att bli framvalda som 

presidentkandidater i USA. Dessa tal är början av kampanjer som pågår fram till 8 november år 

2016 då presidentvalet avgörs.  

 

Clintons tal hålls utomhus i Franklin D. Roosevelts four freedom park i New York. En stor del av 

publiken som visas i bakgrunden viftar med flaggor och verkar stötta Clinton. Trump höll sitt tal i 

sitt Trump Tower i New York, en byggnad han själv äger. I hans filmklipp får vi aldrig se 

publiken men av innehållet i hans tal framgår det att det är över tusen personer i lokalen. Denna 

publik jublar vid några tillfällen och verkar uppskatta Trumps tal. Utifrån det kan vi tolka det som 

att större delen av publiken är där på grund av att de håller med den kandidat de lyssnar på. Den 
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större delen av publiken behöver troligtvis inte övertygas ytterligare utan snarare stärka sin 

övertygelse ännu mer. Den publik som är på plats är förmodligen redan välvilligt inställd vilket 

säkerligen färgar talets innehåll. Däremot behöver båda kandidaterna ta hänsyn till den publik 

som inte är där på plats, den publik som följer talen genom olika medier så som bilder, texter och 

videoinspelningar som visas genom nätet, TV och ifrån andra kanaler.  

 

Båda presidentkandidater är kända profiler i USA och möjligtvis runt om i världen sedan tidigare. 

Clinton har kandiderat förut och var “first lady” under Bill Clintons tid som president. Hon har 

även haft positionen som utrikesminister under Obamas tid som president. Trump är känd inom 

många områden, han ses som en affärsman som främst är känd för sina skyskrapor och sin 

medverkan i underhållnings-branschen. Dock har även han velat bli nominerad till 

presidentkandidat år 2000 men drog sig ur på grund av dåliga resultat och siktade därför på att 

kandidera år 2016 istället. Trots att båda kandidater är kända sedan tidigare kommer vi främst att 

fokusera på materialet från respektive tal och se till den bild av personerna som talen förmedlar, 

även om vi är medvetna om att båda har byggt sina ethos långt innan de håller dessa tal.  

 

Detta är den doxa vi kan se hos publiken. De kan tänkas ha förväntningar om båda kandidater 

eftersom de är kända profiler. Den allmänna uppfattningen hos publiken kan tänkas vara att de är 

nyfikna och spända inför vad respektive kandidat kan tänka bidra med för landets förbättring. I 

politiska sammanhang kan publiken tänkas vilja se en kandidat som argumenterar för dennes 

lämplighet som president och samtidigt visar ödmjukhet och äkthet. Publiken verkar vara 

välvilligt inställd i sammanhanget och ha förväntningar på att kandidaterna ska argumentera för 

hur han eller hon skulle bli den mest lämpade presidenten.  

6.1 Talens retoriska genrer  

Aristoteles menade att ett tal delas upp i tre delar: det består av en talare, ett innehåll och en 

publik. Utifrån vilken publik som innehållet riktas till kan talet placeras i en viss genre, utifrån 

om publiken är domare, väljare eller enbart åskådare.67 Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie 

Bröms återger hur den klassiska retoriken delade upp tal i tre olika genrer: genus deliberativum, 

genus judiciale och genus demonstrativum. Genus deliberativum är de politiska talen. Dessa tal 

handlar om något som ska ske i framtiden där ett gemensamt beslut ska fattas; talaren förespråkar 

                                                
67 Lindqvist Grinde (2012), ”Introduktion”, i Aristoteles, s. 39. 
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då sin synpunkt för att övertyga publiken. Genus judiciale är de rättsliga talen där dåtid diskuteras 

och talaren försöker bevisa vad som har hänt i en specifik situation. Genus demonstrativum är 

hyllnings- och smädestalen där talaren, som vanligtvis talar om nutid, lyfter fram egenskaper hos 

exempelvis den utvalda personen.68  

 

Materialet befinner sig inom genrerna genus deliberativum (de politiska talen) samt genus 

demonstrativum (de ceremoniella talen). Inom respektive genre finns topiker som berörs mer än 

inom andra genrer vilket analysen kommer att studera närmare. Materialet tillhör främst den 

politiska genren med tanke på talets sammanhang. Trump och Clinton fokuserar på framtiden och 

på vad som behöver göras inom politiken samt uttalar löften kring vad som kommer att hända om 

han eller hon blir president. Utöver att beröra politiken ägnar sig båda talare åt att hylla sig själva 

och smäda de andra kandidaterna. På det sättet blir även den ceremoniella genren intressant för 

detta material. Båda kandidater poängterar de brister som finns i dagens amerikanska samhälle 

och lägger fram det andra partiet som en syndabock för dessa problem. De hyllar samtidigt sig 

själva när de menar att deras kompetens kommer att vara främjande för landet om de blir valda 

till president. Att hylla sig själv och smäda andra hör till den ceremoniella genren samtidigt som 

talen handlar om politik och USAs framtid och är en uppmaning från Trump respektive Clinton 

att rösta på deras politik vilket tyder på den politiska genren.  

6.2 Retorisk situation 

Avsändaren behöver anpassa sig till den retoriska situationen. Bitzer beskriver en retorisk 

situation utifrån tre delar. En retorisk situation ska innehålla ett påträngande problem eller 

möjlighet som kräver en kommunikativ handling (exigence). Situationen bör omfatta en publik 

som kan påverka om problemet blir löst eller möjligheten verkställs med hjälp av sin möjlighet 

att påverka (audience). Slutligen behöver avsändaren vara medveten om vilka retoriska villkor 

(constraints) som råder.69 Kjeldsen förklarar retoriska villkor som de ramar en talare behöver 

förhålla sig till vid framförandet. Han delar upp de retoriska villkoren i tre kategorier: fysiska-, 

kulturella och psykiska villkor. Dessa villkor behöver talaren ta hänsyn till och anpassa utifrån 

den rådande situationen och publiken.70 

 

                                                
68 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 28. 
69 Lloyd F. Bitzer (1968), The Rhetorical Situation, Philosophy & Rhetoric, 1:1, s. 6ff. 
70 Kjeldsen (2013), s. 92. 
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Problemet, eller möjligheten, som båda våra presidentkandidater står inför är att övertyga 

publiken om varför just han eller hon skulle bli den bästa presidenten. Problemet de står inför är 

att få fler väljare som bidrar till att han eller hon vinner valet. Publiken är inte enbart de personer 

som är fysiskt närvarande. Då talet också förmedlas genom ett flertal olika medier finns 

egentligen ingen begränsning av vilka publiken är. Den begränsning av publik som talarna kan 

tros ha i åtanke är de amerikanska medborgarna eftersom det är den publiken som kan påverka 

problemet genom rösträtten. Även om människor utanför USA kan påverka amerikaner i en viss 

riktning genom åsikter på nätet eller diskussioner så bör publiken till den här retoriska situationen 

enbart vara de som närmast kan påverka problemet. Publiken som kandidaterna riktar sig till är 

dels den publik som redan sympatiserar med partiet och som måste behållas, dels sådana som kan 

vinnas över från det andra partiets sympatisörer. De retoriska villkor som både Clinton och 

Trump bör anpassa sig till är publikens förkunskaper och attityder. Kandidaterna tillhör olika 

partier som har olika åsikter i olika frågor och deras tal bör innehålla ämnen inom dessa ramar. 

Publiken som kandidaterna försöker påverka har tidigare fördomar och förväntningar som 

kandidaterna behöver ta hänsyn till. 

 

Vatz menar istället att avsändaren har så pass stor makt i talsituationen och möjlighet att uttrycka 

egna värderingar att avsändaren istället är den som skapar den retoriska situationen snarare än att 

anpassa sig till den.71  Han menar också att det inte går att utgå från en specifik situation vid 

analys då kontexten ständigt förändras.72Även detta synsätt kan vara relevant att ta upp för detta 

material.  

 

När Trump och Clinton annonserar sina kampanjer blir den retoriska situationen till. Före dessa 

ögonblick fanns inga kandidater och inte heller samma problem eller möjlighet. Hur de sedan 

uttalar sig påverkar hur situationen definieras, formas och utvecklas. Kandidaterna uttrycker sin 

syn på situationen i det amerikanska samhället och vad som behöver förbättras, enligt Vatz 

skapar kandidaterna på så sätt den retoriska situationen snarare än att de förhåller sig till den. 

Kandidaterna har ett flertal retoriska villkor de måste förhålla sig till och de har en publik som 

avgör om problemet blir löst. Samtidigt har de stora möjligheter att påverka situationen genom att 

                                                
71 Richard E. Vatz, (1999 [1973]), ”The Myth of the Rhetorical Situation-Contemporary Rhetorical Theory. A 
Reader”, New York, Guilford Press, s. 228. 
72 Ibid., s. 230.  
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välja fysisk plats för framträdandet, bjuda in den publik som passar och forma sitt eget tal så att 

det påverkar eller skapar en situation som i sin tur gynnar deras syfte och mål.   

6.3 Redogörelse för talens disposition. 

För att läsaren ska förstå talens innehåll och uppbyggnad kommer nedan redogöras för talets 

disposition. Utifrån den klassiska retoriken ska dispositionen leda publiken till talarens retoriska 

mål – att vara övertygande. Trumps tal beskrivs först och sedan Clintons.  

 

Trumps Exordium (inledning) 

Trump inleder sitt tal med att kommentera vilken stor mängd människor som står i publiken. Han 

uttrycker sin glädje över att vara i New York, som han säger är en underbar stad och Trump 

Tower som är hans egen byggnad, vilket kan skapa välvilja enligt den klassiska retoriken. Han 

jämför sig sedan med andra kandidater som inte haft lika stor uppslutning med människor vid 

sina framföranden. Trump berör sedan USAs stora problem och att den tidigare makten som 

funnits i landet är förlorad. Trump uppfyller kraven för ett lyckat exordium då han skapar en 

nyfikenhet för fortsättningen.  

 

Trumps Narratio (bakgrund) 

För att publiken ska bli insatt i situationen berör Trump vilka problem landet står inför. Han talar 

om invandringen från Mexico som skapat problem och kriminalitet. Han uttrycker vilket hot 

terroristgruppen ISIS utgör och förklarar för publiken vad landet förlorat på att kriga i Irak. 

Publiken får en bild av vilka problem Trump anser finns i landet. En del av publiken får 

eventuellt ny information medan andra delar av publiken som redan har en uppfattning kan stärka 

sin åsikt om USAs problem.. 

 

Trumps Propositio (tes) 

Någon tydligt uttalad tes finns inte i sammanhanget. Trump fortsätter att diskutera vad som 

fungerar dåligt i landet och hur tidigare politikers beslut, enligt honom, varit orsaken till att det 

blivit sämre i USA. Trump förespråkar vad han skulle göra annorlunda som president till skillnad 

från tidigare politiker och han presenterar en rad åtgärder som han förespråkar inom olika 

områden. Det går att anta att Trumps implicita tes är att publiken ska rösta på honom i det 

kommande valet. 
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Trumps Argumentatio (argumentation) 

Genomgående i talet presenterar Trump problem i landet och vem som står som ansvarig. Han 

föreslår sedan vad som bör göras och att han är rätt man för jobbet.  

 

Trumps Conclusio (avslutning) 

Trump avslutar med att sammanfatta sina viktigaste ståndpunkter. Han svarar för hur han ska lösa 

problemen med invandringen från Mexico och hotet från ISIS som han nämnde i talets inledning. 

Han uttalar följande: “Mark my words. Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. 

Nobody.”73 Han summerar också vad han tycker om ekonomin, sjukvården, infrastrukturen etc. 

Trump avslutar med att säga att USA inte är som det än gång var men att han, om han blir 

president, ska göra landet större, starkare och bättre än någonsin tidigare. 

 

Trump frångår i många fall den klassiska retorikens sätt att disponera ett tal. Hans bakgrund, tes 

och argumentation är något svävande och talet uppfattas som relativt spontant. Han har en 

konkret inledning och avslutning som syftar till att stärka hans ethos men som inte vädjar till 

publikens välvilja i den utsträckning som ett tal inom den klassiska retoriken bör göra. 

 

Clintons Exordium (inledning) 

I exordium smickrar Clinton sin publik genom att flera gånger tacka dem och visa sin glädje över 

att få vara på plats. Hon fortsätter med att tacka för den tid hon spenderat vid Obamas sida som 

Secratary of State. Clinton hyllar även den valda platsen eftersom den symboliserar de 

värderingar som hon står för.  

 

Clintons Narratio (bakgrund) 

Narratio flyter samman med exordium när Clinton berättar om sina förebilder inom politiken och 

detta kan även göra publiken välvilligt inställd, vilket är målet med inledningen enligt den 

klassiska retoriken. Dessa förebilder har samtliga varit presidenter inom det demokratiska blocket 

och Clinton lägger stort fokus på att berätta om dessa personer i sin bakgrund. Clinton nämner 

även sin uppväxt vilket ger en bild av hennes bakgrund och vad som har format henne till den 

hon är. 

 

                                                
73 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 81. 
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Clintons Propositio (tes) 

Propositio visar sig när Clinton explicit uttrycker att hon ska kandidera till president. I sin tes 

visar Clinton inte enbart vad hon ska göra utan även vilka av hennes värderingar som ligger till 

grund för hennes kampanj. Hon radar upp tio olika yrken som hon kandiderar för och säger sedan 

att hon ska kandidera för alla amerikaner och inte bara några utvalda. Argumentationen börjar 

därmed redan här då hon argumenterar för att samtliga kommer att ha nytta av henne som 

president. 

 

Clintons Argumentatio (argumentation) 

I argumentatio tar Clinton upp fyra olika områden som hon vill förbättra. Argumentatio är den 

mest omfattade delen av talet. Clinton argumenterar för att hon är den mest lämpade kandidaten 

utifrån historier av egna erfarenheter, men även varför republikanerna inte ska få makten. Clinton 

nämner republikanerna som sämre politiker och effekten av dessa argument blir att hon 

framställer sig själv som en bättre kandidat. I slutet av argumentatio nämner Clinton eventuella 

invändningar, som att hon inte kommer att göra allt rätt, men då visar hon istället på att hon är en 

kämpe som inte ger upp.  

 

Clintons Conclusio (avslutning) 

I avslutningen går Clinton tillbaka till ämnet om sin familj och hyllar sin mamma som har format 

henne till den hon är idag. Hon önskar att hennes mamma kunde se det land som har byggts där 

allt är möjligt. Sedan knyter hon an till att hennes eventuella vinst i valet skulle bevisa att allt är 

möjligt när hon säger ”An America where a father can tell his daughter: yes, you can be anything 

you want to be. Even President of the United States.”74  

 

Clintons disposition kan tydligt ställas upp utifrån den klassiska retorikens syn på att disponera 

ett tal, samtidigt som delarna har smidiga övergångar. Det kan bero på att Clinton tidigare 

kandiderat och länge arbetat inom politiken. Genom denna erfarenhet har hon hållit många tal 

och dispositionen ger hennes tal en röd tråd. Trots att talet är straxt under timmen i tid har talet 

tydliga delar som ger ny energi när varje ny del börjar.  

 

 

  
                                                
74 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 90. 
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7. Analys och resultatredovisning 

Våra analyser kommer inledningsvis beröra de tre retoriska övertygandemedlen: ethos, pathos 

och logos i talet som helhet. Detta är tänkt att ge en tydligare förståelse för hur talarens karaktär, 

känsla och logik används och förändras under talets gång och bidrar till talets övertygande effekt. 

Analyserna ska sedan som tidigare nämnts studera fem sekvenser närmare ur respektive tal. 

Dessa fem sekvenser har valts ut som viktiga delar i talets försök att övertyga. En topikanalys ska 

i dessa sekvenser belysa de mest framträdande topikerna för att förstå argumentationen. Här ska 

även framträdandet studeras för att observera tonfall och kroppsspråk som kan ha stor betydelse 

för budskapet som helhet. De tre övertygandemedlen, topikerna och framförandet ska sedan 

kopplas till den doxa vi tolkar att talens innehåll försöker anpassa sig till. Slutligen ska vår 

huvudsakliga frågeställning beröras närmare då analysernas delar ska beröra vad i talet som 

öppnar upp till identifikation mellan talare och publik. 

7.1 Analys Donald Trump 

Första analysen ska nu studera Trump och hans ”Annoncement speech”.  

7.1.1 Ethos 

Ethos handlar, som nämnts i teoriavsnittet, om talarens trovärdighet och karaktär. Trump har 

tidigare erfarenhet i affärsvärlden. Trump är en välkänd person med många framgångar i ryggen, 

vilket framkommer när han tar upp exempel på sina tidigare bragder och framgångar. Han säger 

t.ex. “And I have assets - big accounting firm, one of the most highly respected - 9 billion 240 

million dollars.”75 Trump lyfter också tidigare exempel på när han uttalat sig om något som sedan 

visat sig varit rätt analys i efterhand: 
[…] and I will tell you this, and I said it very strongly, years ago, I said - and I love the military, 

and I want to have the strongest military that we´ve ever had, and we need it more now than 

ever. But I said, “Don’t hit Iraq,” because you´re going to totally destabilize the Middle East. 

Iran is going to take over the Middle East, Iran and somebody else will get the oil, and it turned 

out that Iran is now taking over Iraq. Think of it. Iran is taking over Iraq, and they´re taking it 

over big league.76 

 

                                                
75 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 78.  
76 Ibid., s. 72. 
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Trump framför sin uppfattning om den politiska situationen. Han hävdar t.ex. att USA p.g.a. 

dåliga beslut av tidigare och nuvarande politiker förlorat tusentals soldater och stora summor 

pengar på ett krig, när han enligt honom själv hade rätt hela tiden, nämligen att Irakkriget skulle 

bli en förlust för USA. Trump skulle enligt Ciceros och Quintilianus synsätt ha ett positivt 

inledande ethos hos de i publiken som känner till honom och hans uttalande sedan tidigare då han 

i och med det agerat handlingsklokt. Trump använder sitt ethos i argumentationen och utgår till 

viss del utifrån att människor känner till honom och hans tidigare liv. Han väljer dock att lyfta 

upp dessa exempel på tidigare erfarenheter och skapar därför ett ethos här och nu. Utifrån 

Aristoteles perspektiv kan Trumps ethos därför skapas i talet utifrån hur Trump väljer att belysa 

sina egenskaper som stärker ethos i talet. Bortser vi från Aristoteles syn, att ethos skapas här och 

nu i talet kan vi se ethos uppdelat i tre delar: det inledande ethoset, som nyligen beskrivits, följt 

av ett härlett och slutligt ethos. Denna uppdelning innebär att publiken alltid har en uppfattning 

om talaren från start som sedan kan ändra sig under talets gång och avslutas med ett slutgiltigt 

ethos.  

 

Trump argumenterar med hjälp av exempel, som beskrivs i teoriavsnittet, för att stärka sin 

ståndpunkt. Huruvida argumenten är hållbara eller inte beror till stor del på om publiken delar 

samma åsikt som Trump om tidigare politikers ledarskap. I sin ethos-argumentation använder han 

tidigare erfarenheter och framgångar som en genomgående strategi för att påvisa sin kompetens: 

“$5 billion we spent on a website, and to this day it doesn´t work. A $5 billion website. I have so 

many websites, I have them all over the place. I hire people, they do a website. It costs me $3.”77 

Här visar Trump att han har fungerande hemsidor och att han känner rätt folk som gör det för 

betydligt billigare penning än vad staten fått det för. Det går att fundera kring Trumps 

argumentation. Är det verkligen trovärdigt att liknande hemsidor kan ha så stor ekonomisk 

skillnad? Om så är fallet, betalar Trump dem som tillverkar hemsidan utifrån de regler och lagar 

som finns och de ramar som anses vara etiskt riktiga i den rådande kulturen? Eller är det lågt 

avlönade människor som bygger Trumps hemsidor? 

 

I talets avslutning sammanfattar Trump de största delarna från talet. Han avslutar med följande 

meningar: “Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president I will bring it back 

bigger and better and stronger than ever before, and we will make America great again. Thank 

                                                
77 Se bilaga “Donald Trumps tal”, s. 73. 
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you. Thank you very much.”78 Han avslutar på liknande vis som han började. Han framhåller vad 

som är fel med USA idag och försäkrar att han ska göra landet större, bättre och starkare än 

någonsin. Trumps slutliga ethos ger en tydlig bild av vad han vill åstadkomma. Det går dock att 

diskutera tillförlitligheten i argumenten. Är han trovärdig eller är argumenten tagna ur luften? 

Om argumenten stämmer, är det något publiken kan hålla med om? Trumps slutliga ethos beror 

därför mycket på vilken förförståelse publiken har och hur hans inledande ethos var för publiken. 

Uppdelningen av ethos, utifrån fronesis (gott förstånd), arete (god karaktär) och eunoia (välvilja) 

visar att det finns flera dimensioner av ethos. Det innebär att en talare kan ha mindre av eller 

sakna en av dessa tre delar och ändå uppfattas som trovärdig skriver Kjeldsen.79 Trump är väldigt 

rakt på, han säger vad han tycker och försöker påvisa att tidigare politiker har varit korkade. 

Välviljan mot publiken är inte det mest framträdande i Trumps tal. Han berättar i talet att han fått 

frågan av en journalist hur han kan få människor att rösta på honom då han inte är en trevlig 

person. Trump menar då att han visst är en trevlig person och argumenten för det är att hans 

omgivning tycker om honom och att han skänker mycket pengar till välgörenhet vilken kan ses 

som en dygd. Trump säger också: “[...] people are tired of these nice people.”80 och att valet 

kommer att avgöras utifrån kompetens. Beroende på vilken av delarna i ethos som är viktigast för 

publiken i den specifika situationen kan brister i någon annan del bortses från. Möjligtvis kan det 

vara så att Trump visar god karaktär och förståndighet när han berättar om sina tidigare 

erfarenheter och tidigare uttalanden om t.ex. Irakkriget. Hans tidigare berörda framgångar och 

tydligheten i hans politik kan väga upp för den mindre förekommande välviljan. Genom att visa 

brister kan publiken möjligtvis också uppleva Trump som autentisk då det finns förförståelse hos 

de flesta människor att ingen människa är perfekt.  

 

Autenticitet är något som går att koppla till trovärdighet. En talare som utstrålar äkthet kan bilda 

ett starkare ethos menar Kjeldsen.81 Trump argumenterar för att han inte är som andra politiker 

när han säger: “[...] politicians are all talk, no action.”82 Trump framhåller ett ethos-argument 

kring att han inte är som andra politiker. Han är en “doer” som kommer se till att USA får 

tillbaka sina jobb och ordnar upp sin ekonomi vilket kan uppfattas som ett starkt ethos i detta 

sammanhang. Detta kan stärka Trumps ethos hos den publik som tappat förtroendet hos andra 

                                                
78 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 82. 
79 Kjeldsen (2013), s. 128. 
80 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 79.  
81 Kjeldsen (2013), s. 130. 
82 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 73. 
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politiker som aldrig gör något. Även om Trump är en politiker så beter han sig kontroversiellt och 

annorlunda jämfört med andra och tidigare politiker. Detta p.g.a. hans här nämnda åsikter som är 

kontroversiella och tydligt uttalade. Trump framstår som en spontan talare då han sällan tittar ned 

i manus och inte har ett lika strukturerat tal som många andra politiker utan talar folkligt. Genom 

att han levererar kontroversiella åsikter och berör sina egna svagheter framstår Trump som en 

annorlunda politiker med kraft och stark vilja. Det kan appellera till de som inte gillar den 

sedvanliga politikern.  

7.1.2 Pathos 

Pathos syftar till känslorna hos publik och talare. Som vi nämnde i teoriavsnittet menade 

Aristoteles att det mest effektiva sättet att ändra en persons åsikt på kort sikt är att försätta 

personen i ett visst känsloläge. Ämnen som syftar till något negativt eller hemskt har ofta mer 

långvarig effekt på publiken. I talet tar Trump upp frågan om ISIS som kan ses som en 

gemensam rädsla hos publiken. Green skriver om terrorism och menar att det är ett ämne som får 

publiken att må väldigt dåligt.83  

 

Trump talar om landets ekonomi som försämrats och tar upp invandringspolitiken som ett skäl till 

det. Kina, Japan och Ryssland är också återkommande argument då han menar att andra länder 

växer medan USA försämras. Publiken kan se integrationen som skrämmande då människan ofta 

kan vara osäker inför det som är främmande. Trump argumenterar genom att poängtera och 

eventuellt förstärka den osäkerhet som publiken känt sedan tidigare. Hans lösning utifrån pathos-

argumenten blir att han ska ta kontroll över integrationen och bekämpa ISIS om han blir 

president.  

 

Trump konstruerar många argument utifrån mentala bilder (evidentia). Han jämför USA med 

Grekland då han menar att USA kommer att vara i fördärvet precis som Grekland om fyra år om 

landet fortsätter på samma sätt. Han beskriver också flygplatser i andra länder som han jämför 

med USAs. Han menar att USAs flygplatser ser ut som flygplatser i tredje världen i jämförelse 

med Kinas och Qatars. Det går att föreställa sig en bild när Trump talar om en mur som han ska 

bygga mellan Mexico och USA. Det blir väldigt tydligt att han vill sätta upp gränser och enligt 

honom “skydda” landet med hjälp av en mur. Evidentia finns genomgående i Trumps pathos-

                                                
83 Green (2001),”Pathos” i Thomas Sloane, s. 556.  
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argumentation. Han målar upp bilder för publiken som den troligtvis kan relatera till, då många 

har sett andra flygplatsers välstånd och de flesta vet hur Greklands ekonomi har rasat och kan 

relatera till det. Argumentationstekniken modell och antimodell används när Trump framhäver 

misslyckanden i landet genom att jämföra med andra.  

 

Ett av paren, i Aristoteles känslokatalog, är hopp och fruktan. Genom att skapa ett vi och dem 

målar Trump upp USA som hjältar medan andra länder, som tagit USAs jobb, pengar och makt, 

och tidigare politiker, som fattat dåliga beslut, är skurkar. Under ett par tillfällen i talet uttalar han 

meningen “We will make America great again.” Trump talar om fruktan över andra länders 

maktutveckling, tidigare beslut och andra politiska ledare. Han svarar också på vad som bör göras 

istället och slagordet om att de tillsammans ska göra USA bra igen kan syfta till att skapa 

trygghet och hopp om en bättre framtid i landet. Pathos kan som tidigare nämnts liknas med en 

drog, de emotionella övertygandemedlen kan fungera väldigt effektivt och ändra publikens 

verklighetsuppfattning.   

7.1.3 Logos 

Som tidigare nämnts ska talaren, med hjälp av logos, tala till människans förnuft och med hjälp 

av välgrundade resonemang nå övertygelse utifrån logiken.  

 

Trump använder genomgående en del siffror, statistik och procentenheter i talet. När han talar om 

arbetslösheten i USA säger han: “And our real unemployment is anywhere from 18 to 20 percent. 

Don’t belive the 5.6. Don’t belive it.”84 När Trump talar om landets ekonomiska situation 

uttrycker han: “We got $18 trillion in debt. We got nothing but problems.”85. Han förklarar inte 

vilka källor hans argument grundar sig i. I argumenten använder han fakta för att sedan lägga till 

något ytterligare. I det första citatet förklarar han hur hög arbetslösheten är för att i nästa mening 

påstå att det någon annan har sagt om 5.6 % enbart är en lögn. Vid det senare citatet berättar han 

hur mycket landet ligger back ekonomiskt för att i nästa mening anlägga sin värdering av det - att 

landet inte har något annat än problem.  

 

Som tidigare nämnts kan logos ses som det som är accepterat som sant hos publiken. Det kan 

eventuellt vara så att Trumps ethos kan bära upp argumentationen utan att ange källor för faktan, 
                                                
84 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 73. 
85 Ibid., s. 77.  
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att hans tidigare sinne för ekonomi, förhandling och affärer kan, enligt min tolkning, räcka för att 

godta hans argument. Hade Trump varit ny för publiken kunde en mer utförlig argumentation 

komma väl till pass. Publikens känsloläge kan också ha en avgörande effekt. Om människor är 

rädda kan förnuftet tänkas acceptera bristande argument om argumenten är i linje med att lösa de 

känslomässiga bekymmer som man står inför. Det kan möjligtvis vara så att det fungerar som 

fronesis, arete och eunoia inom ethosbegreppet, upplever publiken att något är extra viktigt så 

kan andra delar till viss del förbises.  

7.1.4 Topiker och actio/pronuntiatio 

Analysen ska nu studera de fem utvalda sekvenserna. En topikanalys ska få fram vilka argument 

och ämnen som Trump berör extra mycket. Actio och pronuntiatio ska också studeras för att väga 

in kroppsspråk och röstanvändning i argumentationsanalysen.  

 

Sekvens 1 

I den första sekvensen talar Trump om islamisk terrorism och USAs förluster som land. 

Tidsintervall i filmklippet: 08:55-10:33. 

 

Topiker 

Lindqvist Grinde beskriver topiken jämförelse som handlar om att ställa saker mot varandra och 

värdera likheter och skillnader. Om talaren vill framställa något positivt går det att likställa med 

något som fungerat bra. Det går också att skilja budskapet från något negativt, eller att jämföra att 

något fungerar dåligt för oss men bra för andra.86 Trump diskuterar ISIS och deras framfart när 

han uttalar följande: “Islamic terrorism is eating up large portions of the Middled East. They've 

become rich. I'm in competition with them.”87 Trump berör terroristernas maktutveckling. Vi kan 

anta att de flesta tycker att terrorister är onda människor som inte ska ha makt. Han berättar i sitt 

uttalande att terroristerna blivit rika och att han tävlar mot dem ekonomiskt. Det går att anta att 

han menar att USA tappar kraft medan ISIS får mer makt. Terrorister är onda människor, ändå 

har de fått tillgång till den olja som borde tillhöra USA enligt Trump. 

 

Trumps tidigare uttalande om att USA inte borde gå in i Irak då det, enligt honom, skulle 

destabilisera hela mellanöstern kan användas för att bevisa kunskap. Nu i efterhand när det visar 
                                                
86 Lindqvist Grinde (2008), s. 142f.  
87 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 72. 
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sig att ISIS har oljan och Iran har tagit över resterande av Irak menar han att allt var förgäves, alla 

resurser och alla soldater USA har förlorat har varit helt i onödan. Persontopiken tidigare 

handlingar och uttalanden syftar till att betona tidigare ageranden som kan stärka trovärdigheten 

hos talaren. Argumentet blir tydligare om talaren kan tydliggöra tidigare handling som stärker 

argumentet menar Lindqvist Grinde.88 Trump menar att han hade rätt från början. Han kritiserar 

tidigare handlingar och beslut från politiska ledare och argumenterar och framhäver att han hade 

gjort det på annat sätt om han varit president under samma tidsperiod. 

 

Topiken orsak och verkan innebär att man tydliggör vilka orsaker och konsekvenser något har 

haft eller kommer att få, menar Lindqvist Grinde.89 Med facit i hand kan man se att kriget i Irak 

orsakade konsekvenser som var meningslösa. I och med att Trump i efterhand visar vad tidigare 

beslut orsakat kan han väcka känslor hos publiken. Trump säger att han älskade de soldater som 

skadats eller förlorat livet. Han väcker känslor (pathos) hos publiken som förmodligen kan hålla 

med om att det som har inträffat är tragiskt. I efterhand, när USAs ekonomi är mindre bra och 

Irakkriget inte gick som planerat, kan det vara lätt att hålla med Trump i hans åsikt. Hans 

hänvisning till sitt tidigare uttalande om kriget kan leda till att han uppfattas som smart som 

kunde syna beslutet från start även om publiken inte kan veta hur tillförlitligt argumentet är om 

det tidigare uttalandet.  

 

En topik som ofta berörs i politiska sammanhang är just ekonomi. Hur kommer publiken att tjäna 

på mitt förslag eller hur har publiken förlorat på tidigare/motståndares förslag? En annan vanligt 

förekommande topik i politiska sammanhang är säkerhet. Hur berörs medborgarnas säkerhet av 

förslaget? Ekonomi och säkerhet är en del av topiken nyttigt och onyttigt som kort sagt handlar 

om vad som är nyttigt med förespråkarens förslag och vad som är onyttigt med motståndarens 

förslag skriver Lindqvist Grinde.90 Trump tar upp dessa topiker, inom den politiska genren, i 

sekvens ett. Dels när han talar om USAs säkerhet och också landets ekonomi vilket är viktiga 

beröringspunkter inom amerikansk politik. Han framhåller det positiva med sitt förslag och det 

negativa med andra politikers tidigare förslag och handlande. Utifrån Trumps argumentation går 

det att anta att Trumps kompetens hade besparat ekonomiska förluster samtidigt som han skulle 

höja säkerheten i landet. 

                                                
88 Lindqvist Grinde (2008), s. 136. 
89 Ibid., s. 148. 
90 Ibid., s. 162f.  
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Actio/pronuntiatio 

Kjeldsen menar att när en talare framträder på en öppen arena, vid en talarstol, finns det utrymme 

för att tala högt och ljudligt och att framstå som intim i ett sådant läge är svårt.91 Trump varierar 

röstnivån och tempot under talets gång. Han talar i en hög lägsta samtalston när han står vid 

talarstolen. När Trump vill poängtera något extra pausar han precis innan den viktiga meningen 

för att sedan höja rösten ytterligare. På så sätt görs publiken extra uppmärksam när han säger 

något viktigt. I sekvensen, när han berättar att han tävlar mot ISIS och att de bygger hotell så är 

hans röst ljusare och frågande. Med ett uns av ironi i tonläget frågar han publiken om de 

verkligen kan tro på detta. När han säger att ISIS fick oljan efter kriget går han upp i röstläge och 

talar riktigt högt och bestämt. Han betonar vissa ord (fetmarkerade i citatet) extra mycket när han 

säger: “[...] and I will tell you this, and I said it very strongly, years ago, I said – and I love the 

military, and I want to have the strongest military that we've ever had, and we need it more now 

than ever. But I said, [...]”92 Han upprepar ordet “said” tydligt, förmodligen för att markera att 

han verkligen sa det han påstår. Det är enbart högerhanden som rör sig med olika rörelser medan 

han talar. Hans kroppsspråk är något yvigt under framförandet när han talar och han poängterar 

vissa ord extra med pauser precis innan samtidigt som kroppsspråket ackompanjerar betoningen 

av orden. Trumps aggresiva kroppsspråk kan vara ett tecken på hans kontroversiella stil och 

väcka rädsla och motstånd vilket förstärker tolkningen om att han inte uppträder som andra 

politiker.  

 

Sekvens 2 

I den andra sekvensen berör Trump Obamacare (sjukvårdsreformen) och dess tillhörande 

hemsida. Han förklarar också skillnaden mellan honom själv och andra politiker. Tidsintervall i 

filmklippet: 13:18-16:05. 

 

Topiker 

Inom kategorin persontopiker skriver Lindqvist Grinde om topiken karaktärsegenskaper. 

Topiken syftar till att framhäva vem talaren är som person och vilka egenskaper denne väljer att 

lyfta fram hos sig själv i den specifika situationen.93 Trump beskriver Obamacare och uttrycker 

sitt missnöje med fenomenet. Han berättar att hemsidan till Obamacare fungerar dåligt och 

                                                
91 Kjeldsen (2013), s. 63f. 
92 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 72. 
93 Lindqvist Grinde (2008), s. 135. 
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kostade landet över fem miljoner dollar att utforma. Han framhäver sin kompetens och 

förhandlingsförmåga när han berättar för publiken att han har hemsidor runt om i världen som 

han betalat tre dollar för. Argumentet framställer nuvarande politiker som slösaktiga och korkade. 

Frågan är om det är rimligt eller om han talar om äpplen och päron i sammanhanget? Är det 

möjligt att hemsidor som går att likställa med varandra kan ha så stor prisskillnad?  

 

Lindqvist Grinde menar att vid hyllandet inom den ceremoniella genren går det att framhäva 

egenskaper som mod, rättrådighet, måttlighet och klokhet. Vid motsatsen går det att framhäva 

saknaden av samma egenskaper.94 Trump distanserar sig från andra politiker när han säger: 
Well, you need somebody, because politicians are all talk, no action [...] I watch the speeches of 

these people, and they say the sun will rise, the moon will set, all sorts of wonderful things will 

happen. And people are saying, “What’s going on? I Just want a job. Just get me a job. I don’t 

need the rhetoric. I want a job.”95 

 

Trump hävdar att han skiljer sig från andra politiker. Många vet inte alltid vad en politiker sysslar 

med och en vanligt förekommande uppfattning kan vara att politiker har bra retorik men att inget 

händer. Han menar att de andra snackar medan han är en “doer” som kommer att göra det han 

utlovar. Trumps raka och hårda framtoning i uttrycket kan därmed vara ett taktiskt val för att 

uppfattas som autentisk, utan baktankar, och använda ett språk som alla förstår och kan 

identifiera sig med. Han blir på det sättet en av dem.  

 

Actio/pronuntiatio 

Trump gestikulerar med högerhanden. När han uttalar meningen “We have a disaster called the 

big lie: Obamacare.”96 pausar han innan han säger “the big lie” vilket gör att man lyssnar extra 

noggrant på vad som komma skall. Den korta meningen tar nio sekunder att uttala. Han räknar 

upp procentsatser och höjer röstläget i takt med att procenten ökar. Kroppsspråket och innehållets 

samspel skapar trovärdighet i argumentet. Trump växlar mellan att hålla i talarstolen och att 

gestikulera med högerhanden i olika rörelser: synlig handflata, knuten hand och pekfingret som 

visar att han poängterar något. När Trump kommenterar kostnaden på hemsidan: “$5 billion 

website” så pauserar han mellan varje ord och “duttar” med handen knuten i luften.  

 

                                                
94 Lindqvist Grinde (2008), s.165. 
95 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 74. 
96 Ibid., s. 73. 
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Trump tar en lång paus och inväntar publiken innan han fortsätter med: “Well, you need 

somebody, [...]”97 Han visar velandet hos motkandidaterna genom att vicka på kroppen från sida 

till sida och använda en frågande röst. Han talar högt, upprört och vevar med armarna i luften. 

När han härmar andra politiker som enligt honom lovar guld och gröna skogar så använder han 

en förlöjligande röst som sedan ändras till en upprörd när han härmar väljarna som vill ha ett jobb 

istället för enbart fin retorik. Han avstannar två gånger för att personer ropar från publiken. 

Trumps avbrott i talet får honom att framstå som mer spontan och inte lika manusbunden. Mral, 

Gelang och Bröms menar att avvikelser från manus i form av stilbrott och ticks kan uppfattas 

som sämre retorik. Det kan också vara ett taktiskt val för att stärka sin ståndpunkt genom att gå ut 

över det vanliga och därmed framstå som mer äkta vilket skapar trovärdighet.98 Vid de tillfällen 

som Trump besvarar publikens rop skapas en känsla av dialog mellan avsändare och mottagare. 

 

Sekvens 3 

Sekvens tre handlar om ett exempel från bilföretaget Ford där Trump jämför sin och andra 

politikers möjlighet att förhandla vilket också har sin förklaring i ekonomiska förhållanden. 

Tidsintervall i filmklippet: 28:20-33:40. 

 

Topiker 

I sekvens tre talar Trump mestadels utifrån persontopiker. Han använder sig av topikerna 

anseende och ekonomiska förutsättningar som båda tillhör samma kategori.  

 

Trump använder den illustrativa argumentationen när han tar upp Ford som en symbol för många 

företag då det idag är vanligt förekommande att placera företag utomlands, i det här fallet i 

Mexico, för att pressa ned kostnader. Han förklarar att han kommer se till att Ford känner sig 

tvungna att “bosätta” sig i USA genom att hota med att skatterna kommer att höjas om de inte gör 

som Trump säger. Trump menar att andra politiker blir sponsrade av investerare i sina kampanjer 

och måste därför hålla god ton med företag som Ford för att få ekonomiskt stöd. Trump 

argumenterar för att han är stenrik och inte har behov av företags ekonomiska stöd i sitt 

kampanjande utan betalar för sin egen kampanj. Det här kan underförstått uppfattas som att hans 

politik inte är styrd av dolda ekonomiska intressen utan mer äkta. Hans ekonomiska situation gör 

att han har ett högt anseende hos företag enligt Trump själv. Lindqvist Grinde beskriver topiken 
                                                
97 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 73. 
98 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 67. 
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anseende utifrån hur någon uppfattas, vilken plats eller status personen har i samhället och vilket 

utrymme denne förväntas att få. Ekonomiska förhållanden är något som går att argumentera 

utifrån för att stärka sitt anseende. En god ekonomi kan syfta till framgång vilket kan få publiken 

att lyssna på vad en talare har att framföra.99 Hans omgivning, karaktär och ekonomiska 

förutsättning kan göra att han, olikt andra, driver den politik han vill utan att något företag har ett 

finger med i spelet. Han skapar med hjälp av dessa persontopiker argument som stödjer honom 

själv och hans möjlighet att uppfattas som autentisk. Topikerna fungerar också som ett sätt att 

argumentera mot “de andra” politikerna och deras behov av att anpassa sin politik utifrån 

sponsorer och pengar.  

 

Trumps argumentation utifrån sig själv som person mynnar också ut i ett större perspektiv när 

han använder topiker utifrån den politiska genren. Trump säger att, genom att han kan övertala 

Ford att ha sin verksamhet i USA, kommer arbetsmöjligheter in i landet istället för att befinna sig 

utanför landets gränser och därmed gynna andra länder. Fler arbetsmöjligheter bidrar till bättre 

ekonomi och välfärd för landet. 

 

Actio/pronuntiatio 

Trump pausar ofta efter att ha nämnt siffror som när han säger “We got $18 trillion in debt.”100 

Detta kan vara ett taktiskt val för att människor ska reagera och komma ihåg de negativa 

siffrorna. När Trump talar om överskattade förhandlare börjar han tala i ett snabbt tempo för att 

sedan växla om till ett långsammare när han påpekar att han känner de bästa förhandlarna i 

världen. Det kan tolkas vara viktigast för publiken att komma ihåg det Trump viktiga kontaktnät 

och därför saktar han ned tempot.  

 

När Trump ska redogöra för hur han skulle agera mot Ford går han in i ett lugnare röstläge. 

Trump framstår som lugn och säker när han använder ett lägre tonläge. Sedan berättar han vad 

som skulle hända om president Trump får bestämma följt av en länge paus. Trump berättar att 

han är väldigt rik samtidigt som han rycker på axlarna. Gesten ser ut att vilja förtydliga att hans 

rikedom inte är några konstigheter. Han tar handen utifrån och in till sig själv när han säger att 

han ska ta tillbaka pengarna till landet, det går att tolka det som att han menar att han ska tillbaka 

pengar som någon annan har tagit ifrån landet. Innan det tar han upp pekfingret för att eventuellt 

                                                
99 Lindqvist Grinde (2008), s. 134. 
100 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 77. 
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visa att han poängtera något när han säger att han inte ska dra ner på saker, utan istället ta tillbaka 

landets pengar och rädda det som publiken redan varit med och finansierat. Trump grimaserar när 

han säger att det inte är bra att Ford har sin verksamhet i Mexico istället för i USA. När han 

istället påvisar att det han kommer åstadkomma är “great” så gör han okej-tecknet i luften och ler. 

Trump tydliggör argumenten med hjälp av actio genom att tydligt grimarsera när han talar om 

något negativt och göra okej-tecknet när han talar om något positivt. 

 

Sekvens 4 

I sekvens fyra betonar Trump hur han är som person och varför många föredrar hans politik. Han 

berättar också om sin bakgrund och vad han har åstadkommit i sin karriär. Han presenterar sin 

familj som är på plats och berättar om hans far och deras relation och bakgrund. Tidsintervall i 

filmklippet: 36:29-40:35. 

 

Topiker 

I sekvens fyra finns argument som går att koppla till persontopiken karaktärsdrag. Han beskriver 

positiva egenskaper hos sig själv för att bygga trovärdiga argument. Trump beskriver en situation 

med en journalist som ställer en fråga som han sedan svarar på: 
”But, Mr. Trump, you’re not a nice person. How can you get people to vote for you?” I said, “I 

don’t know”. I said, “I think that number one, I am a nice person. I give a lot of money away to 

charities and other things. I think I’m actually a very nice person.” But, I said, “This is going to be 

an election that’s based on competence, because people are tired of these nice people. [...]101  

 

Trump framhäver att han har kompetens till skillnad från andra politiker. Han fortsätter på samma 

spår som i sekvens två där han skiljer sig från politiker som enbart är duktiga “retoriker”. Trump 

menar att han är en snäll människa då han skänker pengar men att det är kompetensen som gör 

honom uppskattad som politiker då det är vad väljarna efterfrågar i dagens amerikanska samhälle.  

 

Mitt i en mening avbryter Trump sig själv och riktar sig till sin familj som han är stolt över. 

Sedan presenterar han tolv personer i publiken som sin familj. Lindqvist Grinde beskriver 

persontopiken familjeförhållanden som syftar till att beskriva vilken familjekonstellation man 

befinner sig i. Med hjälp av denna topik går det att ta upp vilken roll man har som familjemedlem 

                                                
101 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 79. 
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och hur familjen uppfattar personen.102 Genom att presentera sin familj påvisar Trump att han är 

en familjefar som är uppskattad och har stöd av sin familj i och med att familjen är på plats. Han 

presenterar en stor grupp människor och hans uppvisade relation till familjen kan syfta till att han 

blir uppfattad som en av folket som, liksom de flesta andra, har en familj som han älskar.  

 

Trump använder topiken tidigare handlingar när han berättar om sin karriär och hur allt startade. 

Han berättar om hur han erövrat hela världen även om hans far avrådde honom från att ens ta sig 

an Manhattan. Trump berättar att han anställt tusentals människor under åren och skapat många 

arbetstillfällen. Argumenten via persontopiker startar med att han berättar om hans eget 

handlande för att sedan förklara hur han kan använda dessa egenskaper för att som president göra 

USA starkare. Det kan tolkas som att Trumps argumentation vill syfta till att göra publiken 

införstådd i sina bragder för att skapa förståelse för att hans egenskaper kan vara värdefulla även 

som president. Här går det att uppfatta Trumps argumentation som att han framställer sig själv 

som förebild och den ledare som landet är i behov av. 

 

Actio/pronuntiatio 

Under sekvensen är det en del instämmande rop från publiken. Ibland avbryter Trump sig själv 

för att svara på publikens tillrop t.ex. när han säger “Somebody said - thank you darlin’.”103 

samtidigt som han pekar upp mot någon i publiken. Det här bidrar till att talet uppfattas mer 

spontant då han kan gå ifrån sitt manus och vara där med publiken. Han tittar ned i manuset vid 

ett fåtal gånger och i slutet av sekvensen syns det att Trump vänder blad i manuset. När han 

återger journalistens fråga använder han en upprörd röst samtidigt som hans panna rynkas och 

ögonbrynen höjs frågande, vilket tolkas som att han, med hjälp av kroppsspråket, visar att frågan 

inte är rättfärdigad. När han återger journalistens fråga som handlar om hur Trump kan få röster 

när han inte är en snäll person så ropar en person från publiken att de inte behöver snällhet. 

Trump går ifrån manus för att svara att påståendet från den i publiken är sant, men att han faktiskt 

är snäll. Dialogen med publiken gör framförandet mer levande, han svarar på tilltal och använder 

sig av publikens inflikningar i talet.  

 

Trump talar om sin pappa och berättar om deras tidigare gemensamma verksamhet. När Trump 

berättar att pappan hade avrått honom från att bygga på Manhattan så förklarar Trump att han 

                                                
102 Lindqvist Grinde (2008), s. 137. 
103 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 79. 
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satte sig emot det. Han använder en barnslig röst när han återger samtalet med fadern. Han höjer 

sedan röstläget och talar som en man igen när han berättar om hur han idag har avancerat och 

expanderat sin verksamhet över hela världen. Trump gör effekt, med hjälp av sin röst, i 

skillnaden mellan den unga och nuvarande Trump och visar att han spenderat den större delen av 

sitt liv i branschen.  

 

Sekvens 5 

I sekvens fem berättar Trump vad hans företag omsätter. Han förklarar hur USAs ekonomiska 

utveckling kommer att gå i botten om ingen sätter stop. Sedan summerar han de största 

beröringspunkterna och topikerna från talet. Tidsintervall i filmklippet: 42:51-50:40.  

 

Topiker 

Även i sekvens fem använder Trump en del persontopiker i argumentationen. Han är öppen med 

sina ekonomiska förhållanden när han talar om vad hans företag går i god för. Han gör försök till 

att höja sin karaktär när han förklarar att han inte berättar om sin ekonomiska framgång för 

publiken med syftet att skryta utan för att visa att landet behöver någon som har kunnat 

åstadkomma detta och kan applicera sina kunskaper i ledarskapet som president.  

 

Trump applicerar sedan sina berörda persontopiker på landet som helhet. Han använder topiker 

från den politiska genren när han tar upp landets ekonomiska situation. Han förklarar att landet 

snart befinner sig i samma situation som bankrutta Grekland om de fortsätter som de gjort. Han 

kopplar det till den tidigare nämnda topiken konsekvenser inom kategorin orsak och verkan. 

Trump menar att dåliga politiska beslut har försatt landet i nuvarande situation. Topiken förflutna 

och framtida fakta används för att förklara något som hänt och hur det kommer att utveckla sig 

skriver Lindqvist Grinde.104  

 

Trump förklarar att tidigare beslut har påverkat USAs ekonomi negativt. Han påvisar siffror på 

hur ekonomin, enligt honom, ser ut idag och vad som händer om landet fortsätter att gå back i 

samma takt. Trump beskriver det förflutna för att sedan gå in på framtida fakta och vad som 

kommer att hända om han blir framvald till president. Han summerar sina viktiga ståndpunkter i 

denna sekvens. Det han genom talet beskrivit som negativa delar i politiken och samhället ger 

                                                
104 Lindqvist Grinde (2008), s. 152.  
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han i denna sekvens lösningar på. Det kan uppfattas som hoppfullt och konkret när Trump, redan 

i detta skede, ger svar på tal i vad han ska uträtta om han blev president. Trump berättar att han 

kommer att förbättra saker snarast han blivit president. Han berör sjukvård, integration, ekonomi, 

säkerhet, militär, kärnvapen, förhandlingsförmåga och infrastruktur som några av de viktigaste 

hållpunkterna. Trump poängterar genom persontopiker att han kommer ta sig an presidentrollen 

bättre än någon annan - att han vet hur man håller ned kostnaderna, håller tider och överträffar 

andras förväntningar.  

 

Actio/pronuntiatio 

När Trump förklarar hur mycket hans företag är värt ekonomiskt håller han upp ett papper för 

publiken medan han redogör för siffrorna. Pappret kan göra argumentet mer trovärdigt då 

publiken kan se att siffrorna finns nedskrivna vilket framstår som mer seriöst. Trump varierar 

mellan att ha en öppen handflata och tummen mot pekfingret likt ett okej tecken. När han säger 

ordet “thinking” pekar han tydligt mot huvudet. 

 

Han poängterar orden “we really do” högt och ljudligt med en mikropaus efteråt för att sedan 

fortsätta presentera förslaget. När Trump ska sammanfatta talet säger han det och pauserar i två 

sekunder för att sedan räkna upp de viktigaste och mest berörda från hans tal. När talet går mot 

sitt slut är det viktigt att göra publiken extra uppmärksammad. Trumps paus inför 

sammanfattningen kan leda till att publiken hör upp extra mycket.  

 

När Trump säger att Mexico ska betala för muren som han ska bygga och när han berättar att 

ingen är hårdare mot ISIS än Trump håller han upp pekfingret som att han poängterar detta extra 

mycket. Trumps poängterade kroppsspråk kan syfta till att visa för publiken att frågan om 

säkerhet, som många bryr sig om, är extra viktig. När han talar om Obamas och Bushs tidigare 

misstag höjer han rösten och låter något aggressiv. Han skämtar sedan om att han aldrig ska delta 

i ett cykelrace med en mer avslappnad röst för att sedan höja tonen igen och bli seriös. Hans 

röstvariation gör talet levande. Som publik att lyssna på en aggressiv röst genom ett helt tal skulle 

förmodligen bli tröttsamt. Trumps variation i sekvens fem ger nivåer i hur allvarligt eller lättsamt 

det han talar om framstår. 
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7.1.5 Doxa och identifikation 

Kjeldsen menar att det vid studerande av retorik är viktigt att utöver att se vilken text/tal vi står 

inför också observera vilka retoriska funktioner talet/texten leder till eller bör leda  

till.105 Analysen om Trump ska nu fokusera på publiken utifrån Ojas beskrivning av Burkes 

definition av identifikation. För att lättare kunna analysera identifikation ska analysen först gå 

närmare inpå publikens tänkta doxa utifrån Trumps valda retorik.  

 

Utifrån Trumps valda argumentation går det att tolka doxan, hos de personer som håller med 

Trump, som att de är missnöjda med det som varit och eventuellt skrämda inför den framtida 

utvecklingen i landet. Trump uttalar att han är en “doer” och inte bara använder sig av, som andra 

politiker, “mycket snack och lite verkstad”. Publikens gemensamma värdegrund kan vara att 

landet behöver en ledare som skiljer sig från tidigare politiker och Trumps beteende kan uppfattas 

som autentiskt. Hans framförande får honom att framstå som spontan vid första anblick och icke 

manusbunden. Han har ett yvigt kroppsspråk och gör uttalanden som andra tidigare inte gjort men 

som publiken eventuellt har tänkt. Vid djupare analys av Trumps tal tolkas hans framförande som 

väl förberett, framförallt för att Trumps pauser är placerade på mycket lämpliga platser i talet. 

Trump argumenterar som tidigare nämnts utifrån ett uppmålat “vi och dem” där han skiljer landet 

från andra länder, skiljer sig själv från andra politiker och skiljer hederliga människor från de 

ohederliga.  

 

Trumps argumentation utifrån ethos kan syfta till att rikta sig till en doxa som vill se USA 

ekonomiskt starkt igen. De kan vilja att USA ska ta tillbaka makten i världen och tyder Trumps 

tidigare framgångar och affärsmannaskap som ett tecken på att han kan nå framgång för landet 

också. Det kan tolkas som att politikers kompetens och konkreta förslag på lösningar är viktigare 

än att visa välvilja i nuläget.  

 

Identifikationen ska nu studeras utifrån Ojas beskrivning av Burkes teorier om identifikation. 

Analysen av identifikationen i talet kommer att studeras utifrån Trumps tal som helhet.  

 

Den första delen för att nå identifikation handlar om att belysa det som är gemensamt hos 

publiken och mellan publik och talare. Trump belyser landets nedåtgående spiral vad det gäller 

                                                
105 Kjeldsen (2013), s. 58. 
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ekonomi och välfärd. Många i publiken kan tänkas hålla med om detta då det kan ha påverkat 

deras vardag på olika sätt. Publiken kan sedan ha delade meningar kring vad som krävs för att 

lösa problemen. Trump bidrar med att påpeka en rad negativa delar i dessa områden som 

publiken förmodligen kan identifiera sig med. Att nå identifikation i Trumps konkreta lösningar 

kan vara ett enkelt sätt för att finna hopp om en bättre framtid. De vill tillsammans göra USA 

fantastiskt igen vilket är enkelt att relatera till och känna identifikation med. 

 

För att skilja sig från andra politiker och eventuellt uppfattas som mer trovärdig påpekar Trump 

att politiker är snackpåsar som har en retorik som innebär mycket snack och lite verkstad. Många 

i publiken kan förmodligen hålla med om påståendet vilket kan vara ett tecken på att Trumps 

värdering är en identifikationsmarkör. En sådan identifikationsmarkör kan syfta till att skapa en 

vilja till att identifiera sig med en person som vågar säga vad han tycker och därmed uppfattas 

som en autentisk och handlingskraftig person.  

 

Det går att anta att de flesta människor i världen upplever ISIS som skrämmande och att det finns 

en stark vilja till att finna en lösning för att hotet ska försvinna. Trump vågar nämna ISIS som en 

identifikationsmarkör och förklarar att ingen kommer att hantera dem så bra som han själv. 

Publiken kan möjligtvis känna sig skrämda och det kan då underlätta att man har någon att skylla 

på. Trump skapar ett vi och dem där USA är “the good guys”. För publiken kan det vara lätt att 

ansluta sig till detta då de känner sig hemma i sitt land (vi) och det andra är något okänt (dem). 

 

Nästa steg i identifikationen berör argumenten och handlar om hur talaren argumenterar utifrån 

antiteser. Trump argumenterar starkt utifrån motargument. Han argumenterar för andra politikers 

misslyckanden och dåliga beslut för att sedan berätta hur han skulle ha gjort annorlunda. Trumps 

valda argumentation bidrar till att han uppfattas som en person som inte agerar som andra 

politiker.  

 

Något som diskuterats mycket i nuläget är integration vilket många i världen tycker är positivt då 

de anser att integration medför något bra. Trump argumenterar utifrån motsatt ståndpunkt i 

samma fråga när han säger att de människor som kommer från Mexico inte är bra människor. 

Han säger att Mexico inte skickar sitt bästa folk som de som befinner sig i publiken utan personer 

som tar med sig problem in i landet. Trumps uttalade tankar om Mexico kan uppfattas som en 

identifikationsmarkör. Trump beskriver också att han ska bygga en mur på gränsen mellan 
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Mexico och USA som han ska få Mexico att betala för. De i publiken som vill skylla sitt missnöje 

på någon får en syndabock serverad. Han argumenterar utifrån en ståndpunkt som någon sällan 

uttalar. De människor som tidigare har fördomar kan förmodligen stärka sin ilska mot 

invandringen från Mexico tillsammans med resterande av publiken. 

 

Ett starkt argument som Trump använder sig av är ekonomin i den egna kampanjen. Politiker har 

ofta sponsorer som betalar för deras kampanjer. Då Trump äger en förmögenhet påstår han att 

han betalar för sin kampanj själv. Fördelen med det menar han är att hans politik inte är köpt utan 

helt hans egen. I detta fall argumenterar Trump mot andra politiker för att stärka sin egen tes - att 

han för en mer trovärdig politik. Människor kan säkerligen känna att Trumps politik är mer 

hållbar då han inte kommer att bli påverkad av någon annan ekonomiskt.  

 

Sista steget i Ojas beskrivning av Burkes identifikationsbegrepp handlar om att upprepa ordet vi. 

Detta för att explicit uttala att vi tillsammans gör någonting vilket lättare framkallar 

identifikation. Trump talar genomgående om landet som ett “vi”. Exempel på det är när han säger 

“We have a disaster called the big lie: Obamacare.”106 och “And it’s impossible for our people 

here to compete.”107 Orden vi och våra återkommer genom talet när han beskriver vad som gått 

dåligt för landet. Det här kan vara ett sätt att visa att han också är en del av folket och då också en 

del av eländet. Han blir påverkad som alla andra av hur dåligt Obamacare fungerar och de 

begränsade konkurrensmöjligheterna i landet.  

 

Han använder också vi-ordet när han vill inge hopp genom att upprepa sitt slagord under talet: 

“We will make America great again”. Han skapar en vi-känsla när han säger att vi tillsammans 

ska skapa ett land som är fantastiskt igen. Det kan vara ett försök till att skapa en patriotisk 

sammanhållning där USA som land ska kämpa tillsammans för att nå framgång och makt igen. 

Det återkommande slagordet (identifikationsmarkören) kan fastna hos människor och på sikt leda 

till att identifikation uppstår. Det kan vara effektivt att upprepa ett slagord för att det ska fastna 

och växa hos publiken. Trumps utvalda slagord kan framkalla en känsla av hopp.  

 

De tre stegen för att nå identifikation går hand i hand. Trump argumenterar genom antiteser riktat 

till sina motståndares tidigare beslut genom identifikationsmarkörer som syftar till vad publiken 

                                                
106 Se bilaga 1 “Donald Trumps tal”, s. 73. 
107 Ibid., s. 75. 
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kan tycka gemensamt och hålla med om. Genom att använda ord som vi skapar han en känsla av 

att de ska lösa detta tillsammans men att han som ledare ska leda landet dit.  

7.1.6 Sammandrag av analysen 

Analysen visar att Trump, till största del, använder ethos-argument för att stärka sina 

ståndpunkter. Han argumenterar med hjälp av persontopiker i samtliga sekvenser för att beskriva 

sina egenskaper och hur dessa egenskaper kan komma väl till pass i rollen som president. Trump 

berör viktiga ämnen som är omtalade i världen så som ekonomi, säkerhet och terrorism vilket kan 

syfta till att väcka känslor hos publiken. Han använder sig av hopp och fruktan när han beskriver 

hur negativ politiken varit för landet men att det kan bli positivt om han får styra. Trumps något 

frånvarande logos-argumentation kan försvaga helheten av talet då han inte redovisar källor för 

faktapåståenden. Den starka ethos-argumentationen kompenserar dock för den avsaknade logos-

argumentationen. Han argumenterar främst genom att påvisa vad tidigare ledare gjort dåligt, 

genom en exempelargumentation, för att sedan argumentera för varför han skulle vara bättre som 

president vilket kan kopplas till argumentationstekniken modell/antimodell. Hans yviga 

kroppsspråk och varierande röst får actio och pronuntiatio att gå väl ihop med innehållet och 

Trump uppfattas som väldigt spontan. Av talets innehåll framkommer det att Trump utgår från att 

det amerikanska folket är rädda, missnöjda och redo för en ledare som ger konkreta svar på tal. 

Han framställer sig själv som en affärsman snarare än en politiker vilket i sammanhanget kan 

uppfattas som positivt hos den givna doxan. Identifikation kan skapas genom Trumps 

identifikationsmarkörer som syftar till att hitta gemensamma känslor hos publiken, argumentera 

utifrån andra politikers tidigare misstag och att upprepa att han och publiken gör detta 

tillsammans för att skapa en känsla av gemenskap.  

7.2 Analys Hillary Clinton  

Andra analysen ska nu studera Clinton och hennes ”Annoncement speech”.  

7.2.1 Ethos 

Clinton framställer sig själv som en äkta demokrat då hon nämner tre olika demokratiska 

förebilder i inledningen av sitt tal, dessa är: Barack Obama, Bill Clinton samt Franklin D. 

Roosevelt. Samtliga är eller var aktiva inom det demokratiska blocket och har verkat som 

presidenter i USA. Clinton har olika relationer till dessa presidenter, Bill Clinton är hennes man, 
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Barack Obama har Clinton arbetat tillsammans med och Franklin D. Roosevelt har hon enbart 

som förebild. Här visar sig Clintons argument vara i form av modellargumentation, när hon 

använder sig av förebilder. Genom att ha flera förebilder med gemensamma nämnare kan det 

verka som att Clinton har en bred världsbild med gott omdöme vilket leder till att hennes fronesis 

(handlingsklokhet) visas. När hon använder sig av dessa förebilder kan det stärka hennes 

inledande ethos och hennes tillhörighet till det demokratiska partiet bidrar till att publiken 

förväntar sig att hon ska nämna sina demokratiska ståndpunkter. När hon förklarar sina 

ståndpunkter sätter hon även in lyssnaren i ämnet vilket tidigare nämnts stärker talarens ethos.   

 

Clinton uppmärksammar återkommande sina tidigare erfarenheter och tydliga demokratiska 

värderingar och det tolkas vara ett av hennes starka argument för trovärdigheten som USAs nästa 

president. De erfarenheter hon nämner som användbara sträcker sig inte enbart till hennes tid 

inom regeringen utan i detta sammanhang nämner Clinton hela sitt liv som en bidragande 

erfarenhet. Detta blir underförstått en betoning av hennes ålder som en dygd vilket påverkar 

Clintons arete (moraliska egenskaper) då hennes livserfarenhet bidragit till visdom och 

kompetens inom det politiska området. Clinton säger “[---] But I will be the youngest woman 

President in the history of the United State!”108 och det tolkas som att hon garderar sig mot 

eventuella invändningar som att vara för gammal för uppdraget och att det kan skilja sig att vara 

en äldre kvinna från att vara en äldre man. Uttalandet verkar även inneha en ironisk ton mot 

publiken då det idag är mer självklart att en kvinna kan göra arbetet lika bra som en man. 

Lindqvist Grinde skriver om att ta upp eventuella invändningar för att man som talare ska verka 

förberedd och veta alla möjliga sidor av sin tes, denna del av talet kallas för refutatio.109 

 

Clinton berättar att hon har sett lösningar på politiska problem med egna ögon och det uttalandet 

lämnar plats för publiken att själva dra slutsatsen att de lösningar hon sett är från tiden vid 

Obamas sida. Denna erfarenhet kan tolkas som att Clinton snabbare kan sätta sig in i sin 

eventuellt nya position som president. Clinton nämner att hon fick förfrågan av Obama att arbeta 

med honom i Vita Huset. Det kan tolkas som att Clinton har så god kompetens inom politik att 

Obama ser bortom det faktum att hon tidigare varit en motståndare till honom. Clinton har 

tidigare varit aktiv inom politiken vilket kan bidra till att publiken ifrågasätter hennes tidigare 

handlingar men detta garderar hon sig emot genom att erkänna sina tidigare misstag mot slutet i 
                                                
108 Se bilaga ”Hillary Clintons tal”, s. 89. 
109 Lindqvist Grinde (2008), s. 217.  
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sitt tal. Hennes användning av refutatio kan göra att hon tolkas vara medveten om sin 

självkännedom, fronesis, som i sin tur stärker hennes ethos. När Clinton erkänner sina misstag 

kan det tyda på eunoia (välvilja), att hon är ärlig och inte undanhåller någonting från sin publik. 

Om Clinton enbart hade hyllat sig själv skulle publiken troligtvis bli misstänksam. Däremot 

undviker Clinton att skapa för stora tvivel hos sina lyssnare genom att betona ett karaktärsdrag 

hos sig själv: att hon aldrig ger upp.  

 

Clinton vågar vid återkommande tillfällen visa upp sin privata sida. Hon berättar om sin familj 

och framför allt om sin mor. Vid ett tillfälle beskriver hon ett privat tillfälle tillsammans med sin 

mamma vid deras köksbord:  
In her later years, Mom lives with us, and she was still teaching me the same lessons. I'd come 

home from a hard day at the Senate or the State Department, sit down with her at the small 

table in our breakfast nook, and just let everything pour out. And she would remind me why we 

keep fighting, even when the odds are long and the opposition is fierce.110 

 

Detta tolkas som ett intimt tillfälle där hon visar sin mänsklighet. Publiken kan känna igen tanken 

om att vara helt slut efter en dag på arbetet och känslan av att behöva klaga på hur hårt ens arbete 

är. Att ta upp sin mamma som exempel är någonting man generellt sett inte ljuger om och utifrån 

det, verkar Clinton trovärdig och ärlig eftersom hon visar att även hon har brister och att hon är 

personlig. Om detta exempel med hennes mor skulle visa sig vara påhittat skulle det bryta mot 

talarens arete (moraliska egenskaper). Vi kommer dock aldrig kunna veta sanningen om vad som 

hände vid köksbordet, om historien är helt påhittad, exakt återgiven eller vinklad.  

 

Kjeldsen hävdar i Otto Fischer, Pather Mehrens och Jon Viklunds bok Retorisk Kritik att i det 

moderna politiska samhället fokuserar man på politikernas personlighet och inte bara på 

argumenten, men politikern bör hålla isär det privata och offentliga. Som politiker anses det 

nämligen vara oprofessionellt att använda sin egen värld som argument för en publik som inte har 

möjligheten att se saken ur samma världsperspektiv.111 Detta kan tolkas vara etiskt fel om Clinton 

enbart skulle använda sina intima personlighetsdrag, men i detta fall använder sig Clinton av 

privata tillfällen som är så pass vardagliga att publiken kan se det ur samma världsbild. Dessutom 

                                                
110 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 90.  
111 Jens Kjeldsen (2014), “Politisk retorik i tv, radio- och online” i Otto Fischer, Pather Mehrens & Jon Wiklund 
(red.) Retorisk kritik- teori och metod i retorisk analys, Ödåkra: Retorikförlaget, s. 344.  
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kopplar hon samman sin personlighet med handlingsplaner som gör att det intima stärker det 

offentliga handlandet.   

 

Clintons härledda ethos kan stärkas genom att publiken har förväntningar på att höra vad hon kan 

bidra med men även att hon bevisar motsatsen gentemot de tveksamheter som finns om henne. 

Den publik som är där på plats har förväntningar att få se Clinton personligen och genom att hon 

lyfter sina personliga drag överträffar hon troligtvis dessa förväntningar. Genom talets gång 

tilldelas Clinton ett relativt högt tilldelat ethos som i sin tur bidrar till ett starkt slutligt ethos. Den 

tolkningen görs utifrån att publiken jublar efter talets slut men även hur de i kör ropar “Hillary” 

flera gånger. För att vi ska lita på människor vill vi uppfatta dem som ärliga och hederliga. Det 

ska vi se genom talet och inte utifrån våra förutfattade meningar skriver Aristoteles.112 Clinton 

visar sin personliga sida och dess brister vilket framställer henne som en vanlig människa, som en 

del av landets invånare, som i sin tur kan bidra till publikens tillit gentemot Clinton.   

7.2.2 Pathos 

Som tidigare nämnts handlar pathos om att försätta publiken i ett visst tillstånd. Fokus inom 

pathos hos Clinton ligger bland annat på att ta upp motståndarens, republikanernas, brister. 

Clinton använder sig av den välkända låten Yesterday gjord av The Beatles. Även om låten kan 

ses som hyllad i övrigt använder hon ord från låten som anses vara negativa i det politiska 

sammanhanget. Clinton anklagar republikanerna för att gömma sig för problem. Genom att 

tilldela republikanerna detta opassande synsätt på politiken kan hon skapa negativa känslor hos 

publiken. Clinton säger: “Now, there may be some new voices in the presidential Republican 

choir, but they’re all singing the same old song[…]”113, genom denna metafor riktar hon sig till 

publikens pathos och vädjar till deras oro för hur republikanerna hanterar landets problem. En oro 

som troligtvis är menat att uppmana till handlingen att de hellre bör rösta på henne för att hon 

skulle göra motsatsen. Clinton säger nämligen "We don't hide from change, we harness it."114 

Som tidigare nämnts är hopp och fruktan en av de vanliga känslorna att använda inom pathos. 

Clinton ger flera exempel på vad republikanerna vill göra på ett förenklat sätt som inte anses som 

hållbart i längden; t.ex. att samtliga republikaner är emot samkönade äktenskap, att de är 

kvinnohatare och att de inte lyssnar på dem med den rätta kompetensen. Detta är någonting som 

                                                
112 Aristoteles (2012), 1.2.4. 
113 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 84. 
114 Ibid. 
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kan skapa förakt hos den publik som håller med om att detta är värderingar man inte bryter emot, 

vilket kommer tas upp vidare i avsnittet om doxa.   

 

Genom pathos verkar Clinton försöka skapa en gemenskap inom publiken samt till sig själv 

genom att få publiken att känna sig som en del av någonting större. I talet uppmuntras det 

amerikanska folket att känna sig som en familj och stötta upp varandra. 
We Americans may differ, bicker, stumble, and fall; but we are at our best when we pick each 

other up, when we have each other’s back. Like any family, our American family is strongest 

when we cherish what we have in common, and fight back against those who would drive us 

apart.115 

 

Denna argumentation är illustrativ som beskrivits i teoriavsnittet. Perelman menar att den 

illustrativa argumentationens främsta uppgift är att måla upp en bild för åhörarna.116 Clintons 

argument målar upp en bild av trygghet inom en familj där man hjälper varandra och detta kan 

skapa en trygghet som möjligtvis inte finns hos samtliga idag. Clinton nämner att hon är 

presidenten för alla amerikaner inte bara för några få utvalda, vilket ökar känslan av omtanke 

som bidrar till ytterligare en av Aristoteles känslokategorier, kärlek. Detta uttryck kan även tolkas 

som att hon syftar på republikaners synsätt, att de enbart vänder sig till överklassen. Det kan 

skapa förtroende för de väljare som inte har känt sig som en del av samhället vid tidigare 

presidenters styrning. Lindqvist Grinde skriver att en talare bör ha kunskap om vilka känslor som 

är passande för den givna publiken.117 Clintons argument inom pathos kan bidra till övertygelse 

hos den publik som har känslan om utanförskap som Clinton argumenterar mot.  

 

Clinton berättar om utmaningar som USA tidigare haft, vilka handlingar som gjordes av 

republikanerna och ställer sedan frågan “what happend?” Detta kan syfta till ytterligare en 

känslokategori från Aristoteles, nämligen ilska hos den publik som tappat förtroendet för 

republikanerna. Lindqvist Grinde skriver att ett bra sätt att frammana ilska hos sin publik är att 

peka ut någon som orsakat det.118 Här lämnar Clinton plats för publiken att dra egna slutsatser 

och själva hitta känslan eftersom hon inte svarar på sin egen fråga. Hon vet att publiken har 

svaret själva.  

                                                
115 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 89.  
116 Perelman (2013), s. 122. 
117 Lindqvist Grinde (2008), s. 82.  
118 Ibid., s. 83. 
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Återkommande målar Clinton upp en bild för publiken om den perfekta världen som alla kan ta 

del av om hon blir vald till president. “[…]where hard work is rewarded. We can strengthen our 

families. We can defend our country and increase our opportunities all over the world.”119 Genom 

att ge exempel som publiken kan föreställa sig använder hon sig av evidentia. Clinton använder 

sig av hoppfulla argument när hon talar om sig själv men även hemskheter när hon talar om vad 

som händer om republikanerna hamnar vid makten. Som vi tidigare nämnt ger njutbara pathos-

argument kortare effekt än de som får publiken att må sämre. Genom en blandning av goda och 

hemska pathos-argument stärker Clinton sin position. Hon väcker så väl få publiken att känna 

glädje för det hon säger sig kunna göra men även fruktan för vad som kan hända om hon inte får 

sin chans.   

7.2.3 Logos 

Som tidigare nämnts riktar sig logos till det som anses vara “det sanna” hos en given grupp. 

Clinton behöver grundlig bevisföring för att hennes insats som president i slutändan faktiskt 

kommer att gynna de mål som publiken vill se. Clinton använder sig av en tydlig disposition som 

gör att publiken förstår resonemanget som ligger bakom tesen, att hon kandiderar till president. 

Logos ökar om man har en tydlig struktur av ord och argument. Som nämnts i redogörelsen av 

talets disposition har talet fyra delar som Clinton kallar för “four fights” och syftar på olika 

områden som hon vill förändra, dessa fyra är: ekonomi, familjeförhållande, säkerhet samt det 

politiska systemet. I dessa delar tydliggör hon dagens läge och hur hon vill att förändringen ska 

ske. Clinton visar en tydlig handlingsplan för vad hon har tänkt strida för i sin kampanj de 

närmaste veckorna efter talet, att belöna företag som investerar, göra om skattesystemet, 

underlätta för nya företag och ta tag i miljöfrågan. Detta kommer i sin tur att leda till fler jobb 

enligt Clinton.  

 

Clintons logos-argument visar sig tydligt när hon pekar på konkreta handlingar som hennes 

förebilder tidigare genomfört och hur det gav positiva resultat för USA vilket även skulle kunna 

ses som ett ethosagument. Genom att tidigare ha nämnt dessa som starka förebilder kan det tolkas 

som att Clinton vill handla på liknande sätt och eftersom det gav goda resultat av dessa politikers 

handlingar kommer Clintons handlingar troligtvis ge samma resultat. Logos visar sig genom att 

                                                
119 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 89.  
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hon framställer argumentet som ren fakta. Argumentet verkat utgå från grunden att ett resultat av 

en handling bör vara återkommande om handlingen är densamma.  

 

Clinton talar om en kvinna och använder henne som exempel. 
[...] I met another person like that, a single mom juggling a job and classes at community college, 

while raising three kids. She doesn’t expect anything to come easy. But she did ask me: What 

more can be done so it isn’t quite so hard for families like hers?120 

 

Denna enskilda person blir en symbol för alla som har motgångar i landet och det framgår att 

Clinton lyssnar på dessa motgångar. Som tidigare nämnr kan ett logos-argument bestå av en 

enskild person som används som exempel för att symbolisera någonting större. Eftersom Clinton 

nämner att kvinnan inte förväntar sig något, kan man göra tolkningen att den här kvinnan inte 

enbart beklagar sig, utan har faktiska grunder för sina påståenden vilket framställer kvinnan som 

en symbol för alla med samma inställning. Slutligen använder Clinton sig själv som ett enskilt 

fall som representerar så mycket mer, nämligen feminismen. Clinton säger att om hon blir vald 

till president kan alla pappor säga till sina barn att de kan bli vad de vill, till och med presidenter. 

Om Clinton skulle bli vald till president skulle detta visa sig vara möjligt. 

 

Clinton använder sig av forskning som bevisföring för argumenten varför samtliga barn ska få gå 

i skolan. “Resarch tells us how much early learning in the first five years of life can impact 

lifelong success. In fact, 80 percent of the brain is devoleped by age three.”121 Detta kan vid en 

första anblick verka effektfullt men Clinton väljer att inte ange påståendets källa. Samtidigt 

kanske detta inte förväntas i den givna situationen.  

 

Clintons ethos-argument visar sig genom talets betoning av Clintons förebilder, hennes tidigare 

erfarenheter och hennes priva sidor. Clinton erkänner sina misstag vilket tyder eunoia och att hon 

lyfter sin ålder som en dygd i sammanhanget tyder på arete. Fronsesis visar sig genom hennes sätt 

att lyfta sina förebilder i talet. Pathos visar sig främst i hur hon talar om sina motståndare. 

Argument utifrån ilska är förekommande men även argument utifrån trygghet. Slutligen faller 

logos-argument i skymundan men dispositionen och enskilda fall som symboler bidrar till viss 

del. 

                                                
120 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 86.  
121 Ibid., s. 87. 
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7.2.4 Topiker och actio/pronuntiatio 

Sekvens 1 

Den första sekvensen är inledningen av Clintons tal. I denna sekvens ligger stort fokus på att 

tacka publiken för deras medverkan och presentera sig själv och vad hon står för. Tidsintervall i 

filmklippet: 00:00-03:41.  

 
Topiker 

En av de allmänna topiker som Clinton berör i sekvens ett är topiken yrke. Lindqvist Grinde 

hävdar att beroende på vilket yrke man har så finns det olika fördomar, bra eller dåliga beroende 

på vilka förväntningar publiken har på det yrket.122 Clinton säger att hon har åtta års erfarenhet i 

regeringen men tar inte åt sig äran utan tar tillfället i akt att tacka de människor som gett henne 

den chansen. I detta fall blir fördomarna positiva om Clintons tidigare verksamhet eftersom den 

erfarenheten anses som givande för en position som president. Hon kan uppfattas som ödmjuk 

snarare än skrytsam. 

 

De andra allmänna topiker som är framträdande i sekvens ett är plats samt historia. Lindqvist 

Grinde beskriver ett sätt att argumentera genom att beskriva platsen som talaren befinner sig på 

eller berätta om den har en högre symbolisk innebörd. I topiken historia kan tidigare lärdomar tas 

upp eller händelser som påverkat dagens samhälle.123 Clinton talar om den vackra parken de 

befinner sig i och vad den symboliserar. Parken är tillägnad en av hennes förebilder, Roosevelt, 

och här talar hon om den påverkan Roosevelt har haft på USAs historia. Hon talar även om att 

parken är utomhus och inte har något tak vilket hon menar ger platsen en större betydelse. Det 

kan tolkas som att ordet är fritt och alla kan säga vad de vill utan att behöva ha en högre position. 

 

Även topikerna det goda och jämställdhet är framträdande i sekvens ett. I topiken det goda visar 

talaren sin ädla sida och det som denne talar om är något som snarare gynnar publiken än talaren 

själv. När talaren tar upp jämställdhet i sitt tal kommer det att uppfattas som en del av det 

goda.124 När Clinton uttrycker sin tacksamhet över att få tala i den givna situationen och lyckan i 

att höra att hennes man får beröm för sin insats som president, är det någonting som kan tolkas 

som topiken det goda. Enligt Mral, Gelang och Bröms kan valet av topiker visa på talarens egna 
                                                
122 Lindqvist Grinde (2008), s. 135. 
123 Ibid., s. 150. 
124 Ibid., s. 162ff. 
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värderingar.125 Att Clinton väljer att inleda sitt tal med positiva topiker kan visa att hon vill skapa 

en positiv stämning hos publiken, visa sin tacksamhet och även visa hur mycket publikens 

närvaro påverkar henne. Topiken jämställdhet framträder när Clinton talar om USAs framgång. 

Hon menar att landets framgång byggs av samtliga amerikaner och framgången ska därför även 

delas av alla. Det tyder på att Clinton vill att det ska vara jämställt och att alla ska ha rätten till 

jobb, säkerhet och få liknande förutsättningar. 

 

Actio/pronuntiatio 

När Clinton tackar sin publik håller hon sin hand på hjärtat och ler. När publiken sedan jublar 

skakar hon på huvudet samtidigt som hon ler. Clinton håller handen på hjärtat vilket kan tolkas 

som att hennes tacksamhet verkligen kommer från hjärtat och att hon visar uppskattning och 

ärlighet. När hon samtidigt skakar på huvudet kan det tolkas som att publikens respons var mer 

än väntat och att hon är imponerad av publikens hängivenhet. Hennes argumentation kan 

påverkas genom att hon uppmärksammar publikens respons och då även borde anpassa sina 

argument efter vad publiken tycker.  

 

Vid ett tillfälle verkar Clinton gå ifrån sitt förberedda manus utifrån vad hennes kroppsspråk 

visar. Det är när Clinton nämner sin man Bill Clinton som en förebild och publiken börjar 

applådera. Bill Clinton får så mycket applåder att Clinton väljer att säga ”[...] Oh, that will make 

him so happy.”126 samtidigt som hon lutar sig lite framåt, drar fram axlarna, sänker huvudet och 

pekar med sin högra hand mot sin vänstra sida där maken står. Detta kan tolkas som att hon visar 

sin privata sida och känner sig säker att gå ifrån manus för att uppmärksamma publikens 

reaktioner. Genom att hon visar sig personlig kan argumentationen framställa henne som 

engagerad privat likaså. Utifrån den tanken borde hennes argument vara ärliga eftersom hon själv 

blir påverkad av dem.  

 

Återkommande använder sig Clinton i sekvens ett av gestaltande gester för att förstärka det hon 

talar om. Mral, Gelang och Bröms skriver att gester kan bidra till att förstärka, illustrera eller 

poängtera det man vill säga.127 När hon säger att de inte finns något tak lyfter hon sina händer 

mot skyn, när hon talar om någonting starkt låtsas hon med båda händerna greppa om någonting 

                                                
125 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 52. 
126 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 82.  
127 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 67. 
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som skulle kunna föreställa en rejäl sten. Clintons röst är varierande i sekvens ett, både i tempo 

och i ton. När Clinton nämner Obama sänker hon sin röst till ett lägre tonläge och talar 

långsammare för att därefter lämna plats för publikens jubel. Clinton talar med en lägre tonart 

vilket kan tolkas som att det är mer viktigt och att det skiljer sig från det andra. Vissa delar kan 

verka som viktigare för Clinton och den tolkningen görs utifrån att när publiken jublar har hon ett 

allvarligt ansiktsuttryck samtidigt som hon nickar långsamt.  

 

Sekvens 2 

I sekvens två fokuserar Clinton på att belysa motståndarnas, republikanernas, brister och hur hon 

inte håller med deras synsätt. Tidsintervall i filmklippet: 13:01-16:08. 

 

Topiker 

Clinton använder återkommande i sekvens två den allmänna topiken motargument när hon talar 

om republikanerna. I motargument försöker talaren slå hål på motståndarens argumentation och 

hitta dess brister för att sedan kunna stärka sina egna argument.128 Denna topik är väl lämpad för 

sammanhanget eftersom de flesta i publiken troligtvis redan står på demokraternas sida och vill 

stärka sitt band med partiet ännu mer. Utifrån att Clinton använder sig av denna topik kan 

tolkningen bli att hon främst vänder sig till sina väljare och inte några andra. Hon förklarar 

republikanernas politik som enkel och negativ som möjligtvis en av republikanernas väljare inte 

skulle godta. 

 

Återkommande i sekvens två betonar Clinton republikanernas negativa politik vilket tyder på 

argumenten med modell/antimodell. I antimodell kan man tillskriva dem egenskaper som man 

själv kan distansera sig ifrån.129 Sekvensen kan även ses ur genren genus demonstrativum 

(hyllning- och smädestalen), eftersom Clinton fokuserar på att argumentera varför de inte ska få 

makten. Lindqvist Grinde skriver att det inte nödvändigtvis behöver vara stora brister hos 

motståndaren utan talaren kan istället bevisa varför han eller hon själv skulle göra uppdraget 

bättre.130 Genom antimodellen distanserar sig Clinton från republikanernas politik och tolkningen 

är att hennes politik, enligt Clinton, skulle vara bättre för folket.  

 

                                                
128 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 154.  
129 Perelman (2013), s. 125.  
130 Lindqvist Grinde (2008), s. 166.  
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Topiken beståndsdelar kan användas när en sak består av flera delar och behöver delas upp.131 

Clinton säger “Now, there may be some new voices in the Presidential choir, but they’re all 

singing the same old song…[...]”132 och menar att även om det finns nya ledare hos 

republikanerna så kommer det inte att göra någon skillnad hos partiet. Dessa delar (personer) i 

partiet kan publiken ha sett som nya beståndsdelar som kan ändra partiets inställning men detta 

menar Clinton inte är fallet.  

 

Topikerna som anses som väl passande för den politiska genren är det onda, jämställdhet samt 

ekonomi. I det onda tillsammans med jämställdhet kan minskade klyftor i samhället användas 

som exempel.133 Att ta upp statsfinanser i ekonomifrågor ses även som väl passande för genren 

menade Aristoteles.134 Clinton framställer republikanerna som onda människor när de nekar 

kvinnors rättigheter och även hur de tidigare har ljugit om hur förslag skulle kunna leda till det 

bättre, “[...] promising lower taxes for the wealthy and fewer rules for the biggest corporations 

without regards for how that will make income inequality even worse.”135 I topiken om 

jämställdhet fortsätter Clinton att framställa republikaner som onda med att de kommer särskilja 

homosexuella och inte ge dem samma rättigheter. Här lyser Clintons egna värderingar igenom, 

som verkar vara att ingen ska lämnas utanför och att alla är lika mycket värda. Statsfinanser tas 

upp genom att hon nämner att republikanerna tar avstånd från en gemensam ekonomi. 

Tolkningen är att varför Clinton inte lyfter ekonomin ytterligare kan bero på att hon inte ser 

ekonomin som hennes främsta fokus men att den ändå är viktig att belysa i den här genren.   

  
Actio/pronuntiatio 

När Clinton säger att samtliga republikaner sjunger samma sång, flinar hon samtidigt som hon 

viftar med ett finger och skakar på huvudet. Detta kan tolkas som att hon vill visa att trots deras 

förändring går hon inte på deras nya försök. Denna rörelse gör hon även senare i sekvensen när 

hon nämner att de vet hur det utvecklar sig, som att republikanerna skulle försöka lura dem att 

deras handlingar kommer ge ett annat resultat.  

 

                                                
131 Lindqvist Grinde (2008), s. 140.  
132 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 84. 
133 Lindqvist Grinde (2008), s. 162. 
134 Aristoteles (2012), 1.4.7. 
135 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 84. 
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“[...] why don’t they start listening to those who are?”136 säger Clinton när republikanerna 

berättar att de inte ser sig själva som forskare och anser sig själva inte ha kompetensen för att tala 

om klimatpåverkningen. Hon spärrar upp ögonen, ser arg ut och höjer rösten och det kan tolkas 

som att Clinton tycker det är en självklar handling och inte kan förstå hur man kan komma med 

ett så dumt argument. Pronuntiatio visar sig när Clinton imiterar republikanernas svar, att de inte 

är forskare, hon använder sig av en mörk och robotliknande röst. Utifrån den imitationen kan 

tolkningen vara att hon vill framställa republikanerna som känslokalla robotar som enbart 

använder sig av undanflykter. När Clinton talar om låten “Yesterday” av The Beatles använder 

hon republikanerna som exempel. När hon säger “[---] They believe in yesterday!”137 höjer hon 

rösten och pekar med fingret framåt, som att hon pekar ner på republikanerna samtidigt som hon 

återger sångtexten. Detta tilldelar republikanerna ett tankesätt som kan ses som negativt i 

sammanhanget. 

 

Sekvens 3 

I sekvens tre talar Clinton om att tillhöra någonting större och hur utanförskap kan visa sig.  

Tidsintervall i filmklippet: 29:42-31:16. 

 

Topiker 

De topiker som är framträdande i sekvens tre är tidigare erfarenheter, familj samt nationalitet. I 

tidigare erfarenheter kan man betona det man gjort som resulterat i något extraordinärt så länge 

personen anses som ödmjuk. Topiken familj kan användas när talaren tilldelar någon en roll som 

ingår i en familj eller använda sin egna faktiska familj. Topiken nationalitet kan ge stor effekt om 

man lyfter de positiva sidor som kan förknippas med den egna nationen.138 Clinton talar om 

USAs positiva egenskaper som mångfald, öppenhet och deras syn på frihet. Utifrån det talar hon 

om hur hela världen dras till det land hon ser som fantastiskt och genom det visar hon sina 

värderingar om nationen. Clinton nämner även att hon sett det med egna ögon och där visar sig 

hennes tidigare erfarenheter. Det kan tolkas som att Clinton inte lyssnar på rykten utan är där i 

fysisk person och inte är rädd för att se verkligheten vilket kan vara önskvärt hos en politiker.  

 

                                                
136 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 84. 
137 Ibid. 
138 Lindqvist Grinde (2008), s. 130, 136f. 
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Topiken familj visar sig i hur Clinton beskriver hur människor i USA kan samarbeta med 

varandra. Återkommande i sekvensen nämner hon samtliga problem som “family-issues” som 

kan tolkas som att hela landet måste ta ansvar och inte lämna de utsatta utanför eftersom det 

tillsammans är lättare, men svårare som ensam, att möta utmaningar. Ordet familj i detta 

sammanhang skulle kunna tolkas som en metafor för USAs gemenskap.  

 

Actio/pronuntiatio 

Actio visar sig när Clinton skakar på både huvud och ena fingret vid två tillfällen i denna 

sekvens. Det ena tillfället är när hon säger att det inte är ett kvinnoproblem och det andra tillfället 

är att nya medborgare inte ska få sämre status. Det kan tolkas som att Clinton vill förstärka sitt 

ordval och betona att det inte är såhär det ska vara. När publiken sedan jublar efter hennes 

uttalanden nickar hon långsamt med huvudet och har ett allvarligt ansiktsuttryck. Det kan tolkas 

som att hon instämmer med publikens jubel samtidigt som hon njuter av publikens positiva 

respons på hennes uttalanden.  

 

Pronuntiatio blir framträdande när Clinton i sekvensen använder ordet “family-issue” ett flertal 

gånger. Varje gång betonar hon ordet på liknande sätt vilket ger detta ord den dominerande rollen 

i denna sekvens. Mral, Gelang och Bröms nämner att talets framförande bör ha en stadig rytm.139 

Genom att ha samma betoning på återkommande ord blir det en rytm i talet som bidrar till 

dynamiken. Varje gång hon upprepar ordet “family-issue” pekar hon med fingret uppåt vilket kan 

bli uttjatat. Genom att upprepa samma rörelse för många gånger kan den förlora sin effekt när den 

är menad att förstärka. När Clinton sedan har gett förslag på hur hon tycker att USA ska agera för 

att förhindra utanförskap saktar hon ner tempot i rösten och sedan går hon ner i röstläge. Detta 

kan tolkas som en avrundning på denna del. 

 

Sekvens 4 

I sekvens fyra nämner Clinton hur hon tidigare handlat inom politiken och hur det sedan skulle 

visa sig i rollen som president. Hon går vidare in på ämnet familj som nämnts tidigare i sekvens 

tre. I slutet av sekvens fyra nämner Clinton målen hon sätter om hon blir vald till president. 

Tidsintervall i filmklippet: 37:12-39:25. 

 

                                                
139 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 130.  
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Topiker 

De topiker Clinton berör i sekvens fyra är det möjliga, tidigare handlingar, attityder och 

nationalitet. Tidigare handlingar och nationalitet har vi förklarat tidigare och nu förklaras övriga 

topiker. Attityder visar sig i inställningen talaren har till sin publik och vilka egenskaper som 

denne väljer att framhäva. Publiken behöver känna goda attityder för att de ska bli välvilligt 

inställda.140 Med det möjliga kan talaren argumentera för att sin plan är genomförbar och behöver 

bevisa publiken om detta för att tesen ska vara övertygande.141 Topiken nationalitet framhävs när 

Clinton säger meningen “That’s how we do it in America.”142 Clinton både hyllar en inställning 

som hon tilldelar alla i landet samtidigt som hon bevisar att hon är en del av den kulturen 

eftersom hon gjorde på det sättet. Här visar sig genren genus demonstrativum som är hyllnings- 

och smädestalen. Clinton lyfter en inställning hos gruppen, som i detta fall är hela landet, och 

hyllar denna inställning vilket är syftet med hyllningstal. Det kan tolkas som att Clinton har en 

stark nationalitet som visar sig i hennes hyllning. Attityder visar sig när Clinton berättar hur hon 

tog president Obamas jobberbjudande även fast de tidigare har tävlat mot varandra. Denna attityd 

kan visa att hon sätter eventuella personliga attityder åt sidan för att hon vill landets bästa.  

 

Den sista allmänna topiken det möjliga eller det omöjliga visar sig när Clinton argumenterar för 

att de tillsammans kan få en bättre ekonomi, stärka familjeförhållanden samt stärka landets 

försvar. Hon nämner även sig själv som exempel på något omöjligt som kan bli möjligt. “[...] if 

you loose an election you could get imprisoned or exiled- even killed- not hired as Secretary of 

State.”143 Det kan tolkas som att Clinton kan göra det omöjliga för att hon har lyckats bättre än 

någon tidigare. Den framträdande topiken som är väl passande till den politiska genren är 

försvaret. Clinton nämner försvaret som finns idag och vilka möjligheter som finns i samarbete 

med övriga världen vilket bidrar till tolkningen att det handlar om export/import. 

 

Actio/pronuntiatio 

“We Americans may differ, bicker, stumble, and fall[...]”144 säger Clinton samtidigt som hon 

vaggar långsamt sidledes fram och tillbaka samtidigt som hon har en bra rytm som liknar musik. 

                                                
140 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 137. 
141 Ibid., s. 150.  
142 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 89. 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
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Mral, Gelang och Bröms skriver att musik kan vara ett bra sätt att skapa symbolik.145 I detta 

sammanhang tillför det en känsla och symbolik av gemenskap. Clintons användning av 

pronuntiatio förstärker hennes argumentation för tesen att hon bryr sig om alla amerikaner. 

 

Clinton berättar hur hon handlade som senator och att hon sedan skulle handla på samma sätt som 

president. I den förklaringen för hon ena handen framåt i en rullande rörelse vilket kan liknas 

med ett hjul som rullar framåt. Med denna rörelse kan det tolkas som att hennes handlingssätt är 

så inarbetat så det går på rutin och att hon som president inte ens kommer behöva tänka.  

 

Clinton nämner att människor i hela världen ställer frågor till henne. Samtidigt som hon säger 

detta håller hon upp sina händer som en välkomnande kram och tittar runt i publiken. Det kan 

tolkas som att Clinton ser alla människor, att ingen ska känna sig bortvald samtidigt som hon 

välkomnar och uppmuntrar frågor från vem som helst.“[...] President Obama asked me to serve, 

and I accepted because we both love our country.”146 Under hela den meningen har Clinton 

knäppt händerna framför sitt bröst vilket stärker hennes uttalande om att de tillsammans är 

starkare. 

 

Sekvens 5 

I sekvens fem närmar sig Clinton slutet av sitt tal. Denna del av talet skulle kunna tolkas som 

refutatio då hon nämner de saker som andra kan tycka är hennes nackdelar och hur hon ska ta sig 

runt dessa hinder. Tidsintervall i filmklippet: 40:37-42:35. 

 

Topiker 

Ålder är en återkommande topik hos Clinton som hon kopplar ihop med sina tidigare 

erfarenheter, som även den är framträdande i sekvens fem. Clinton nämner att hon inte är den 

yngsta kandidaten i det här valet men byter sedan spår och säger att hon istället blir den yngsta 

kvinnliga presidenten. Egentligen ger hon inget svar på denna invändning utan argumenterar 

istället för att de positiva sidorna väger över, att hon skulle bli den första kvinnliga presidenten. 

Hennes tidigare erfarenheter visar sig i meningen “You know, I know how hard this job is. I’ve 

seen it up close and personal.”147 Denna topik kan argumentera för att Clinton kommer sätta sig 

                                                
145 Mral, Gelang & Bröms (2016), s. 11. 
146 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 89. 
147 Ibid. 
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in i arbetet snabbare än andra kandidater då hon är medveten om hur det fungerar i praktiken och 

vilka motstånd hon kan stöta på.  

 

Topiken utseende kan användas av talaren för att beskriva sitt egna eller andras utseende och 

möjligtvis stärka deras ethos om utseende anses passande för situationen, menar Lindqvist 

Grinde.148 Clinton använder denna topik när hon nämner hårfärger. Hon talar om att tidigare 

presidenters hår har blivit gråare och gråare under tiden som president. Det kan tolkas som att 

hon vill säga att det är stressande för presidenter när de inte vet vilka utmaningar som finns innan 

de kliver upp i den rollen. Clinton hyllar sedan sig själv och det kan tyda på ett hyllningstal. 

Lindqvist Grinde skriver att talaren i genus demonstrativum kan betona någonting som den 

hyllade har lyckas med snabbare än andra.149 Clinton själv har färgat sitt hår i flera år och säger 

att publiken inte behöver oroa sig för detta, vilket verkar som att hon framställer hårfärgen som 

orsaken till stresshanteringen vilket egentligen inte har någon logik i sig. Eftersom detta inte är 

ett godtagbart argument som Clinton troligtvis vet om, kan det vara ett sätt att visa ironi och 

humor för att göra publiken välvilligt inställd.  

 

Jämställdhet för kvinnan samt solidaritet benämns i sekvens fem. Med solidaritet menar 

Lindqvist Grinde att talaren bör argumentera för hur dennes förslag gör nytta även för andra än 

sig själv.150 Solidaritet syns när Clinton berättar att hon uppmuntrar andra partier att debattera 

med henne för att hon då kan visa de som inte håller med henne om att hon är en president som 

kan representera även dem. Jämställdhet visar sig även i det exempel vi nämner om topiken ålder 

när Clinton byter spår om att inte vara den yngsta kandidaten men den första kvinnliga 

presidenten. Att vara president innefattar den högsta ledningspositionen i USA och det kan tolkas 

som att Clinton tycker att kvinnor ska ha samma rättigheter och hon tar därför upp topiken 

jämställdhet. 

 

Actio/pronuntiatio 

Clinton talar vid ett tillfälle om att hon ska berätta en hemlighet för publiken. Samtidigt sänker 

hon sina armar men pekar uppåt med sina pekfingrar men precis som hon säger “secret” så tar 

hon ner fingrarna och rör huvudet från en sida till den andra i en liten rörelse samtidigt som hon 

                                                
148 Lindqvist Grinde (2008), s. 132.  
149 Ibid., s. 166. 
150 Ibid., s. 164.  
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ler. Detta kan tolkas som en lite barnslig rörelse vilket hon möjligtvis anspelar på, för att dela 

med sig av något man kallar för hemlighet i ett sådant stort sammanhang brukar inte vara någon 

riktig hemlighet utan snarare någonting uppenbart. Som i detta fall var hemligheten att hon inte 

skulle göra allt rätt. När hon säger “hemligheten” öppnar hon sina händer och trycker fram dem 

en aning vilket kan tolkas som att hon vill distansera samt skydda sig själv från eventuella 

påhopp.  

 

Clinton använder sig genomgående i sekvens fem av humoristiska ansiktsuttryck där hon 

använder olika skämtsamma inslag. När Clinton säger “I think you know by know that I’ve been 

called many things”151 lyfter hon ögonbrynen, skakar lite lätt på huvudet samtidigt som hon flinar 

och talar i ett lägre tonläge. Det kan tolkas som att hon menar att det inte finns något viktigt i 

dessa beskrivningar och att de är överdrivna och oseriösa, även när hon berättar att hon sett hur 

de går till ler hon samtidigt extra mycket. Det verkar som att Clinton vet att publiken vet om det 

men att hon påminner dem. Att hon använder sig av humor kan tyda på en avslappnad stämning 

mellan henne och publiken som sedan kan påverka publiken till en välvillig inställning. Vilket 

sedan påverkar Clintons argumentation. De humoristiska argumenten kanske inte övertygar i sig 

men de bidrar till helhetsbilden av Clintons argumentation eftersom publiken då godtar hennes 

argument när de ser henne som välvillig.  

7.2.5 Doxa och identifikation  

För att kunna gå vidare in på hur publiken kan identifiera sig samt eventuellt distansera sig mot 

Clintons tal behöver den rådande doxan definieras.  

 

Doxan hos publiken kan identifieras som att publiken är missnöjd över hur samhällets 

uppbyggnad ser ut idag. Clinton verkar förutsätta att det självklara hos publiken är att samtliga 

amerikanska medborgare ska ha samma förutsättningar. Clinton uttalar meningar som verkar 

tilltala de som kämpar för överlevnad, “Prosperity can’t be just for CEOs and hedge fund 

managers. Democracy can’t be just for billionairs and coporations. Prosperity and democracy are 

part of your basic bargain too.”152 Utifrån detta påstående definierar hon publiken som utanför 

den grupp hon nämner i sitt uttalande. Det tolkas som att Clinton talar till en doxa hos en låg samt 

medelklass som kämpar och som är upprörda över att republikanerna har hanterat problem som 
                                                
151 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 90. 
152 Ibid., s. 83.  
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sedan negativt påverkat dem. Clinton ger även exempel som “Our political system is so paralyzed 

by gridlock[...]”153 som påståenden snarare än att argumentera för varför det är så. Hon verkar 

utgå från att publiken håller med om detta och doxan är att USAs samhälle behöver förbättras. 

Clinton verkar utgå från att publiken redan står på hennes sida och delar hennes doxa. 

 

Clinton verkar utgå från en doxa där att kvinnor ska ha rätten att bli presidenter och att alla ska ha 

samma förutsättningar. Den tolkningen görs utifrån publikens jubel när hon nämner sina 

värderingar. Eftersom publiken jublar när Clinton talar om sina ställningstaganden kan 

tolkningen bli att gruppen delar samma doxa. Utifrån denna gemensamma värdegrund kan man 

se att publiken inte anser att USA har ett rättvist samhälle, att överklassen har det bättre ställt och 

att resterande invånare sedan får betala priset.  

 

Den naturliga åtskillnad som finns mellan människor, som nämns i Burkes teori identifikation, är 

tydlig hos Clinton då hon i sin roll som politiker har en annorlunda vardag till skillnad från 

många i publiken. Att skapa identifikation kan vara utmanande eftersom Clinton inte kan tala till 

varje individ utan talar till alla i gruppen på ett övergripande sätt, samtidigt som hon måste få alla 

att känna sig sedda. Oja anser att politik inte enbart handlar att tala till egna väljare utan även till 

de potentiella.154  

 

Första steget i Burkes teori för hur man kan skapa identifikation är som tidigare nämnts att belysa 

det man har gemensamt. Clinton använder historier och vissa av dessa beskriver vardagliga sidor 

av hennes liv vilket publiken som hon definierat som mellanklassen kan känna igen sig i. Clinton 

nämner hur hennes mamma har haft en svår uppväxt och att hon blev övergiven men lärde sig hur 

man hanterar dessa motgångar. Utifrån detta kan tolkningen bli att Clintons mamma har haft en 

uppväxt som många i publiken kan känna igen sig i. Den sanning som Clinton verkar utgå ifrån 

är att ens mammas erfarenheter kan föras över till sig själv. Hennes mamma har i detta fall lärt 

henne om vilka förutsättningar alla borde ha. Clintons uttalande kan tolkas som ett 

identifikationsmönster eftersom uttalandet syftar till Clintons tidigare erfarenheter som i sin tur 

speglas som hennes värderingar.  

  

                                                
153 Se bilaga 2 “Hillary Clintons tal”, s. 84. 
154 Oja (2015), s. 98.  
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Andra steget i identifikationsteorin, att utgå från antitesen, går att uppfatta när Clinton lyfter 

republikanernas dåliga sidor som tidigare nämnts i topikanalysen. Clinton verkar vilja visa något 

hon vill distansera sig ifrån. Genom att Clinton tar avstånd från dem så är de väljare som tar 

avstånd från republikanerna automatiskt med Clinton och kan känna identifikation med henne. 

Det verkar finnas någon slags ilska hos publiken för hur republikanerna väljer att hantera olika 

problem, vilket kan vara ett identifikationsmönster eftersom det är en känsla som Clinton delar 

med sin publik. Genom att hon hånar detta sätt och säger att det är orimligt kan publiken känna 

identifikation med Clintons sätt att lösa problem. Clinton definierar sina väljare som de goda 

människorna och de andra som onda. Publiken ser sig själva som goda människor och på det 

sättet kan de känna tillhörighet med det goda som Clinton beskriver. Inom politiken strävar man 

vanligtvis efter lyckan för samhället och publiken vill troligtvis ha en president som liknar dem 

själva och fattar de beslut som de själva skulle ha fattat. Genom att Clinton framställer sig själv 

som god så kan publiken känna identifikation i det goda.  

 

I tredje steget från teorin om identifikation bör talaren upprepa budskapet om vi. Även här som 

nämnts i topikanalysen använder Clinton ordet familj återkommande vilket i detta sammanhang 

kan vara en synonym till ordet vi. Familj kan tolkas som en gemensam grupp med trygghet. 

Clinton använder ordet vi relativt genomgående, ett exempel är i sekvens två när hon beskriver 

republikanerna och förutsätter att publiken tycker likadant som hon själv: “We’ve heard this tune 

before. And we know how it turns out.”155 Eftersom hon använder sig av historier som gruppen 

kan identifiera sig med stärker hon känslan av gemenskap. Clinton målar upp sin mänsklighet och 

talar om publiken som sin familj vilket gör att publiken kommer närmare och får den trygghet 

som finns inom en familj. Idén om landet som en familj kan vara en identifikationsmarkör som 

publiken kan identifiera sig med.  

 

En tydlig utgångspunkt som Clinton verkar utgå från är att alla är lika mycket värda och därför 

måste hon framställa sig själv på samma nivå för att publiken ska köpa detta resonemang, 

samtidigt som hon måste hylla sig själv för att visa varför hon är en extra ordinär person som 

skulle passa som deras president. Clinton använder historier för att visa sin mänskliga sida som 

publiken kan se sig själva i, sedan berättar hon om sina erfarenheter för att argumentera för att 

hon kommer att bli den bästa presidenten. Slutligen verkar Clinton återkommande använda 

                                                
155 Se bilaga “ Hillary Clintons tal”, s. 84. 
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budskapet vi för att publiken inte ska känna sig utelämnade om hon får makten, att de är med och 

påverkar hennes beslutsfattande.  

7.2.6 Sammandrag av analysen 

Clinton är en person som skiljer sig från sin publik. Hon jobbar på en högre position som inte kan 

liknas med publikens vardagliga arbetsuppgifter samtidigt som publiken till viss del förstår vad 

hennes uppdrag är. Clinton argumenterar återkommande utifrån sina tidigare erfarenheter vilket 

kan ses som en topik, identifikationsmarkör och ett sätt att stärka sitt ethos. Förutom ethos 

använder sig Clinton av pathos, främst i negativ form när hon talar om republikanerna men även i 

positiv form genom evidentia när hon talar om det land hon vill forma som president och som 

kommer gynna samtliga av USAs invånare. 

 

Clinton använder sig av många olika topiker men samtliga bidrar till argumentationen och utgår 

från värderingen att alla är lika mycket värda och borde få samma förutsättningar. 

Argumentationen utgår från illustrativ samt modell/antimodell och innehållet förstärks främst 

med hjälp av Clintons pronuntiatio men till viss del även av actio.  

8. Slutsatser och diskussion 

Slutsatser av respektive analys ska nu presenteras separat för att sedan gå vidare in på en 

diskussion där likheter och skillnader samt tankar om resultatet ska diskuteras. 

8.1 Slutsatser Donald Trump 

Slutsatsen utifrån analysen är att Trump främst använder ethos av de tre övertygandemedlen i sin 

argumentation. Han framställer sig själv som en affärsman som kan skapa arbeten, sköta en 

ekonomi och förhandla. Han framhäver främst handlingsklokhet och karaktär i sitt ethos när han 

återkommande argumenterar för hur han ska gå tillväga i sin roll som president och hur andra 

tidigare misslyckats. Talet saknar mestadels välvilja mot publiken, konkurrenter och tidigare 

politiska ledare. Pathos används också flitigt vilket kan påverka publikens beslutsfattning i den 

riktning Trump vill. Han använder främst känslan rädsla och missnöje när han argumenterar för 

hur USA börjar likna ett u-land medan andra länder tar mer makt. Logos-argumenten är inte 

underbyggda då Trump inte talar om var hans statistik och fakta om USAs ekonomi och 
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arbetslöshet är tagen vilket gör argumenten mindre trovärdiga. Det går att anta att publiken kan 

acceptera logos-argumenten då Trumps ethos är tillräckligt starkt.  

 

Trumps mest framträdande topiker är persontopiker, säkerhet, ekonomi, arbetslöshet och makt. 

Han argumenterar genom persontopiker när han framhäver de egenskaper som syftar till att han 

är en stark ledare vilket bidrar till hans ethos. Han lägger stort fokus på områden som säkerhet 

och försvar i landet, ekonomiska förutsättningar och landets arbetslöshet, vilket bidrar till pathos 

och kan skapa eller stärka missnöje hos publiken. Sett till en helhetsargumentation använder 

Trump exempel och modell/antimodell genomgående i talet. Han ger många exempel på vad 

andra gjort dåligt och vad landet inte bör eftersträva för att sedan argumentera utifrån sig själv 

som förebild. 

 

Trumps actio och pronuntiatio framträder genom många tempoväxlingar, tonläge i rösten och 

yviga rörelser vilket påverkar argumenten. Hans actio och pronuntiatio är välanpassat till hans 

innehåll då kropp, röst och innehåll följer en röd tråd. Trump tittar sällan ned i manus vilket kan 

få talet att framstå som mer spontant. Vid ett flertal gånger kan Trump dock uppfattas som inläst 

när hans pauseringar kan låta något tillgjorda. Trumps actio och pronuntiatio kan dra ned 

argumentationen på det sättet att han har ett aggresivt kroppsspråk och vid ett flertal gånger ett 

aggressivt tonläge. Trumps kontroversiella åsikter i samband med hårdare gester och tonläge kan 

tolkas som skrämmande. 

 

De ovan berörda delarna: ethos, pathos, logos, topiker och actio/pronuntiatio bidrar till att se 

argumentationen och därmed kunna uppfatta vilka identifikationsmarkörer som används i talet. 

Några vanligt förekommande markörer är: Isis, Mexico, slagord och att han uttrycker att han 

skulle vara en bättre president än många andra. Det går att tolka Trumps argumentation som att 

han utgår från att publiken är missnöjd vilket markörerna kan stärka och därmed bidra till att 

identifikation skapas. Publiken kan vara rädda för framtiden och de ökade hotet från terrorister. 

De kan dessutom vara missnöjda med landets nedåtgående ekonomi och minskande makt. Trump 

bygger upp ett vi och dem och ger publiken syndabockar att skylla sitt missnöje på.  

 

Möjligen kan publiken identifiera sig med en vilja av att landet ska bli bättre och lösningen på det 

kan vara att ha en ledare som vågar säga vad han tycker, pekar med hela handen och som är 

väldigt framgångsrik. Trumps kroppsspråk och disposition av innehållet går utanför de klassiska 
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ramarna i retoriken vilket kan vara ett taktiskt val för att människor vill ha en skillnad och Trump 

går utanför de normala ramarna för ett politiskt framträdande. Trump saknar till stor del välvilja 

vilket kan anses passande för att publiken ska förstå honom som en dominant person som kan 

fatta tuffa beslut för, vad de anser som, landets bästa. Människor som är missnöjda kan 

förmodligen identifiera sig med att politiker ofta har en snygg retorik men att politiken fallerar. 

Trump framställer sig själv som en icke politiker när han uttryckligen uttalar sin åsikt om 

politiker: “[…] politicians are all talk, no action.”156 Han vill därmed skilja sig från mängden och 

uppfattas som en ”doer” som kommer att leda landet till framgång när slagordet upprepas “We 

will make America great again.”157  

8.2 Slutsatser Hillary Clinton 

För att en slutsats ska kunna dras hur publiken kan identifiera sig med Clinton ska nu slutsatser 

presenteras utifrån studiens underfrågor. Argument som Clinton använder sig av utifrån pisteis 

syftar främst till pathos men även en del till ethos. Clinton talar om en drömmande framtid med 

positiv anda och utifrån evidentia samt illustrativa argument framställer hon den bilden för sin 

publik. Clinton verkar vilja visa sig trovärdig vilket syftar till hennes ethos. Hennes tidigare 

erfarenheter har en dominerande roll i hur hon argumenterar för sig själv och hur dessa 

erfarenheter kan stärka tron om att hon är den mest lämpade kandidat som president. Logos visar 

sig en aning kort och får inte lika stor plats som de andra bevismedlen.  

 

Den topik som berörs flest gånger utifrån de valda sekvenserna är jämställdhet, och på andra 

plats kommer nationalitet och tidigare erfarenheter vilka samtliga faller inom ramen för 

persontopiker. Den dominerande topiken jämställdhet syftar till allas bästa och hur handlingarna 

långsiktigt hjälper befolkningen medan de andra topikerna främst syftar till henne själv och 

varför hon skulle uppfattas som den bästa kandidaten. I de valda sekvenserna berörs även topiker 

som kan vara passande för politiska genren som ekonomi, lagstiftning och försvaret men de 

berörs enbart vid något tillfälle, vilket kan bero på de valda sekvenserna men även att p.g.a. att de 

inte ligger i fokus för Clintons huvudsakliga identifikation. Även om den huvudsakliga genren är 

genus deliberativum (politiska talen) finns även inslag av genus demonstrativum (hyllning- och 

smädestalen). Clinton hyllar sig själv och smädar republikanernas politik men håller sig 

fortfarande i till tidsintervallet framtiden som ses som passande för genus deliberativum. Genom 
                                                
156 Se bilaga 1”Donald Trumps tal”, s. 73.  
157 Ibid., s. 82.  
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att återkommande smäda motståndarna och hylla sina egna förebilder visar sig en av de 

vanligaste argumentationstyperna hos Clinton, modell/antimodell.   

 

Slutsatsen av Clintons actio och pronuntiatio är att rösten är hennes främsta verktyg. Både i 

tonläge, tempo och rytm. Tonläget går ner en aning när hon betonar någonting viktigt men håller 

annars en relativt jämn nivå. Även om hon vid några tillfällen gör gester är det främst för att 

förstärka det hon säger i stunden. Den vanligaste rörelsen är att hon viftar med pekfingret 

samtidigt som hon skakar på huvudet vilket analysen har framställt kan tyda på att hon inte kan 

bli lurad av andra. Hennes actio och pronuntiatio stärker argumentationen eftersom den samspelar 

med hennes innehåll. Clinton låter innehållet ta plats i hennes framförande och kroppsspråket ger 

innehållet en utsmyckning som hjälper publiken att ta till sig av budskapet.  

 

Det som är mest framträdande för att skapa identifikation är sättet Clinton för sin argumentation, 

nämligen genom historier och modell/antimodell. Genom dessa illustrativa argument visar 

Clinton sin privata sida men även hur människor kämpar för att överleva vilket knyter an till både 

hennes ethos samt pathos. Genom dessa historier visar Clinton vad hon har gemensamt med sin 

publik och att hon står på allas sida, inte bara de i överklassen.  

 

Utifrån analysen kan vi dra slutsatsen att Clinton vill skapa identifikation med en stor publik 

utifrån den vanliga värderingen, och gemensamma doxa, att alla är lika mycket värda och då 

borde även låg- och medelklassen få samma förutsättningar. Clinton vill visa sig själv vara en del 

av publiken och att hon bryr sig. Argumentationen syftar även på att framställa republikanerna 

som syndabockar och att hon är den goda. Utifrån det resonemanget skapas identifikation och 

gemenskap i den egna gruppen som distanserar sig från de andra.  

8.3 Diskussion 

Syftet med vår studie var att observera två politiker med olika retorik. Vi har observerat ett flertal 

olikheter mellan Trump och Clinton. Vi har också sett en del likheter mellan kandidaterna. De 

skiljer sig stort i uttryckssättet men när vi har analyserat djupare kan vi se likheter i deras 

användning av teorierna inom retoriken. Vi ska nu, utifrån uppsatsens syfte, diskutera vidare hur 

talen kan kopplas till den klassiska och/eller samtida retorikforskningen. 
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Efter att ha studerat och analyserat materialet förstod vi att kandidaterna lägger mycket kraft på 

att berätta vilka de är och vad de åstadkommit vilket syftar till att stärka deras ethos. Trump talar 

mestadels om hans tidigare framgångar som affärsman. Clinton lägger stort fokus på att 

framställa USA som en familj som hjälper varandra. Frågan är om de behöver berätta mer om sig 

själva för att de är kända för publiken sedan tidigare? Kanske för att förklara den “rätta historien” 

om sig själva för publiken? Argumentationen utifrån persontopiker kan vara effektiv för att 

publiken ska förstå deras bakgrund utifrån kandidatens perspektiv. I analyserna har vi berört 

autenticitet som går att diskutera vidare i samband med ethos. Något vi frågar oss är hur autentisk 

retoriken i en politisk kampanj kan vara? Vems argument är det egentligen som framförs? Det är 

många steg som behöver passeras för att bli president i USA. Hur anpassad är retoriken? Hur 

mycket handlar det faktiskt om att publiken ska kunna identifiera sig och därmed rösta på 

kandidaten, snarare än hens ursprungliga politik? 

 

Utifrån den klassiska retoriken syftar pathos till att placera publiken i rätt riktning och eftersom 

det är en lång kampanj måste argumenten vara långvariga. De negativa argumenten påstås ha 

längre effekt än de positiva enligt viss nutida forskning. Trump fokuserar mer på argument 

utifrån det negativa i samhället medan Clinton fokuserar på argument utifrån hopp och glädje. 

Båda kandidater är fortfarande kvar i valet 11 månader senare och någonting visar att både 

negativa samt positiva argument kan ge långvarig effekt vilket får oss att fundera kring om den 

positiva argumentationen kan ha större kraft än vad som sägs. Eftersom pathos har en stor effekt 

på hur människor agerar har känslorna som kandidaterna fokuserat på i detta tal stor betydelse för 

vilken riktning de väljer i fortsättningen av sina kampanjer. Den publik som vill ha konkreta 

handlingar för att få drastiska resultat kan möjligen rösta på Trump medan de som verkligen vill 

undvika att fel saker inträffar och istället visa öppenhet för att lösa utmaningar röstar på Clinton. 

 

Deras ledarskap skiljer sig stort från varandra. Trump uppfattas som spontan, ärlig, rak, hård och 

aggressiv. Han framställer sig själv som en hierarkisk ledare som är en av folket men samtidigt en 

person som kan leda landet till framgång. Clinton har ett stilistiskt snyggt tal, följer den klassiska 

väletablerade retoriken, visar egenskaper som empatisk och sänder ut budskapet till publiken 

kring vikten av allas lika värde. Hon är en av folket och utövar ett ledarskap som är mer besläktad 

med ett teamledarskap än ett hierarkiskt ledarskap. Vem publiken kan identifiera sig med kan 

avgöras i vilken typ av ledarskap publiken uppfattar som bäst lämpat i den nuvarande kontexten. 
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Generellt uppfattar vi det som att Trumps tal syftar till rädsla och missnöje medan Clintons tal 

innehåller mer hopp och humor. Kandidaterna strävar efter ett bättre land - frågan är bara vilket 

tillvägagångssätt som publiken kan identifiera sig med. 

 

Vi har diskuterat Burkes definition om att den klassiska retoriken syftar till att övertyga medan 

den samtida retoriken handlar om att skapa identifikation hos publiken. Utifrån Burkes tolkning 

upplever vi Clintons tal som ett försök till att övertyga publiken med hjälp av ett snyggt tal och 

framställningen av sig själv som en god människa vilket i sin tur kan leda till identifikation. 

Trumps tal fokuserar mer på att utifrån samhällets problem direkt nå identifikation hos publiken 

och använder sig inte lika mycket av den klassiska retorikens tekniker.  

 

Våra resultat kan tyda på att den klassiska retoriken är av stor vikt även idag men i vissa 

situationer kan även en retorik som skiljer sig från den klassiska vara passande. Att skapa 

identifikation är det centrala i dagens samhälle även om den klassiska retoriken hjälper oss att nå 

dit med ett etiskt förhållningssätt. Våra resultat pekar på att två väldigt skilda politiker kan nå 

framgång i samma land, under samma tidsperiod, p.g.a. att det finns så pass olika publiker. Vi ser 

ett samband mellan flera länder i världen vad gäller ökningen av extrema politiska partier och 

ledare. De gör kontroversiella uttalanden och lägger stor vikt vid integrationsfrågan. Vi tolkar det 

som att denna ökning kan bero på att många väljare är oroliga över allt som händer i omvärlden, 

bland annat p.g.a. ISIS. De kan också känna en oro över ökad invandring i samband med landets i 

många fall försämrade ekonomi vilket i sin tur påverkar deras välfärd. Extrema politiska partier 

och ledare ger konkreta och kontroversiella svar vilket andra partier kan vilja distansera sig från 

för att inte förknippas med den sortens politik. De som ser integrationen som ett stort problem 

kan vilja ha en ledare som föreslår drastiska förändringar medan de som upplever integrationen 

som positiv och medmänsklig distanserar sig helt från den sortens parti och identifierar sig istället 

med de övriga partierna. Det kan i och med detta uppstå två läger där bägge parter får plats för 

extrema åsikter i integrationsfrågan utifrån de olika perspektiven. Detta visar att den retoriska 

situationen är avgörande, att kontexten bestämmer vilken ledare som fungerar i samhället och att 

kontexten är avgörande för möjlighet till identifikation. För tio år sedan var förmodligen inte 

USA redo för en kontroversiell ledare som Trump, likadant kan gälla för Clinton som kan behöva 

bevisa mer p.g.a. att hon är kvinna. Världen förändras hela tiden och beroende på hur omvärlden 

ser ut, kräver situationen olika typer av ledare.   
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Eftersom vi i skrivande stund inte har ett avslutat presidentval bakom oss kan vi inte se vilka 

slutgiltiga effekter kandidaternas första tal har haft på valet. Därför ser vi det som intressant för 

vidare forskning att studera hur den blivande presidentens retorik har förändrats från första talet 

fram till mållinjen. Vidare forskning kan dessutom beröra hur kandidaterna i sin kampanj 

möjligtvis blir allt mer extrema i sina ståndpunkter för att undvika att likna den andra. Hur 

påverkas retoriken av vad motståndare tar upp under kampanjens gång? Clinton kan möjligtvis 

inte nämna en del frågor inom politiken som Trump driver starkt och Trump vill uppfattas som 

mer spontan för att skilja sig från Clintons retorik som är väldigt traditionell. 

9. Sammanfattning och avslutning 

Uppsatsen har utgått från Donald Trumps och Hillary Clintons “announcement speech” som 

framfördes i juni år 2015. Syftet med uppsatsen har varit att studera talens argumentation, främst 

utifrån ethos, pathos och logos, topiker samt actio och pronuntiatio. Detta för att i slutändan 

kunna svara på den huvudsakliga frågeställningen som handlar om hur publiken kan tänkas 

identifiera sig med respektive kandidat. För att få svar på våra frågor utifrån de ovan beskrivna 

retoriska teorierna har vi använt följande tillvägagångssätt: en retorisk textanalys, ett 

hermeneutiskt synsätt och en identifikationsanalys.  

 

Analysen på Trumps tal visade att ethos är mest förekommande utifrån de tre 

övertygandemedlen. Han argumenterar mycket utifrån egna erfarenheter och tidigare bragder. 

Pathos är något Trump använder för att väcka känslor hos publiken kring landets nedåtgående 

ekonomi, bristande säkerhet och förlorade makt. Logos framträder när Trump redovisar 

procentenheter och siffror, dock utan att ange källan. De topiker som framträder mest är 

persontopiker där Trump lägger fram sina erfarenheter, ger exempel på vad andra politiker gör 

dåligt för att sedan förklara hur han skulle göra annorlunda. Identifikationen analyseras och visar 

att det i talets innehåll som publiken främst kan tänkas identifiera sig med hos Trump är 

missnöje, rädsla eller att de föredrar att Trump inte uppträder som andra politiker. Det kan också 

vara en stor del av publiken som tycker att Trump är en god affärsman och anser att han vore en 

bra ledare för landet. 

 

Analysen på Clintons tal visade att Clinton främst använder sig av ethos och pathos. Ethos visar 

sig när Clintons tidigare erfarenheter inom hennes yrke samt hennes värderingar ligger till stor 
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grund för hennes argumentation. Pathos visar sig tydligt när hon beskriver den fantastiska framtid 

som hon, enligt sig själv, kan åstadkomma om hon blir vald till president. Clinton beskriver hur 

hon är, hur hon tidigare har handlat och hur det skulle visa sig positivt i en position som 

president. Hennes tydligaste argumentationsmodell är illustrativ argumentation men det finns 

även inslag av modell/antimodell. Genom dessa historier och Clintons framställning av 

republikanerna betonar hon det som hon har gemensamt med publiken vilket är hennes tydligaste 

försök till identifikation. Clinton låter sitt actio vara i bakgrunden med små variationer i 

kroppsspråket medan pronuntiatio har en dominerande roll i hennes framträdande. Rösten är 

Clintons styrka i framträdanden då det stärker talets innehåll och argumentation.  

 

Året är 2016 och ett av världens ledande länder står inför ett nytt presidentval. Ett presidentval 

som påverkar framtiden för såväl USA som resterande av världen. I nuläget är det ett halvår kvar 

tills vi får det slutgiltiga resultatet på vad den amerikanska befolkningen i första hand identifierar 

sig med. Vi har studerat vad i respektive kandidats första tal som kan ses som effektivt utifrån 

retorikens ramar. Det återstår att se vilken kandidat som bäst lyckas övertyga och skapa 

identifikation med publiken. Vi tror att det ethos som anses vara starkast utifrån dagens situation 

är det som kommer att avgöra valet. Det går att anta att hela USA vill göra landet fantastiskt igen 

- frågan är bara vilken väg de väljer att gå.  
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Bilagor 

Bilaga 1 ”Donald Trumps tal”  
Wow. Whoa. That is some group of people. Thousands. So nice, thank you very much. That’s 
really nice. Thank you. It’s great to be at Trump Tower. It’s great to be in a wonderful city, New 
York. And it’s an honor to have everybody here. This is beyond anybody’s expectations. 
There’s been no crowd like this. And, I can tell, some of the candidates, they went in. They 
didn’t know the air-conditioner didn’t work. They sweated like dogs.They didn’t know the 
room was too big, because they didn’t have anybody there. How are they going to beat ISIS? I 
don’t think it’s gonna happen. Our country is in serious trouble. We don’t have victories 
anymore. We used to have victories, but we don’t have them. When was the last time anybody 
saw us beating, let’s say, China in a trade deal? They kill us. I beat China all the time. All the 
time. When did we beat Japan at anything? They send their cars over by the millions, and what 
do we do? When was the last time you saw a Chevrolet in Tokyo? It doesn’t exist, folks. They 
beat us all the time.When do we beat Mexico at the border? They’re laughing at us, at our 
stupidity. And now they are beating us economically. They are not our friend, believe me. But 
they’re killing us economically. The U.S. has become a dumping ground for everybody else’s 
problems. Thank you. It’s true, and these are the best and the finest. When Mexico sends its 
people, they’re not sending their best. They’re not sending you. They’re not sending you. 
They’re sending people that have lots of problems, and they’re bringing those problems with us. 
They’re bringing drugs. They’re bringing crime. They’re rapists. And some, I assume, are good 
people. But I speak to border guards and they tell us what we’re getting. And it only makes 
common sense. It only makes common sense. They’re sending us not the right people. It’s 
coming from more than Mexico. It’s coming from all over South and Latin America, and it’s 
coming probably— probably— from the Middle East. But we don’t know. Because we have no 
protection and we have no competence, we don’t know what’s happening. And it’s got to stop 
and it’s got to stop fast. 
 
SEKVENS 1. 
Islamic terrorism is eating up large portions of the Middle East. They’ve become rich. I’m in 
competition with them. 
They just built a hotel in Syria. Can you believe this? They built a hotel. When I have to build a 
hotel, I pay interest. They don’t have to pay interest, because they took the oil that, when we left 
Iraq, I said we should’ve taken. 
So now ISIS has the oil, and what they don’t have, Iran has. And in 19— and I will tell you this, 
and I said it very strongly, years ago, I said— and I love the military, and I want to have the 
strongest military that we’ve ever had, and we need it more now than ever. But I said, “Don’t hit 
Iraq,” because you’re going to totally destabilize the Middle East. Iran is going to take over the 
Middle East, Iran and somebody else will get the oil, and it turned out that Iran is now taking 
over Iraq. Think of it. Iran is taking over Iraq, and they’re taking it over big league. 
We spent $2 trillion in Iraq, $2 trillion. We lost thousands of lives, thousands in Iraq. We have 
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wounded soldiers, who I love, I love — they’re great — all over the place, thousands and 
thousands of wounded soldiers. 
 
And we have nothing. We can’t even go there. We have nothing. And every time we give Iraq 
equipment, the first time a bullet goes off in the air, they leave it. 
Last week, I read 2,300 Humvees— these are big vehicles— were left behind for the enemy. 
2,000? You would say maybe two, maybe four? 2,300 sophisticated vehicles, they ran, and the 
enemy took them. Last quarter, it was just announced our gross domestic product— a sign of 
strength, right? But not for us. It was below zero. Whoever heard of this? It’s never below zero. 
Our labor participation rate was the worst since 1978. But think of it, GDP below zero, horrible 
labor participation rate. And our real unemployment is anywhere from 18 to 20 percent. Don’t 
believe the 5.6. Don’t believe it. That’s right. A lot of people up there can’t get jobs. They can’t 
get jobs, because there are no jobs, because China has our jobs and Mexico has our jobs. They 
all have jobs. But the real number, the real number is anywhere from 18 to 19 and maybe even 
21 percent, and nobody talks about it, because it’s a statistic that’s full of nonsense. 
Our enemies are getting stronger and stronger by the way, and we as a country are getting 
weaker. Even our nuclear arsenal doesn’t work. It came out recently they have equipment that is 
30 years old. They don’t know if it worked. And I thought it was horrible when it was broadcast 
on television, because boy, does that send signals to Putin and all of the other people that look at 
us and they say, “That is a group of people, and that is a nation that truly has no clue. They 
don’t know what they’re doing. They don’t know what they’re doing.” 
 
SEKVENS 2 
We have a disaster called the big lie: Obamacare. Obamacare. 
Yesterday, it came out that costs are going for people up 29, 39, 49, and even 55 percent, and 
deductibles are through the roof. You have to be hit by a tractor, literally, a tractor, to use it, 
because the deductibles are so high, it’s virtually useless. It’s virtually useless. It is a disaster. 
And remember the $5 billion website? $5 billion we spent on a website, and to this day it 
doesn’t work. A $5 billion website. 
I have so many websites, I have them all over the place. I hire people, they do a website. It costs 
me $3. $5 billion website. 
Well, you need somebody, because politicians are all talk, no action. Nothing’s gonna get done. 
They will not bring us— believe me— to the promised land. They will not. 
As an example, I’ve been on the circuit making speeches, and I hear my fellow Republicans. 
And they’re wonderful people. I like them. They all want me to support them. They don’t know 
how to bring it about. They come up to my office. I’m meeting with three of them in the next 
week. And they don’t know— “Are you running? Are you not running? Could we have your 
support? What do we do? How do we do it?” 
I like them. And I hear their speeches. And they don’t talk jobs and they don’t talk China. When 
was the last time you heard China is killing us? They’re devaluing their currency to a level that 
you wouldn’t believe. It makes it impossible for our companies to compete, impossible. They’re 
killing us. 
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But you don’t hear that from anybody else. You don’t hear it from anybody else. And I watch 
the speeches. 
I watch the speeches of these people, and they say the sun will rise, the moon will set, all sorts 
of wonderful things will happen. And people are saying, “What’s going on? I just want a job. 
Just get me a job. I don’t need the rhetoric. I want a job.” 
 
And that’s what’s happening. And it’s going to get worse, because remember, Obamacare really 
kicks in in ’16, 2016. Obama is going to be out playing golf. He might be on one of my courses. 
I would invite him, I actually would say. I have the best courses in the world, so I’d say, you 
what, if he wants to— I have one right next to the White House, right on the Potomac. If he’d 
like to play, that’s fine.In fact, I’d love him to leave early and play, that would be a very good 
thing.But Obamacare kicks in in 2016. Really big league. It is going to be amazingly 
destructive. Doctors are quitting. I have a friend who’s a doctor, and he said to me the other day, 
“Donald, I never saw anything like it. I have more accountants than I have nurses. It’s a disaster. 
My patients are beside themselves. They had a plan that was good. They have no plan now.” 
We have to repeal Obamacare, and it can be— and— and it can be replaced with something 
much better for everybody. Let it be for everybody. But much better and much less expensive 
for people and for the government. And we can do it. So I’ve watched the politicians. I’ve dealt 
with them all my life. If you can’t make a good deal with a politician, then there’s something 
wrong with you. You’re certainly not very good. And that’s what we have representing us. They 
will never make America great again. They don’t even have a chance. They’re controlled 
fully— they’re controlled fully by the lobbyists, by the donors, and by the special interests, 
fully. Yes, they control them. Hey, I have lobbyists. I have to tell you. I have lobbyists that can 
produce anything for me. They’re great. But you know what? it won’t happen. It won’t happen. 
Because we have to stop doing things for some people, but for this country, it’s destroying our 
country. We have to stop, and it has to stop now.Now, our country needs— our country needs a 
truly great leader, and we need a truly great leader now. We need a leader that wrote “The Art 
of the Deal.” We need a leader that can bring back our jobs, can bring back our manufacturing, 
can bring back our military, can take care of our vets. Our vets have been abandoned. 
And we also need a cheerleader. 
 
You know, when President Obama was elected, I said, “Well, the one thing, I think he’ll do 
well. I think he’ll be a great cheerleader for the country. I think he’d be a great spirit.” 
He was vibrant. He was young. I really thought that he would be a great cheerleader. 
He’s not a leader. That’s true. You’re right about that. But he wasn’t a cheerleader. He’s 
actually a negative force. He’s been a negative force. He wasn’t a cheerleader; he was the 
opposite. We need somebody that can take the brand of the United States and make it great 
again. It’s not great again.We need— we need somebody— we need somebody that literally 
will take this country and make it great again. We can do that. And, I will tell you, I love my 
life. I have a wonderful family. They’re saying, “Dad, you’re going to do something that’s 
going to be so tough.” You know, all of my life, I’ve heard that a truly successful person, a 
really, really successful person and even modestly successful cannot run for public office. Just 
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can’t happen. And yet that’s the kind of mindset that you need to make this country great again. 
So ladies and gentlemen…I am officially running… for president of the United States, and we 
are going to make our country great again. 
 
It can happen. Our country has tremendous potential. We have tremendous people. 
We have people that aren’t working. We have people that have no incentive to work. But 
they’re going to have incentive to work, because the greatest social program is a job. And 
they’ll be proud, and they’ll love it, and they’ll make much more than they would’ve ever made, 
and they’ll be— they’ll be doing so well, and we’re going to be thriving as a country, thriving. 
It can happen.I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that. 
I’ll bring back our jobs from China, from Mexico, from Japan, from so many places. I’ll bring 
back our jobs, and I’ll bring back our money. Right now, think of this: We owe China $1.3 
trillion. We owe Japan more than that. So they come in, they take our jobs, they take our 
money, and then they loan us back the money, and we pay them in interest, and then the dollar 
goes up so their deal’s even better. How stupid are our leaders? How stupid are these politicians 
to allow this to happen? How stupid are they? I’m going to tell you— thank you. I’m going to 
tell you a couple of stories about trade, because I’m totally against the trade bill for a number of 
reasons. Number one, the people negotiating don’t have a clue. Our president doesn’t have a 
clue. He’s a bad negotiator. He’s the one that did Bergdahl. We get Bergdahl, they get five killer 
terrorists that everybody wanted over there. We get Bergdahl. We get a traitor. We get a no-
good traitor, and they get the five people that they wanted for years, and those people are now 
back on the battlefield trying to kill us. That’s the negotiator we have. 
Take a look at the deal he’s making with Iran. He makes that deal, Israel maybe won’t exist 
very long. It’s a disaster, and we have to protect Israel. But… So we need people— I’m a free 
trader. But the problem with free trade is you need really talented people to negotiate for you. If 
you don’t have talented people, if you don’t have great leadership, if you don’t have people that 
know business, not just a political hack that got the job because he made a contribution to a 
campaign, which is the way all jobs, just about, are gotten, free trade terrible. Free trade can be 
wonderful if you have smart people, but we have people that are stupid. We have people that 
aren’t smart. And we have people that are controlled by special interests. And it’s just not going 
to work. 
 
So, here’s a couple of stories happened recently. A friend of mine is a great manufacturer. And, 
you know, China comes over and they dump all their stuff, and I buy it. I buy it, because, 
frankly, I have an obligation to buy it, because they devalue their currency so brilliantly, they 
just did it recently, and nobody thought they could do it again. But with all our problems with 
Russia, with all our problems with everything— everything, they got away with it again. And 
it’s impossible for our people here to compete. So I want to tell you this story. A friend of mine 
who’s a great manufacturer, calls me up a few weeks ago. He’s very upset. I said, “What’s your 
problem?” He said, “You know, I make great product.” And I said, “I know. I know that 
because I buy the product.” He said, “I can’t get it into China. They won’t accept it. I sent a boat 
over and they actually sent it back. They talked about environmental, they talked about all sorts 
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of crap that had nothing to do with it.” I said, “Oh, wait a minute, that’s terrible. Does anyone 
know this?” He said, “Yeah, they do it all the time with other people.” I said, “They send it 
back?” “Yeah. So I finally got it over there and they charged me a big tariff. They’re not 
supposed to be doing that. I told them.” Now, they do charge you tariff on trucks, when we send 
trucks and other things over there. Ask Boeing. They wanted Boeing’s secrets. They wanted 
their patents and all their secrets before they agreed to buy planes from Boeing. Hey, I’m not 
saying they’re stupid. I like China. I sell apartments for— I just sold an apartment for $15 
million to somebody from China. Am I supposed to dislike them? I own a big chunk of the 
Bank of America Building at 1290 Avenue of the Americas, that I got from China in a war. 
Very valuable. 
 
I love China. The biggest bank in the world is from China. You know where their United States 
headquarters is located? In this building, in Trump Tower. I love China. People say, “Oh, you 
don’t like China?” No, I love them. But their leaders are much smarter than our leaders, and we 
can’t sustain ourself with that. There’s too much— it’s like— it’s like take the New England 
Patriots and Tom Brady and have them play your high school football team. That’s the 
difference between China’s leaders and our leaders. They are ripping us. We are rebuilding 
China. We’re rebuilding many countries. China, you go there now, roads, bridges, schools, you 
never saw anything like it. They have bridges that make the George Washington Bridge look 
like small potatoes. And they’re all over the place. We have all the cards, but we don’t know 
how to use them. We don’t even know that we have the cards, because our leaders don’t 
understand the game. We could turn off that spigot by charging them tax until they behave 
properly. Now they’re going militarily. They’re building a military island in the middle of the 
South China sea. A military island. Now, our country could never do that because we’d have to 
get environmental clearance, and the environmentalist wouldn’t let our country— we would 
never build in an ocean. They built it in about one year, this massive military port. 
They’re building up their military to a point that is very scary. You have a problem with ISIS. 
You have a bigger problem with China. And, in my opinion, the new China, believe it or not, in 
terms of trade, is Mexico. So this man tells me about the manufacturing. I say, “That’s a terrible 
story. I hate to hear it.” 
 
SEKVENS 3 
But I have another one, Ford. 
So Mexico takes a company, a car company that was going to build in Tennessee, rips it out. 
Everybody thought the deal was dead. Reported it in the Wall Street Journal recently. 
Everybody thought it was a done deal. It’s going in and that’s going to be it, going into 
Tennessee. Great state, great people. 
All of a sudden, at the last moment, this big car manufacturer, foreign, announces they’re not 
going to Tennessee. They’re gonna spend their $1 billion in Mexico instead. Not good. 
Now, Ford announces a few weeks ago that Ford is going to build a $2.5 billion car and truck 
and parts manufacturing plant in Mexico. $2.5 billion, it’s going to be one of the largest in the 
world. Ford. Good company. 
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So I announced that I’m running for president. I would… 
… one of the early things I would do, probably before I even got in— and I wouldn’t even 
use— you know, I have— I know the smartest negotiators in the world. I know the good ones. I 
know the bad ones. I know the overrated ones. 
You get a lot of them that are overrated. They’re not good. They think they are. They get good 
stories, because the newspapers get buffaloed. But they’re not good. 
But I know the negotiators in the world, and I put them one for each country. Believe me, folks. 
We will do very, very well, very, very well. 
But I wouldn’t even waste my time with this one. I would call up the head of Ford, who I know. 
If I was president, I’d say, “Congratulations. I understand that you’re building a nice $2.5 
billion car factory in Mexico and that you’re going to take your cars and sell them to the United 
States zero tax, just flow them across the border.” 
And you say to yourself, “How does that help us,” right? “How does that help us? Where is that 
good”? It’s not. 
So I would say, “Congratulations. That’s the good news. Let me give you the bad news. Every 
car and every truck and every part manufactured in this plant that comes across the border, 
we’re going to charge you a 35-percent tax, and that tax is going to be paid simultaneously with 
the transaction, and that’s it. 
Now, here’s what is going to happen. If it’s not me in the position, it’s one of these politicians 
that we’re running against, you know, the 400 people that we’re (inaudible). And here’s what’s 
going to happen. They’re not so stupid. They know it’s not a good thing, and they may even be 
upset by it. But then they’re going to get a call from the donors or probably from the lobbyist 
for Ford and say, “You can’t do that to Ford, because Ford takes care of me and I take care of 
you, and you can’t do that to Ford.” 
And guess what? No problem. They’re going to build in Mexico. They’re going to take away 
thousands of jobs. It’s very bad for us. 
So under President Trump, here’s what would happen: 
The head of Ford will call me back, I would say within an hour after I told them the bad news. 
But it could be he’d want to be cool, and he’ll wait until the next day. You know, they want to 
be a little cool. 
And he’ll say, “Please, please, please.” He’ll beg for a little while, and I’ll say, “No interest.” 
Then he’ll call all sorts of political people, and I’ll say, “Sorry, fellas. No interest,” because I 
don’t need anybody’s money. It’s nice. I don’t need anybody’s money. 
I’m using my own money. I’m not using the lobbyists. I’m not using donors. I don’t care. I’m 
really rich. I (inaudible). 
And by the way, I’m not even saying that’s the kind of mindset, that’s the kind of thinking you 
need for this country. 
So— because we got to make the country rich. 
It sounds crass. Somebody said, “Oh, that’s crass.” It’s not crass. 
We got $18 trillion in debt. We got nothing but problems. 
We got a military that needs equipment all over the place. We got nuclear weapons that are 
obsolete. 
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We’ve got nothing. We’ve got Social Security that’s going to be destroyed if somebody like me 
doesn’t bring money into the country. All these other people want to cut the hell out of it. I’m 
not going to cut it at all; I’m going to bring money in, and we’re going to save it. 
But here’s what’s going to happen: 
After I’m called by 30 friends of mine who contributed to different campaigns, after I’m called 
by all of the special interests and by the— the donors and by the lobbyists— and they have zero 
chance at convincing me, zero— I’ll get a call the next day from the head of Ford. He’ll say. 
“Please reconsider,” I’ll say no. 
He’ll say, “Mr. President, we’ve decided to move the plant back to the United States, and we’re 
not going to build it in Mexico.” That’s it. They have no choice. They have no choice. 
 
There are hundreds of things like that. I’ll give you another example. Saudi Arabia, they make 
$1 billion a day. $1 billion a day. I love the Saudis. Many are in this building. They make a 
billion dollars a day. Whenever they have problems, we send over the ships. We say “we’re 
gonna protect.” What are we doing? They’ve got nothing but money.If the right person asked 
them, they’d pay a fortune. They wouldn’t be there except for us. And believe me, you look at 
the border with Yemen. You remember Obama a year ago, Yemen was a great victory. Two 
weeks later, the place was blown up. Everybody got out— and they kept our equipment. They 
always keep our equipment. We ought to send used equipment, right? They always keep our 
equipment. We ought to send some real junk, because, frankly, it would be— we ought to send 
our surplus. We’re always losing this gorgeous brand-new stuff. But look at that border with 
Saudi Arabia. Do you really think that these people are interested in Yemen? Saudi Arabia 
without us is gone. They’re gone. And I’m the one that made all of the right predictions about 
Iraq. You know, all of these politicians that I’m running against now— it’s so nice to say I’m 
running as opposed to if I run, if I run. I’m running. But all of these politicians that I’m running 
against now, they’re trying to disassociate. I mean, you looked at Bush, it took him five days to 
answer the question on Iraq. He couldn’t answer the question. He didn’t know. I said, “Is he 
intelligent?” Then I looked at Rubio. He was unable to answer the question, is Iraq a good thing 
or bad thing? He didn’t know. He couldn’t answer the question. How are these people gonna 
lead us? How are we gonna— how are we gonna go back and make it great again? We can’t. 
They don’t have a clue. They can’t lead us. They can’t. They can’t even answer simple 
questions. It was terrible. But Saudi Arabia is in big, big trouble. Now, thanks to fracking and 
other things, the oil is all over the place. And I used to say it, there are ships at sea, and this was 
during the worst crisis, that were loaded up with oil, and the cartel kept the price up, because, 
again, they were smarter than our leaders. They were smarter than our leaders. There is so much 
wealth out there that can make our country so rich again, and therefore make it great again. 
Because we need money. We’re dying. We’re dying. We need money. We have to do it. And 
we need the right people. 
 
SEKVENS 4. 
So Ford will come back. They’ll all come back. And I will say this, this is going to be an 
election, in my opinion, that’s based on competence. 



 

 79 

Somebody said — thank you, darlin’. 
Somebody said to me the other day, a reporter, a very nice reporter, “But, Mr. Trump, you’re 
not a nice person.” 
That’s true. But actually I am. I think I am a nice person. People that know me, like me. Does 
my family like me? I think so, right. Look at my family. I’m proud of my family. 
By the way, speaking of my family, Melania, Barron, Kai, Donnie, Don, Vanessa, Tiffany, 
Evanka did a great job. Did she do a great job? 
Great. Jared, Laura and Eric, I’m very proud of my family. They’re a great family. 
So the reporter said to me the other day, “But, Mr. Trump, you’re not a nice person. How can 
you get people to vote for you?” 
I said, “I don’t know.” I said, “I think that number one, I am a nice person. I give a lot of money 
away to charities and other things. I think I’m actually a very nice person.” 
But, I said, “This is going to be an election that’s based on competence, because people are tired 
of these nice people. And they’re tired of being ripped off by everybody in the world. And 
they’re tired of spending more money on education than any nation in the world per capita, than 
any nation in the world, and we are 26th in the world, 25 countries are better than us in 
education. And some of them are like third world countries. But we’re becoming a third word 
country, because of our infrastructure, our airports, our roads, everything. So one of the things I 
did, and I said, you know what I’ll do. I’ll do it. Because a lot of people said, “He’ll never run. 
Number one, he won’t want to give up his lifestyle.” 
They’re right about that, but I’m doing it. 
Number two, I’m a private company, so nobody knows what I’m worth. And the one thing is 
that when you run, you have to announce and certify to all sorts of governmental authorities 
your net worth. 
So I said, “That’s OK.” I’m proud of my net worth. I’ve done an amazing job. 
I started off— thank you— I started off in a small office with my father in Brooklyn and 
Queens, and my father said — and I love my father. I learned so much. He was a great 
negotiator. I learned so much just sitting at his feet playing with blocks listening to him 
negotiate with subcontractors. But I learned a lot. 
But he used to say, “Donald, don’t go into Manhattan. That’s the big leagues. We don’t know 
anything about that. Don’t do it.” 
I said, “I gotta go into Manhattan. I gotta build those big buildings. I gotta do it, Dad. I’ve gotta 
do it.” 
And after four or five years in Brooklyn, I ventured into Manhattan and did a lot of great 
deals— the Grand Hyatt Hotel. I was responsible for the convention center on the west side. I 
did a lot of great deals, and I did them early and young. And now I’m building all over the 
world, and I love what I’m doing. 
But they all said, a lot of the pundits on television, “Well, Donald will never run, and one of the 
main reasons is he’s private and he’s probably not as successful as everybody thinks.” 
So I said to myself, you know, nobody’s ever going to know unless I run, because I’m really 
proud of my success. I really am. 
I’ve employed— I’ve employed tens of thousands of people over my lifetime. That means 
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medical. That means education. That means everything. 
 
So a large accounting firm and my accountants have been working for months, because it’s big 
and complex, and they’ve put together a statement, a financial statement, just a summary. But 
everything will be filed eventually with the government, and we don’t [use] extensions or 
anything. We’ll be filing it right on time. We don’t need anything. And it was even reported 
incorrectly yesterday, because they said, “He had assets of $9 billion.” So I said, “No, that’s the 
wrong number. That’s the wrong number. Not assets.” So they put together this. And before I 
say it, I have to say this. I made it the old-fashioned way. It’s real estate. You know, it’s real 
estate. It’s labor, and it’s unions good and some bad and lots of people that aren’t in unions, and 
it’s all over the place and building all over the world. And I have assets— big accounting firm, 
one of the most highly respected— 9 billion 240 million dollars. And I have liabilities of about 
$500 million. That’s long-term debt, very low interest rates. In fact, one of the big banks came 
to me and said, “Donald, you don’t have enough borrowings. Could we loan you $4 billion”? I 
said, “I don’t need it. I don’t want it. And I’ve been there. I don’t want it.” But in two seconds, 
they give me whatever I wanted. So I have a total net worth, and now with the increase, it’ll be 
well-over $10 billion. But here, a total net worth of—net worth, not assets, not— a net worth, 
after all debt, after all expenses, the greatest assets— Trump Tower, 1290 Avenue of the 
Americas, Bank of America building in San Francisco, 40 Wall Street, sometimes referred to as 
the Trump building right opposite the New York— many other places all over the world. 
 
 
SEKVENS 5. 
So the total is $8,737,540,00. 
Now I’m not doing that… 
I’m not doing that to brag, because you know what? I don’t have to brag. I don’t have to, 
believe it or not. 
I’m doing that to say that that’s the kind of thinking our country needs. We need that thinking. 
We have the opposite thinking. 
We have losers. We have losers. We have people that don’t have it. We have people that are 
morally corrupt. We have people that are selling this country down the drain. 
So I put together this statement, and the only reason I’m telling you about it today is because we 
really do have to get going, because if we have another three or four years— you know, we’re at 
$8 trillion now. We’re soon going to be at $20 trillion. 
According to the economists— who I’m not big believers in, but, nevertheless, this is what 
they’re saying— that $24 trillion— we’re very close— that’s the point of no return. $24 trillion. 
We will be there soon. That’s when we become Greece. That’s when we become a country 
that’s unsalvageable. And we’re gonna be there very soon. We’re gonna be there very soon. 
So, just to sum up, I would do various things very quickly. I would repeal and replace the big 
lie, Obamacare. 
I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me, and I’ll build 
them very inexpensively, I will build a great, great wall on our southern border. And I will have 
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Mexico pay for that wall. 
Mark my words. 
Nobody would be tougher on ISIS than Donald Trump. Nobody. 
I will find — within our military, I will find the General Patton or I will find General 
MacArthur, I will find the right guy. I will find the guy that’s going to take that military and 
make it really work. Nobody, nobody will be pushing us around. 
I will stop Iran from getting nuclear weapons. And we won’t be using a man like Secretary 
Kerry that has absolutely no concept of negotiation, who’s making a horrible and laughable 
deal, who’s just being tapped along as they make weapons right now, and then goes into a 
bicycle race at 72 years old, and falls and breaks his leg. I won’t be doing that. And I promise I 
will never be in a bicycle race. That I can tell you. 
I will immediately terminate President Obama’s illegal executive order on immigration, 
immediately. 
Fully support and back up the Second Amendment. 
Now, it’s very interesting. Today I heard it. Through stupidity, in a very, very hard core prison, 
interestingly named Clinton, two vicious murderers, two vicious people escaped, and nobody 
knows where they are. And a woman was on television this morning, and she said, “You know, 
Mr. Trump,” and she was telling other people, and I actually called her, and she said, “You 
know, Mr. Trump, I always was against guns. I didn’t want guns. And now since this 
happened”— it’s up in the prison area— “my husband and I are finally in agreement, because 
he wanted the guns. We now have a gun on every table. We’re ready to start shooting.” 
I said, “Very interesting.” 
So protect the Second Amendment. 
End— end Common Core. Common Core should— it is a disaster. Bush is totally in favor of 
Common Core. I don’t see how he can possibly get the nomination. He’s weak on immigration. 
He’s in favor of Common Core. How the hell can you vote for this guy? You just can’t do it. 
We have to end education has to be local. 
Rebuild the country’s infrastructure. 
Nobody can do that like me. Believe me. It will be done on time, on budget, way below cost, 
way below what anyone ever thought. 
I look at the roads being built all over the country, and I say I can build those things for one-
third. What they do is unbelievable, how bad. 
You know, we’re building on Pennsylvania Avenue, the Old Post Office, we’re converting it 
into one of the world’s great hotels. It’s gonna be the best hotel in Washington, D.C. We got it 
from the General Services Administration in Washington. The Obama administration. We got it. 
It was the most highly sought after— or one of them, but I think the most highly sought after 
project in the history of General Services. We got it. People were shocked, Trump got it. 
Well, I got it for two reasons. Number one, we’re really good. Number two, we had a really 
good plan. And I’ll add in the third, we had a great financial statement. Because the General 
Services, who are terrific people, by the way, and talented people, they wanted to do a great job. 
And they wanted to make sure it got built. 
So we have to rebuild our infrastructure, our bridges, our roadways, our airports. You come into 
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La Guardia Airport, it’s like we’re in a third world country. You look at the patches and the 40-
year-old floor. They throw down asphalt, and they throw. 
You look at these airports, we are like a third world country. And I come in from China and I 
come in from Qatar and I come in from different places, and they have the most incredible 
airports in the world. You come to back to this country and you have LAX, disaster. You have 
all of these disastrous airports. We have to rebuild our infrastructure. 
 
Save Medicare, Medicaid and Social Security without cuts. Have to do it. Get rid of the fraud. 
Get rid of the waste and abuse, but save it. People have been paying it for years. And now many 
of these candidates want to cut it. You save it by making the United States, by making us rich 
again, by taking back all of the money that’s being lost. Renegotiate our foreign trade deals. 
Reduce our $18 trillion in debt, because, believe me, we’re in a bubble. We have artificially low 
interest rates. We have a stock market that, frankly, has been good to me, but I still hate to see 
what’s happening. We have a stock market that is so bloated. Be careful of a bubble because 
what you’ve seen in the past might be small potatoes compared to what happens. So be very, 
very careful. And strengthen our military and take care of our vets. So, so important. Sadly, the 
American dream is dead. But if I get elected president I will bring it back bigger and better and 
stronger than ever before, and4. Thank you. Thank you very much. 

Bilaga 2 ”Hillary Clintons tal” 
 
SEKVENS 1 
Thank you! Oh, thank you all! Thank you so very, very much. 
It is wonderful to be here with all of you. 
To be in New York with my family, with so many friends, including many New Yorkers who 
gave me the honor of serving them in the Senate for eight years. 
To be right across the water from the headquarters of the United Nations, where I represented 
our country many times. 
To be here in this beautiful park dedicated to Franklin Roosevelt’s enduring vision of 
America, the nation we want to be. 
And in a place… with absolutely no ceilings. 
You know, President Roosevelt’s Four Freedoms are a testament to our nation’s unmatched 
aspirations and a reminder of our unfinished work at home and abroad. His legacy lifted up a 
nation and inspired presidents who followed. One is the man I served as Secretary of State, 
Barack Obama, and another is my husband, Bill Clinton. 
Two Democrats guided by the — Oh, that will make him so happy. They were and are two 
Democrats guided by the fundamental American belief that real and lasting prosperity must be 
built by all and shared by all. 
President Roosevelt called on every American to do his or her part, and every American 
answered. He said there’s no mystery about what it takes to build a strong and prosperous 
America: “Equality of opportunity… Jobs for those who can work… Security for those who 
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need it… The ending of special privilege for the few… The preservation of civil liberties for 
all… a wider and constantly rising standard of living.” 
That still sounds good to me. 
It’s America’s basic bargain. If you do your part you ought to be able to get ahead. And when 
everybody does their part, America gets ahead too. 
 
That bargain inspired generations of families, including my own. It’s what kept my 
grandfather going to work in the same Scranton lace mill every day for 50 years. It’s what led 
my father to believe that if he scrimped and saved, his small business printing drapery fabric 
in Chicago could provide us with a middle-class life. And it did. When President Clinton 
honored the bargain, we had the longest peacetime expansion in history, a balanced budget, 
and the first time in decades we all grew together, with the bottom 20 percent of workers 
increasing their incomes by the same percentage as the top 5 percent. When President Obama 
honored the bargain, we pulled back from the brink of Depression, saved the auto industry, 
provided health care to 16 million working people, and replaced the jobs we lost faster than 
after a financial crash. But, it’s not 1941, or 1993, or even 2009. We face new challenges in 
our economy and our democracy. We’re still working our way back from a crisis that 
happened because time-tested values were replaced by false promises. Instead of an economy 
built by every American, for every American, we were told that if we let those at the top pay 
lower taxes and bend the rules, their success would trickle down to everyone else. What 
happened? 
 
Well, instead of a balanced budget with surpluses that could have eventually paid off our 
national debt, the Republicans twice cut taxes for the wealthiest, borrowed money from other 
countries to pay for two wars, and family incomes dropped. You know where we ended up. 
Except it wasn’t the end. As we have since our founding, Americans made a new 
beginning.You worked extra shifts, took second jobs, postponed home repairs… you figured 
out how to make it work. And now people are beginning to think about their future again – 
going to college, starting a business, buying a house, finally being able to put away something 
for retirement. So we’re standing again. But, we all know we’re not yet running the way 
America should. You see corporations making record profits, with CEOs making record pay, 
but your paychecks have barely budged. While many of you are working multiple jobs to 
make ends meet, you see the top 25 hedge fund managers making more than all of America’s 
kindergarten teachers combined. And, often paying a lower tax rate. So, you have to wonder: 
“When does my hard work pay off? When does my family get ahead?” “When?” I say now. 
 
Prosperity can’t be just for CEOs and hedge fund managers. Democracy can’t be just for 
billionaires and corporations. Prosperity and democracy are part of your basic bargain too. 
You brought our country back. Now it’s time — your time to secure the gains and move 
ahead. And, you know what? America can’t succeed unless you succeed. That is why I am 
running for President of the United States. Here, on Roosevelt Island, I believe we have a 
continuing rendezvous with destiny. Each American and the country we cherish. I’m running 
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to make our economy work for you and for every American. For the successful and the 
struggling. For the innovators and inventors. For those breaking barriers in technology and 
discovering cures for diseases. For the factory workers and food servers who stand on their 
feet all day. For the nurses who work the night shift. For the truckers who drive for hours and 
the farmers who feed us. For the veterans who served our country. For the small business 
owners who took a risk. For everyone who’s ever been knocked down, but refused to be 
knocked out. I’m not running for some Americans, but for all Americans. 
 
Our country’s challenges didn’t begin with the Great Recession and they won’t end with the 
recovery. For decades, Americans have been buffeted by powerful currents. Advances in 
technology and the rise of global trade have created whole new areas of economic activity and 
opened new markets for our exports, but they have also displaced jobs and undercut wages for 
millions of Americans. The financial industry and many multi-national corporations have 
created huge wealth for a few by focusing too much on short-term profit and too little on long-
term value… too much on complex trading schemes and stock buybacks, too little on 
investments in new businesses, jobs, and fair compensation. 
 
Our political system is so paralyzed by gridlock and dysfunction that most Americans have 
lost confidence that anything can actually get done. And they’ve lost trust in the ability of both 
government and Big Business to change course. Now, we can blame historic forces beyond 
our control for some of this, but the choices we’ve made as a nation, leaders and citizens alike, 
have also played a big role. Our next President must work with Congress and every other 
willing partner across our entire country. And I will do just that — to turn the tide so these 
currents start working for us more than against us. At our best, that’s what Americans do. 
We’re problem solvers, not deniers. We don’t hide from change, we harness it. But we can’t 
do that if we go back to the top-down economic policies that failed us before. Americans have 
come too far to see our progress ripped away. 
 
SEKVENS 2 
Now, there may be some new voices in the presidential Republican choir, but they’re all 
singing the same old song… 
A song called “Yesterday.” 
You know the one — all our troubles look as though they’re here to stay… and we need a 
place to hide away… They believe in yesterday. 
And you’re lucky I didn’t try singing that, too, I’ll tell you! 
These Republicans trip over themselves promising lower taxes for the wealthy and fewer rules 
for the biggest corporations without regard for how that will make income inequality even 
worse. 
We’ve heard this tune before. And we know how it turns out. 
Ask many of these candidates about climate change, one of the defining threats of our time, 
and they’ll say: “I’m not a scientist.” Well, then, why don’t they start listening to those who 
are? 
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They pledge to wipe out tough rules on Wall Street, rather than rein in the banks that are still 
too risky, courting future failures. In a case that can only be considered mass amnesia. 
They want to take away health insurance from more than 16 million Americans without 
offering any credible alternative. 
They shame and blame women, rather than respect our right to make our own reproductive 
health decisions. 
They want to put immigrants, who work hard and pay taxes, at risk of deportation. 
And they turn their backs on gay people who love each other. 
Fundamentally, they reject what it takes to build an inclusive economy. It takes an inclusive 
society. What I once called “a village” that has a place for everyone. 
Now, my values and a lifetime of experiences have given me a different vision for America. 
 
I believe that success isn’t measured by how much the wealthiest Americans have, but by how 
many children climb out of poverty…How many start-ups and small businesses open and 
thrive…How many young people go to college without drowning in debt…How many people 
find a good job…How many families get ahead and stay ahead. I didn’t learn this from 
politics. I learned it from my own family. My mother taught me that everybody needs a chance 
and a champion. She knew what it was like not to have either one. Her own parents abandoned 
her, and by 14 she was out on her own, working as a housemaid. Years later, when I was old 
enough to understand, I asked what kept her going. You know what her answer was? 
Something very simple: Kindness from someone who believed she mattered. The 1st grade 
teacher who saw she had nothing to eat at lunch and, without embarrassing her, brought extra 
food to share. The woman whose house she cleaned letting her go to high school so long as 
her work got done. That was a bargain she leapt to accept.And, because some people believed 
in her, she believed in me. That’s why I believe with all my heart in America and in the 
potential of every American. To meet every challenge. To be resilient… no matter what the 
world throws at you. To solve the toughest problems. I believe we can do all these things 
because I’ve seen it happen. As a young girl, I signed up at my Methodist Church to babysit 
the children of Mexican farmworkers, while their parents worked in the fields on the 
weekends. And later, as a law student, I advocated for Congress to require better working and 
living conditions for farm workers whose children deserved better opportunities. My first job 
out of law school was for the Children’s Defense Fund. I walked door-to-door to find out how 
many children with disabilities couldn’t go to school, and to help build the case for a law 
guaranteeing them access to education. As a leader of the Legal Services Corporation, I 
defended the right of poor people to have a lawyer. And saw lives changed because an abusive 
marriage ended or an illegal eviction stopped. 
 
In Arkansas, I supervised law students who represented clients in courts and prisons, 
organized scholarships for single parents going to college, led efforts for better schools and 
health care, and personally knew the people whose lives were improved. As Senator, I had the 
honor of representing brave firefighters, police officers, EMTs, construction workers, and 
volunteers who ran toward danger on 9/11 and stayed there, becoming sick themselves. 
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It took years of effort, but Congress finally approved the health care they needed. There are so 
many faces and stories that I carry with me of people who gave their best and then needed help 
themselves. Just weeks ago, I met another person like that, a single mom juggling a job and 
classes at community college, while raising three kids. She doesn’t expect anything to come 
easy. But she did ask me: What more can be done so it isn’t quite so hard for families like 
hers? I want to be her champion and your champion. If you’ll give me the chance, I’ll wage 
and win Four Fights for you. The first is to make the economy work for everyday Americans, 
not just those at the top. To make the middle class mean something again, with rising incomes 
and broader horizons. And to give the poor a chance to work their way into it. The middle 
class needs more growth and more fairness. Growth and fairness go together. For lasting 
prosperity, you can’t have one without the other. Is this possible in today’s world? I believe it 
is or I wouldn’t be standing here. Do I think it will be easy? Of course not. But, here’s the 
good news: There are allies for change everywhere who know we can’t stand by while 
inequality increases, wages stagnate, and the promise of America dims. We should welcome 
the support of all Americans who want to go forward together with us. There are public 
officials who know Americans need a better deal. Business leaders who want higher pay for 
employees, equal pay for women and no discrimination against the LGBT community either. 
There are leaders of finance who want less short-term trading and more long-term investing. 
There are union leaders who are investing their own pension funds in putting people to work 
to build tomorrow’s economy. We need everyone to come to the table and work with us. 
 
In the coming weeks, I’ll propose specific policies to: Reward businesses who invest in long 
term value rather than the quick buck – because that leads to higher growth for the economy, 
higher wages for workers, and yes, bigger profits, everybody will have a better time. I will 
rewrite the tax code so it rewards hard work and investments here at home, not quick trades or 
stashing profits overseas. I will give new incentives to companies that give their employees a 
fair share of the profits their hard work earns. We will unleash a new generation of 
entrepreneurs and small business owners by providing tax relief, cutting red tape, and making 
it easier to get a small business loan. We will restore America to the cutting edge of 
innovation, science, and research by increasing both public and private investments. And we 
will make America the clean energy superpower of the 21st century. Developing renewable 
power – wind, solar, advanced biofuels…Building cleaner power plants, smarter electric grids, 
greener buildings…Using additional fees and royalties from fossil fuel extraction to protect 
the environment…And ease the transition for distressed communities to a more diverse and 
sustainable economic future from coal country to Indian country, from small towns in the 
Mississippi Delta to the Rio Grande Valley to our inner cities, we have to help our fellow 
Americans. Now, this will create millions of jobs and countless new businesses, and enable 
America to lead the global fight against climate change. We will also connect workers to their 
jobs and businesses. Customers will have a better chance to actually get where they need and 
get what they desire with roads, railways, bridges, airports, ports, and broadband brought up to 
global standards for the 21st century. We will establish an infrastructure bank and sell bonds 
to pay for some of these improvements. Now, building an economy for tomorrow also requires 
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investing in our most important asset, our people, beginning with our youngest. That’s why I 
will propose that we make preschool and quality childcare available to every child in America. 
 
And I want you to remember this, because to me, this is absolutely the most-compelling 
argument why we should do this. Research tells us how much early learning in the first five 
years of life can impact lifelong success. In fact, 80 percent of the brain is developed by age 
three. One thing I’ve learned is that talent is universal – you can find it anywhere – but 
opportunity is not. Too many of our kids never have the chance to learn and thrive as they 
should and as we need them to. Our country won’t be competitive or fair if we don’t help 
more families give their kids the best possible start in life. So let’s staff our primary and 
secondary schools with teachers who are second to none in the world, and receive the respect 
they deserve for sparking the love of learning in every child. Let’s make college affordable 
and available to all …and lift the crushing burden of student debt. Let’s provide lifelong 
learning for workers to gain or improve skills the economy requires, setting up many more 
Americans for success. Now, the second fight is to strengthen America’s families, because 
when our families are strong, America is strong. And today’s families face new and unique 
pressures. Parents need more support and flexibility to do their job at work and at home. 
 
I believe you should have the right to earn paid sick days. I believe you should receive your 
work schedule with enough notice to arrange childcare or take college courses to get ahead. I 
believe you should look forward to retirement with confidence, not anxiety. That you should 
have the peace of mind that your health care will be there when you need it, without breaking 
the bank. I believe we should offer paid family leave so no one has to choose between keeping 
a paycheck and caring for a new baby or a sick relative. And it is way past time to end the 
outrage of so many women still earning less than men on the job — and women of color often 
making even less. 
 
 
SEKVENS 3. 
This isn’t a women’s issue. It’s a family issue. Just like raising the minimum wage is a family 
issue. Expanding childcare is a family issue. Declining marriage rates is a family issue. The 
unequal rates of incarceration is a family issue. Helping more people with an addiction or a 
mental health problem get help is a family issue. 
In America, every family should feel like they belong. 
So we should offer hard-working, law-abiding immigrant families a path to citizenship. Not 
second-class status. 
And, we should ban discrimination against LGBT Americans and their families so they can 
live, learn, marry, and work just like everybody else. 
You know, America’s diversity, our openness, our devotion to human rights and freedom is 
what’s drawn so many to our shores. What’s inspired people all over the world. I know. I’ve 
seen it with my own eyes. 
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And these are also qualities that prepare us well for the demands of a world that is more 
interconnected than ever before. So we have a third fight: to harness all of America’s power, 
smarts, and values to maintain our leadership for peace, security, and prosperity. 
No other country on Earth is better positioned to thrive in the 21st century. No other country is 
better equipped to meet traditional threats from countries like Russia, North Korea, and Iran – 
and to deal with the rise of new powers like China. No other country is better prepared to meet 
emerging threats from cyber attacks, transnational terror networks like ISIS, and diseases that 
spread across oceans and continents. As your President, I’ll do whatever it takes to keep 
Americans safe. And if you look over my left shoulder you can see the new World Trade 
Center soaring skyward. As a Senator from New York, I dedicated myself to getting our city 
and state the help we needed to recover. And as a member of the Armed Services Committee, 
I worked to maintain the best-trained, best-equipped, strongest military, ready for today’s 
threats and tomorrow’s. And when our brave men and women come home from war or finish 
their service, I’ll see to it that they get not just the thanks of a grateful nation, but the care and 
benefits they’ve earned. I’ve stood up to adversaries like Putin and reinforced allies like Israel. 
I was in the Situation Room on the day we got bin Laden. But, I know — I know we have to 
be smart as well as strong. Meeting today’s global challenges requires every element of 
America’s power, including skillful diplomacy, economic influence, and building partnerships 
to improve lives around the world with people, not just their governments. 
 
There are a lot of trouble spots in the world, but there’s a lot of good news out there too. 
I believe the future holds far more opportunities than threats if we exercise creative and 
confident leadership that enables us to shape global events rather than be shaped by them. And 
we all know that in order to be strong in the world, though, we first have to be strong at home. 
That’s why we have to win the fourth fight – reforming our government and revitalizing our 
democracy so that it works for everyday Americans. We have to stop the endless flow of 
secret, unaccountable money that is distorting our elections, corrupting our political process, 
and drowning out the voices of our people. We need Justices on the Supreme Court who will 
protect every citizen’s right to vote, rather than every corporation’s right to buy elections. If 
necessary, I will support a constitutional amendment to undo the Supreme Court’s decision in 
Citizens United. I want to make it easier for every citizen to vote. That’s why I’ve proposed 
universal, automatic registration and expanded early voting. I’ll fight back against Republican 
efforts to disempower and disenfranchise young people, poor people, people with disabilities, 
and people of color. What part of democracy are they afraid of? No matter how easy we make 
it to vote, we still have to give Americans something worth voting for. Government is never 
going to have all the answers – but it has to be smarter, simpler, more efficient, and a better 
partner. That means access to advanced technology so government agencies can more 
effectively serve their customers, the American people. We need expertise and innovation 
from the private sector to help cut waste and streamline services. There’s so much that works 
in America. For every problem we face, someone somewhere in America is solving it. Silicon 
Valley cracked the code on sharing and scaling a while ago. Many states are pioneering new 
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ways to deliver services. I want to help Washington catch up. To do that, we need a political 
system that produces results by solving problems that hold us back, not one overwhelmed by 
extreme partisanship and inflexibility. 
Now, I’ll always seek common ground with friend and opponent alike. But I’ll also stand my 
ground when I must. 
 
SEKVENS 4 
That’s something I did as Senator and Secretary of State — whether it was working with 
Republicans to expand health care for children and for our National Guard, or improve our 
foster care and adoption system, or pass a treaty to reduce the number of Russian nuclear 
warheads that could threaten our cities — and it’s something I will always do as your 
President. 
We Americans may differ, bicker, stumble, and fall; but we are at our best when we pick each 
other up, when we have each other’s back. 
Like any family, our American family is strongest when we cherish what we have in common, 
and fight back against those who would drive us apart. 
People all over the world have asked me: “How could you and President Obama work together 
after you fought so hard against each other in that long campaign?” 
Now, that is an understandable question considering that in many places, if you lose an 
election you could get imprisoned or exiled – even killed – not hired as Secretary of State. 
But President Obama asked me to serve, and I accepted because we both love our country. 
That’s how we do it in America. 
 
With that same spirit, together, we can win these four fights. We can build an economy where 
hard work is rewarded. We can strengthen our families. We can defend our country and 
increase our opportunities all over the world. And we can renew the promise of our 
democracy. If we all do our part. In our families, in our businesses, unions, houses of worship, 
schools, and, yes, in the voting booth. I want you to join me in this effort. Help me build this 
campaign and make it your own. Talk to your friends, your family, your neighbors. Text 
“JOIN” J-O-I-N to 4-7-2-4-6. Go to hillaryclinton.com and sign up to make calls and knock on 
doors. It’s no secret that we’re going up against some pretty powerful forces that will do and 
spend whatever it takes to advance a very different vision for America. But I’ve spent my life 
fighting for children, families, and our country. And I’m not stopping now. 
 
SEKVENS 5 
You know, I know how hard this job is. I’ve seen it up close and personal. 
All our Presidents come into office looking so vigorous. And then we watch their hair grow 
grayer and grayer. 
Well, I may not be the youngest candidate in this race. But I will be the youngest woman 
President in the history of the United States! 
And the first grandmother as well. 
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And one additional advantage: You’re won’t see my hair turn white in the White House. I’ve 
been coloring it for years! 
So I’m looking forward to a great debate among Democrats, Republicans, and Independents. 
I’m not running to be a President only for those Americans who already agree with me. I want 
to be a President for all Americans. 
And along the way, I’ll just let you in on this little secret. I won’t get everything right. Lord 
knows I’ve made my share of mistakes. Well, there’s no shortage of people pointing them out! 
And I certainly haven’t won every battle I’ve fought. But leadership means perseverance and 
hard choices. You have to push through the setbacks and disappointments and keep at it. 
I think you know by now that I’ve been called many things by many people — “quitter” is not 
one of them. 
 
Like so much else in my life, I got this from my mother. When I was a girl, she never let me 
back down from any bully or barrier. In her later years, Mom lived with us, and she was still 
teaching me the same lessons. I’d come home from a hard day at the Senate or the State 
Department, sit down with her at the small table in our breakfast nook, and just let everything 
pour out. And she would remind me why we keep fighting, even when the odds are long and 
the opposition is fierce. I can still hear her saying: “Life’s not about what happens to you, it’s 
about what you do with what happens to you – so get back out there.” She lived to be 92 years 
old, and I often think about all the battles she witnessed over the course of the last century — 
all the progress that was won because Americans refused to give up or back down. She was 
born on June 4, 1919 — before women in America had the right to vote. But on that very day, 
after years of struggle, Congress passed the Constitutional Amendment that would change that 
forever. The story of America is a story of hard-fought, hard-won progress. And it continues 
today. New chapters are being written by men and women who believe that all of us – not just 
some, but all – should have the chance to live up to our God-given potential. Not only because 
we’re a tolerant country, or a generous country, or a compassionate country, but because we’re 
a better, stronger, more prosperous country when we harness the talent, hard work, and 
ingenuity of every single American. I wish my mother could have been with us longer. I wish 
she could have seen Chelsea become a mother herself. I wish she could have met Charlotte. I 
wish she could have seen the America we’re going to build together. An America, where if 
you do your part, you reap the rewards. Where we don’t leave anyone out, or anyone behind. 
An America where a father can tell his daughter: yes, you can be anything you want to be. 
Even President of the United States. Thank you all. God bless you. And may God bless 
America. 


