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Donald Trump, välkänd affärsman, programledare och numera USA:s 45:e president. Hur 
lyckades egentligen en man som inte varit i en politisk position tidigare övertyga ett helt land 
att han har vad som krävs för att styra det? Studien skall ta reda på vilka retoriska begrepp 
Trump använt sig av under sin valperiod och vilken effekt de har gett. 

Med en kvalitativ studie och retorisk analys undersöks Donald Trumps tal under the 
Republican National Convention, 2016. Den retoriska teorin används med hjälp av olika 
former såsom ethos, pathos, logos, ordfigurer och tankefigurer samt troper. En analys av hans 
användning av retorik och kommunikationsteorier görs för att få en så konkret bild som 
möjligt av hur Trump talade för att påverka sina väljare. 

Med hjälp av både videoformat och ett transkript av det valda talet dras slutsatsen att Trump 
varit en skicklig talare under det valda talet, då han fått med sig många människor till att stå 
på hans sida. Han för sig som en politiker bör och är tydlig med vad han vill förändra och vad 
som kommer ske när han blir president. Retoriken är en viktig del inom politiken och det 
gäller att använda den rätt för att nå ut till så många anhängare som möjligt. Trump har lärt sig 
av tidigare politiker hur viktigt retoriken är och nu ses han själv använda sig av den för att 
kunna vinna presidentvalet, trots att hans bakgrund saknar samma politiska erfarenhet som 
hans motståndare besitter.  

Trump har genom denna analys bevisats vara en duktig talare och kunnig inom det retoriska 
fältet. Han talar knappt en enda mening utan ett retoriskt begrepp och tidigt kan retorikens 
påverkan på hans röstare förstås. Han följer olika presidentiella strukturer och använder sig av 
de kommunikationsteorierna som presenteras. Trump vill vara en man för folket och lyckas 
övertyga med argument fyllda med ethos, patos, logos samt ett bekvämt användande av 
figurer och troper. Hans framträdande är som en presidents bör vara. 

Sökord: Donald Trump, retorik, politik, maktstrategier, USA, tal, kvalitativ metod 
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Donald Trump, wellknown businessman, tv-host and nowadays the 45th president of The 
United States. How did a man without earlier political position convince a whole country that 
he had what it takes to rule it? This study will find out what rhetorical concepts Trump has 
used during his election and what effect it has given. 

With a qualitative study and a rethorical analysis the speech made by Donald Trump during 
the Republican National Convention 2016 was examined. The rhetorical theory is used 
through different forms such as ethos, pathos, logos, word figures and thought figures as well 
as tropes. An analysis of his use of rhetoric and communication theories has been made to get 
an as clear picture as possible of how Trump affected his voters. 

By using both video format and a transcript of the chosen speech it can be concluded that 
Trump indeed was a skilled speaker during the chosen speech, which led to many people 
standing on his side. He acts like a politician should and is clear on what he wants to change 
and what will happen once he becomes president. Rhetoric is an important part of politics and 
should be used properly to reach out to as many supporters as possible. Trump has learned 
from earlier politicians how important rhetoric is and now he can be seen using it himself to 
win the presidental election, despite his lack of previous political activity and experience that 
his opponent possesses. 

Trump has through this analysis proven to be a great speaker and knowledgeble within the 
rhetorical field. He barely speaks a single sentence without any rhetorical concept and early 
on, the rhetorical impact on his voters can be understood. He follows different presidential 
structures and uses the communication theories which are presented. Trump wants to be a 
man for the people and succeeds to convince with arguments filled with ethos, pathos, logos 
as well as a comfortable usage of figures and tropes. His performance is as a presidents should 
be. 
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1.   Inledning    

Året är 2016, Donald Trump står på scen under Republican National Convention (ABC15 

Arizona, 2016) och accepterar republikanernas val att låta honom kandidera som deras näste 

president. En människa med så pass splittrad publik att vissa ifrågasätter hur seriös han 

faktiskt är har gått från entreprenör och tv-kändis till att ha tagit makten i USA.  

 

För en man som tidigare varit känd som affärsman och som programledare för tv-serien The 

Apprentice har hans väg till titeln som USA:s president resulterat i flera frågeställningar och 

funderingar. Här undersöks till vilken utsträckning Trump använder sig av retoriska begrepp 

och kommunikativa strategier för att vinna över publiken till sin egen sida. Denna studie vill 

kunna visa retorikens effekt hos någon flertalet människor inte trodde på, och hoppas bevisa 

retorikens makt inom presidentiella tal.   

 

Uppsatsen kommer bestå av en retorisk analys av en valkampanj inför USA:s presidentval. 

Analysen vill besvara frågan om hur någon med minimal politisk bakgrund lyckats övertyga 

sitt land, med hjälp av retorik, till att rösta på honom som deras näste president. Med en 

kvalitativ metod och utgångspunkt inom retorik och politisk kommunikation hoppas frågan 

om hur Donald Trump lyckades ta makten med hjälp av retorik, trots sin bakgrund utan 

tidigare politisk position i regeringen och till viss del ifrågasättande publik, kunna besvaras. 
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2.   Syfte  och  frågeställningar  

Målet är att förstå retorikens makt i en valkampanj från en individ som varit mycket lite 

involverad som politiker tidigare jämfört med sina motståndare. Uppsatsen vill ta reda på 

vilka retoriska begrepp som används för att påverka människor till att stå på hans sida.  

 

2.1.   Syfte  

Syftet är att ta reda på hur en tidigare icke politiskt arbetande individ lyckats övertyga landet 

om att kunna styra den politiska rörelsen åt dem utan samma erfarenhet inom den politiska 

världen som hans motståndare. Fler människor trodde inte det var möjligt för Donald Trump 

att vinna med sin bakgrund som en affärsman känd från tv, men genom sina valkampanjer 

lyckades han ändå vinna USA:s förtroende och bli dess nästa president. Med hjälp av denna 

studie kommer retorikens påverkan bevisas och en förklaring till Trumps makttagande önskas 

kunna ges. Syftet blir på det sättet en förklaring till hur retorik och kommunikationsteorier 

kan hjälpa någon utanför ämnet att låta som en professionell deltagare. Det kommer leda till 

förståelse av retorikens relevans och förtydliga dess betydelse inom maktfulla tal.  

 

Med en retorisk analys av hans tal och olika kommunikationsteorier under en valkampanj ska 

jag ta reda på hur han lyckades påverka medborgarna av USA till att rösta på honom att bli 

deras näste president. Inga observationer eller intervjuer med hans väljare har gjorts och 

därför kan inte hans tals påverkan undersökas. Syftet är att se vilka retoriska begrepp som 

används och hur Trump format sig efter den typiskt presidentiella stilen.  

 

2.2.   Frågeställning  och  problemformulering  

Med denna analys ska frågan ”vilka retoriska begrepp använder sig Donald Trump av inom 

det valda talet?” besvaras tillsammans med diskussioner om dess relevans med en 

tillbakablick på tidigare presidenter samt hans egna tidigare agerande inom den politiska 

sfären. Att välja ett omtalat tal och analysera retoriken blir då en passande metod för att 

uppfylla syftet och kan direkt besvara frågan om Donald Trump använder sig av retorik och 

på vilket sätt. Med hjälp av denna studie kommer den tveksamma sidan kunna förstå varför 

hans röstare valde att rösta på honom även om hans åsikter inte stämde överrens med deras 

egna.   
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3.   Bakgrund  

För att klargöra utgångspunkter om hans bakgrund, ge bevis på den tveksamma publiken samt 

ge en översiktlig bild av hur valprocessen ser ut i USA och olika strategier som förekommer 

inom just politik, följer här den information som är nödvändig för en tydligare förståelse av 

analysen. 

 

3.1.   Donald  Trump  

Donald Trump, vars bakgrund inte kopplas till politiska sammanhang för en stor mängd 

människor, blev 2016 vald som USA:s näste president. Han representeras oftare med statusen 

entreprenör eller som en man känd från tv. Trump har dock varit involverad inom politik 

tidigare och är långt ifrån den enda kända personen som använt sin status till att vinna politisk 

makt.  Familjen har rötter i Tyskland och ett namn som en gång var ’Drumpf. Efternamnet 

förenklades senare till något mer maktfullt som vi alla senare skulle komma ihåg, nämligen 

Trump. Donalds farfar flydde till USA och landade i New York men flyttade sig sedan 

västerut till Seattle där han öppnade en restaurang. När Donalds farfar dog tog hans far över 

arvet och startade redan som tonåring sitt eget byggföretag tillsammans med sin mamma. Vid 

21 års ålder blev han arresterad för sitt involverande i kampen mellan NYC polisen och 

flertalet Ku Klux Klan medlemmar. Det var den första av många rasistiska sammanhang Fred 

Trump skulle hamna i. Donald nekar dock än idag att detta någonsin skulle ha hänt. Fred 

fortsatte sitt byggföretag men blev tidigt ökänd för att ha använt billigt material till sina 

byggprojekt som slutade med dålig kvalité och han var inte heller en populär hyresvärd. Freds 

marknadsföring för byggnaden skulle bli med lättklädda kvinnor i en sexistisk framställning 

som sedan skulle föras över till sin arvtagande son som senare gjorde detsamma. Fred Trump 

lärde alla sina söner i tidig ålder om hans projekt och hade en strikt förväntan om att de skulle 

ta över företaget efter honom (Johnston, 2016). 

 

Johnston (2016) säger att Donald Trumps grannar, under barndomen, berättat att när Donald 

bara var ett barn brukade han kasta stenar på andra ungdomar och var ett allmänt stökigt barn. 

Hans provocerande handling som tonåring ledde till att hans far Fred skickade honom till den 

militära akademien i New York för att lära sig disciplin. När Donald fyllt 18 år och tjänat sin 

tid under Vietnamkriget började han studera på universitetet. Han påbörjade studier på den 
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katolska skolan Fordham College i New York men bytte under sitt tredje år till University of 

Pennsylvania, en Ivy League skola i Philadelphia. Universitetet var känt som en handelsskola 

och Donald var där för att ta en kandidatexamen i ekonomivetenskap. Under åren som gick 

formades Donald att bli mer och mer lik sin far, för att sedan ta över familjeföretaget. År 

senare startade Donald Trump upp sitt första alldeles egna Trump Tower mitt i Manhattan 

(Johnston, 2016).  

 

Redan som 41-åring var Donald Trump igenkänd i hela New York som en duktig affärsman. 

När han befann sig på toppen blev han tillfrågad av redaktören Si Newhouse att skriva sin 

egna bok (Saarikoski & Saarikoski, 2016). Det kom senare fram att Tony Schwartz hade 

agerat spökskrivare med rätt till hälften av intäkterna som gjordes av boken. Schwartz 

uttryckte längre fram att folk inte verkar förstå att Trump har svårt att koncentrera sig på 

annat än sig själv i för många minuter. När Trump blev tillfrågad om skrivprocessen svor han 

att det var han själv som skrivit hela boken, ända tills det framkom ett skrivfel, då blev det 

helt plötsligt spökskrivarens fel. Trots de sviktande historierna runt om boken blev den ändå 

en succé och Trump sågs som ”en mästerlig förhandlare och ett exceptionellt affärsgeni” 

(Saarikoski & Saarikoski, 2016, s. 48). Schwartz har än idag dåligt samvete för hur han 

lyckades framställa Trump som en duktig människa. Han vägrade skriva fler böcker åt honom 

och varnade allmänheten om vad som kunde hända om Trump skulle få den minsta makt i 

samhället. 

 

Under mitten av 2000-talet åkte Trump runt i landet och höll motiverande tal om hur man 

lyckas i livet och med sina affärer. Trump var inte som alla andra, han kom ofta oförberedd 

utan ett skrivet tal i handen eller en presentation i bakgrunden. Han pratade på om sina 

erfarenheter men han stannade inte inom ramen de flesta motiverande talare gör. Han 

berättade mer personliga händelser och klankade ner på vissa affärsassocierade män och deras 

fruar. Han tyckte om att prata dåligt om människor runt om kring för att få sig själv att 

framstå som bättre. Han uttryckte en gång: ”I love losers cause they make me feel so good 

about myself” under ett tal i Loveland (Johnston, 2016, s.22). 

 

Laura och Saska Saarikoski (2016) skriver i boken Trump och vredens Amerika:  
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Det vore omöjligt att hitta på ett bättre namn för Donald Trump. Trump 
betyder trumf och att triumfera. Ifall man ville karaktärisera Donald Trump 
med en enda egenskap, så skulle det vara viljan att vinna – ett okuvligt, rent 
av tvångsmässigt behov av att besegra andra. […] I brittisk slang betyder 

det att fjärta eller att släppa en ordentlig brakskit. Också det är en 
fullständig karaktäristik av Donald Trump, för Trump är en skitpratare av 

guds nåde.(s.17). 

 

I sin egna bok The art of the deal erkänner Trump: ”Den sista nyckeln till hur jag 

marknadsför är överdrift. Jag spelar på människors fantasier” (Saarikoski & Saarikoski, 

2016, s. 36), detta är ett uttryck många verkar lagt på minnet när Trump valt att uttrycka sig 

om samhällsproblem och anses i allmänhet trampa runt en het gröt istället för att ta tag i saker. 

 

Trump var en ökänd kvinnokarl, han har varit gift tre gånger och fått barn under alla sina 

äktenskap. Hans tredje bröllop med sin nuvarande fru Melania var år 2005, de hade känt 

varandra ända sedan slutet på 90-talet då Donald fortfarande var gift med sin andra fru. På 

deras bröllop närvarade hela kändisvärldens gräddhylla bland annat Bill och Hillary Clinton, 

som då var senator. (Saarikoski & Saarikoski, 2016). Det sägs att Donalds barn växt upp inom 

branschen för att de fick leka på hans kontor när han inte hade tid att släppa jobbet som den 

arbetsnarkoman han var. Han har dock aldrig fått något rykte som en dålig far, tvärtom, han 

sägs alltid ha haft en god relation till sina barn trots att hans största fokus ofta blivit jobbet 

(Saarikoski & Saarikoski, 2016). 

 

3.1.1.   Politiskt  involverad  

Familjen visste sen tidigt att som duktig affärsman måste man ha bra politiska relationer. Fred 

Trump, Donalds far höll sig till de mest generösa politiska bidragsgivarna i det demokratiska 

partiet (Saarikoski & Saarikoski, 2016). Donald själv beskrivs som en studsande pingisboll 

som konstant byter politisk sida. Fram till år 1987 var han trogen demokrat, mellan 1987 och 

1999 höll han sig till republikanerna. Han prövade sedan några år i reformpartiet för att 2001 

återgå till demokraterna. 2009-2011 var han ännu en gång republikan och efter det var han 

politiskt oberoende i ca ett år tills 2012 då han gick tillbaka till republikanerna igen 

(Saarikoski & Saarikoski, 2016). 
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Redan efter publiceringen av sin första bok hade Trump blandat sig in i politiska frågor och 

yttrat sina åsikter i intervjuer. När George Bush höll på att väljas in i Vita Huset ansåg Trump 

att han själv skulle vara det perfekta valet till vice president. Bush valde dock Dan Quayle 

istället och relationen mellan familjerna gled därefter isär. Trump blev ofta uppmärksammad 

för sina åsikter och före detta presidenten av USA, Richard Nixon, skickade en personlig 

hälsning till Trump att om han skulle ta sig in i politikens värld så skulle han vinna den 

(Saarikoski & Saarikoski, 2016). 

 

Enligt David Cay Johnston (2016) kandiderade Trump redan år 2000 men då för det mindre 

partiet The Reform Party. Trump skulle tjäna flera miljoner på att hålla 10 tal runt om i landet. 

Det var tydligt redan då att Trump var ute efter att gå i vinst i allt han gjorde, även politik. 

Men inte många känner till hans involverande från den tiden. År 2012 var han tillbaka på den 

politiska scenen och kandiderade nu istället för Republikanerna. Nu tog människor honom 

mer seriöst men Johnston (2016) och hans kollegor trodde under tiden att det bara var ett sätt 

att få sin show Celebrity Apprentice att bli mer aktuell igen efter sitt tapp i popularitet. Trump 

hoppade sedan av valet då han ansåg att showen behövde honom mer än Vita Huset gjorde. 

Många började tro att hela delaktigheten i valet var ett skämt och var inte säkra på om de 

kunde ta honom som en seriös politiker efter detta (Johnston, 2016).  

 

I Trumps bok The America We Deserve delar han med sig av hela sitt politiska program som 

då ansetts vara väldigt vänstertunga åsikter, alltså mer av det demokratiska hållet. Detta har 

skapat förvirring hos invånarna när han sedan valde att representera det republikanska partiet 

som lutar sig betydligt mycket mer åt höger (Saarikoski & Saarikoski, 2016).  

 

Johnston (2016) förklarar att Donald Trump har lyckats bygga upp en image som döljer hans 

förflutna med kokainlangare och kriminella. Trots att han blivit stämd tusentals gånger för att 

inte ha betalat ut lön till sina arbetare och att han fastnat i flera andra knutar, så har han ändå 

lyckats få folk att se honom som en framgångsrik affärsman som skapat Trump Towers, 

Casinon, Universitet och mängder av möjligheter för folk. Han har även tjänat in statusen 

”The Donald”.  
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3.2.   Kända  personer  som  blev  politiker  

Donald Trump är inte den första tv-kändisen som tagit an en stor politisk roll även om han må 

vara den första som tagit steget att bli president. Både Jesse Ventura och Arnold 

Schwarzenegger hade karriärer i rampljuset innan de bestämde sig för att satsa på ett politisk 

involverande som guvernörer i olika delstater. Även Ronald Reagans tidigare liv i showbiz 

uppmärksammades efter hans period som President of the United States (POTUS). Iyengar 

(2016) påstår att de med största sannolikhet fått sina efterhängare under sina tidigare karriärer. 

De har alla tre en lojal publik från tidigare dagar då människor vet mer om dem som personer 

och individer än som politiker som ofta håller masken för att framstå som seriösa. 

 

3.2.1.   Jessy  ”The  Body”  Ventura  

Jessy Ventura föddes i Minnesota 1951. Efter att ha tjänat sex år i militärent började han 

studera på North Hennepin Community College i en förort. Under samma tid började han 

brottas. Ett tag agerade han bodyguard för The Rolling Stones men bestämde sig senare för att 

bli professionell brottare. Ventura slutade sitt liv som proffsbrottare 1984 och var med i ett 

antal filmer och serier. Han fick senare sin egen serie med namnet Conspiracy Theory with 

Jessy Ventura. 1990 kandiderade han för att bli borgmästare i Brooklyn Park i Minnesota, han 

vann valet och satt på posten fram till 1995. 1998 kandiderade han istället för att bli guvernör 

i Minnesota tillsammans med reformpartiet. Han vann valet och satt till 2003 då han valde att 

inte kandidera en andra omgång (IMDB, u.å). 

 

3.2.2.   Arnold  schwarzenegger  

Arnold Schwarzenegger föddes 1947 med ursprung från både Österrike och USA. Han 

började med viktträning som 15-åring och redan vid 20 års ålder vann han Mr. Universe-

titeln. Han var känd som den bästa bodybuildern genom tiderna och dess största ikon. 1982 

påbörjade han ett liv som skådespelare i många succéfilmer, kanske mest känd som 

Terminator. 2003, samma år som den tredje terminatorfilmen hade premiär, valdes 

Schwarzenegger till Guvernör i Kalifornien tillsammans med det republikanska partiet. Han 

blev omvald 2006 och satt på heltid på posten fram till 2011 då hans andra omgång tog slut. 

Han återvände direkt till skådespelarlivet och tog över rollen som programledare i ”The 

Celebrity Apprentice” som Trump fick ge upp för sin tid som president (IMDB, u.å). 
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3.2.3.   Ronald  Reagan  

Ronald Reagan föddes 1911 och var 40:e presidenten i USA. Innan han blev president var han 

en välkänd skådespelare över tre årtionden och Guvernör i Kalifornien mellan 1966 och 1975. 

Han tog examen från Eureka College 1932 och flyttade till Hollywood för att satsa på en 

filmkarriär fem år senare. Han kandiderade för Republikanernas nominering till president två 

omgångar tidigare men lyckades aldrig. Tredje gången gillt och Reagan blev president 1981 

och satt kvar till 1989. Reagan dog 2004 och ses fortfarande som en viktig ikon inom 

republikanernas historia (Whitehouse, u.å). 

 

3.3.   Den  tveksamma  publiken  

2011 sände Comedy Central sin välkända Roast och denne gången med USA:s blivande 

president (IMDB, u.å). På den tiden hade Trump bara meddelat att han skulle kandidera som 

president i nästkommande val och människor var tveksamma till om han menade allvar. En 

Roast (sv. översättning: grillning) är när x antal komiker eller utvalda celebriteter samlas för 

att skämta om den specifikt samlade gruppen, men med mål att göra så mycket narr av dagens 

huvudperson som möjligt. Under Trumps dag som huvudperson fick Seth McFarlane, skapare 

av Family Guy och American Dad med mera,  äran att vara toastmaster för kvällen. De flesta 

skämt och kommentarer var komikerna emellan och de som riktade sig direkt mot Trump var 

mer om hans relationer till sin fru, sina barn eller sig själv. Självklart efter sina uttalanden om 

sitt kandiderande skulle kommentarer också göras om detta. 

 

Seth McFarlane slängde ur sig skämt som ”Det heter ’jag är helt galen’ inte ’jag ska bli er 

näste president’”, medans Snoop Dogg inte ser ett problem med att han skulle bli president 

eftersom det inte skulle vara första gången han drar en svart familj ur sitt hem (syftar till 

familjen Obama i Vita Huset). Whitney Cummings kallade Trumps kandiderande för ett 

”publicitetsstunt” för att få synas mer på tv. 

 

Det finns många komiker och andra människor som gärna drivit om faktumet att Donald 

Trump ville bli president. Flertalet människor blev chockade när det visade sig vara sant och 

med antalet anhängare han fick under så kort tid, började folk ta honom mer och mer på 

allvar. Personer som John Oliver (Late late show with John Oliver) och Ellen Degeneres (The 
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Ellen Show) har skämtat flera gånger på sina egna talkshows om Trump och uttryckt att de är 

emot hans politik. Trots Trumps delaktighet i flera avsnitt, har Saturday Night Live-

ensemblen tillsammans med Alec Baldwin drivit med Trump som president och 

presidentkandidat i de flesta avsnitt under hans politiska år och mer sällan än ofta är de 

positiva. 

 

I en undersökning gjord av Huffington Post (Edwards-Levy, 2017) under valperioden var 

53% av deltagarna emot Trumps agerande medan 41% var för honom. Av de som var emot 

honom kunde 74% uttala sig oförstående till varför någon skulle acceptera hans arbete som 

president. Även hälften av de som stöttade Trump i undersökningen kunde förstå de 

motsägande rösterna trots den andra hälften som inte kunde förstå hur man kunde vara emot 

honom över huvud taget. Flera Amerikaner har också genom undersökningen erkänt att det 

politiska klimatet under denna tid resulterar i flera hetsiga diskussioner mellan familj, vänner 

och arbetskollegor. 

 

Detta avsnitt är relevant för den objektiva synen i studien. Det är viktigt att veta att människor 

ifrågasatte hans roll som president redan innan valprocessen började. Mycket kan ligga i 

faktumet att han gjort sig känd för andra arbeten tidigare men som föregående avsnitt bevisar 

är han inte den ende som gått en sådan väg. Varför människor är tveksamma är inte lika 

viktigt att veta än det faktum att de uttalat sig med en tveksam syn. 

 

3.4.   USA’s  valprocess  

I USA ser det politiska valet lite annorlunda ut jämfört med hur det gör i Sverige. Till att börja 

med har Sverige inte en president utan en statsminister samt monarki. Även hela valprocessen 

är upplagd annorlunda och kan framstå som krånglig om man inte känner till den sedan 

tidigare.  

Ett presidentval hålls vart fjärde år och en presidentkanditat får endast sitta kvar i två 

omgångar, alltså åtta år (USA.gov, u.å). Valprocessen börjar med primärval och 

nomineringsmöten, där flera människor från varje parti får kandidera, och fortsätter sedan till 

nomineringskonventioner. Under dessa konventioner har varje politiskt parti valt en 

nominerad kandidat att ställa sig bakom. Härefter tävlar bara en person från varje parti vidare 

till det officiella valet. 2016 nominerades Donald Trump som Republikanernas kandidat och 
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det är detta tal som senare analyseras. Under nomineringskonventionen presenteras även den 

vice presidenten som kommer gå bredvid kandidatens sida under hela val- och 

presidentperioden. Efter detta är kandidaterna nu fria att resa runt i hela landet och hålla 

kampanjer för att vinna röster genom att förklara deras åsikter och planer som framtida 

president. Under flera tillfällen får även kandidaterna möjlighet att hålla debatt partierna 

emellan för att jämföra varandras ställningstagande och hålla diskussioner med specifika 

ämnen. 

Under det allmäna valet får Amerikaner gå till en specifik plats där deras röstning sker under 

sekretess precis som i Sverige. Till skillnad från Sverige så röstar man direkt till val av 

president och inte specifikt för partiet. Dock är inte valet baserat endast på folkets populäraste 

röst, då skulle Hillary Clinton egentligen vunnit valet 2016, istället används ett 

elektorskollegium. För att vinna valet måste man alltså ha samlat ihop majoriteten av 

valrösterna, i detta fall hade Trump fler röster än Clinton och vann alltså valet (USA.gov, u.å). 

  

3.5.   Politiska  strategier  i  media  

I dagens samhälle föredrar människor att bli underhållna istället för informerade, detta har lett 

till att de som har rätten och möjligheten att rösta inte bevakar den politiska världen lika 

seriöst som de en gång gjorde (Iyengar, 2016). 1960 bevakades presidentvalet av 55% av de 

som fick rösta medan 2012 bevakade endast 25%. En del tror att det är konsekvensen av att 

man söker efter information som stödjer ens egna åsikter. Andra anser att internet och sociala 

medier gör folk mer involverade och intresserade när de själva kan delta i debatten. De 

nominerade kandidaterna ställer upp sina egna kampanjer för att påverka sin publik. Det är 

här väljarna lär sig mer om kandidaternas mer personliga åsikt och lättare drar sig till den som 

delar liknande åsikter med en själv. Det finns teorier som säger att mycket inte handlar om 

vad kandidaten föreslår utan att de håller ett tal vid en tidpunkt som motsvarar det de talar om 

(Iyengar, 2016). Till exempel om en kandidat som förespråkat om vapenkontroll (fritt översatt 

från: gun control) under sin valperiod, sedan håller ett tal direkt efter en skolskjutning skulle 

det falla mer relevant för röstarna att tycka om kandidaten. Trots att de kanske inte såg 

kandidaten som ett val till president tidigare kommer de nu kunna påverkas av situationens 

samband till hens åsikter. 
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Under 30-talet, då journalismen fick en mer ”professionell” stämpel, bestämdes att alla 

nyheter skulle vara opartiska i både ställningstagande och åsikter på diverse kanaler (Iyengar, 

2016). Journalistikens jobb var att dela med sig av nyheterna, inte att delta i dem. Efter 

teknikens övertagande av människors kommunikation hittar nu allt fler sina nyheter via en 

elektronisk tidning istället för ett butiksköpt dagblad. I ett samhälle där de flesta äger både 

dator och mobiltelefon och får tillgång till nyheter snabbare än någonsin har tävlingen om 

publiken ökat enormt för de olika mediebolagen. I följd av detta tävlar även de olika 

portalerna om vem som ska få publicera vad på just sina medier. Detta leder till att 

nyhetsforum fokuserar mer på att underhålla än att informera. Istället för att sammanfatta ett 

tal eller en kampanj så väljer man nu att livesända hela framträdandet och delta med frågor 

om diverse strategier och taktiker de använt för att vinna valet. I moderna tider har kampanjer 

och andra politiska event koreograferats specifikt för att kunna publiceras i objektiva medier 

vilket gör det svårare för journalister att hålla sig medvetet opartiska (Iyengar, 2016).  

Enligt ”the attentive public hypothesis”, så får folk sin information från olika ställen baserat 

på hur politiskt intresserade de är (Iyengar, 2016). Hypotesen förklarar att om man vill veta 

mycket om politik så följer man olika former av nyheter medan de som inte bryr sig lika 

mycket får reda på information från till exempel deras vänner och familj eller sociala medier. 

Trots att dagens medier sprider nyheter snabbare än någonsin har man fortfarande valet att ta 

del av något helt annat än det som presenteras framför en. Vilket betyder att i detta perspektiv 

blir gapet mellan de kunniga och okunniga större. I en studie gjord av Price och Zaller (1993) 

visas också att människor med högre utbildningsnivå tenderar att vara mer intresserade av 

politik än de med lägre nivå av utbildning. Under samma studie uppmärksammades det att de 

som har koll på politik ofta har koll på andra nyheter också. Eftersom de med högre 

utbildning är med större sannolikhet mer intresserade av politik är de även mer sannolika att 

vara mer politiskt involverade. 

 

3.6.   Ordval  

Trots att näst intill alla böcker och artiklar refererar till politiker eller människan generellt 

som han har valet gjorts att inte göra det. I denna studie talas det om både kvinnor samt män 

och trots att det i USA än så länge bara funnits manliga presidenter refererar jag alltid till en 

onämnd talare som hen. Detta för att inte ha förutsatta meningar om politiska positioner och 
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för att det känns irrelevant att specificera någons kön utan anledning. Detta görs för att hålla 

en så objektiv ton som möjligt genom textens gång. 

 

Ibland förekommer förkortningen ”POTUS” i uppsatsen. I USA och speciellt i sociala medier 

används denna förkortning istället för att skriva ut ”President of the United States” varje gång. 

Detta är endast för att förenkla både skrivandet och läsandet. 

 

Donald Trumps slogan under valprocessen löd ”Make America Great Again”, det är viktigt att 

poängtera att även om han säger Amerika så menar han i flesta fall USA eftersom han uttalar 

Amerika som ett land och inte två kontinenter. Om ordet Amerika förekommer under 

analysen är det Trumps ordval och inte författarens. 

 

 

3.7.   Bakgrundens  relevans  

Att känna till Trumps bakgrund och hans tidigare politiska engagemang är relevant då det kan 

förklara vad han anser är viktigt att tala om. Det faktum att Trump hoppat mellan de olika 

partierna ger också människor en anledning till att bli osäkra på hans position som president 

då flera människors röster går till partiet och inte kandidaten i fråga. Kännedom om hans 

tidigare kampanjande för Reformpartiet ligger till stor hjälp under denna studie eftersom det 

kan stå till grund för om han uppför sig annorlunda. Som tidigare nämnt lämnade han sitt 

kandiderande på den tiden för att satsa på sin tv-serie, och med vetskapen att han blev 

president vet vi också att han la större prioritet på valet denna omgång. Genom att känna till 

hur Donald Trump själv växt upp och hur han agerat genom tiderna blir det lättare att skapa 

en tydligare bild av hans framträdande, både för att stödja och motbevisa den tveksamma 

publiken.  



 
 

13 

4.   Tidigare  forskning  

Tidigare forskning har gjorts på Donald Trump som arvtagare, entreprenör och skapare. 

Flertal olika observationer av retorisk och lingvistisk utveckling genom tiderna och i olika 

sammanhang har hittats och används som hjälpmedel för undersökningen. Trumps 

användande av Twitter samt retorikens påverkan är något som också har relevans till denna 

studie. Även kommunikationsteorier som är specifikt utvecklade för politiska sammanhang 

inför en masspublik undersöks för mer kunskap om de politiska normerna. 

 

4.1.   Observationer  av  Trump´s  twitteranvändande  

Som tidigare nämnts har dagens politiskt involverade människor dragit sig ifrån de mer 

professionella nyhetsforumen då man i dagens läge inte längre kan vara lika säker på om 

tidningar eller hemsidor faktiskt följer den opartiska standarden. I stället skapar många sina 

åsikter baserat på personliga intervjuer med kandidaterna på olika talk shows eller via sociala 

medier. Både människor och organisationer skapar konton på sociala medier för att dela med 

sig av sina åsikter och tankar med omvärlden. I nuläget finns säkerligen alla partier och 

politiskt involverade människor på ett eller flera sociala medier. Med teknologins utveckling 

och innovativa former av nätverksamhet som drog till sig användare blev nät-kampanjer en 

stor faktor inom den politiska världen. Redan 2008 blev de nätbaserade kampanjerna ett sätt 

för mindre kända kandidater att delta och bygga en publik. Med hjälp av internet kan 

kandidaterna nå ut sin åsikt och påverka medborgarna att vara mer aktiva utan att slänga 

information på dem. Före internets tid samlade kandidaterna pengar genom att göra 

telefonsamtal, skicka mail och brev eller till och med knacka dörr för att göra sin röst hörd 

(Iyengar, 2016).  

Donald Trump har under sin valperiod och tid som president varit väl övervakad via det 

sociala mediet twitter. Här kan han personligen nå ut snabbare till sina väljare och publik utan 

krav på en formell eller politisk ton. Det är med stor sannolikhet här människor från andra 

delar av världen format en tydligare bild av Trump som president då man kanske inte har 

tillgång till alla tal, kampanjer och event som sker inom USAs ramar. Iyengar (2016) förklarar 

att inom nyare media och ”bloggsfären” uppmärksammar man endast det som man är 

intresserad av eller som stödjer ens egna åsikter. När det kommer till politik kan de bli mindre 

intresserade men kan utnyttja situationen till att uttrycka sina åsikter vare sig det är för eller 
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emot påståendet. Sociala medier gör det lättare för människor att hålla koll på just det de 

föredrar inom den politiska världen även om intresset inte är det högsta. 

 

4.2.   Populistretorisk  analys  av  Donald  Trumps  twitter  

Lea Wengel (2017) analyserade relationen och sambanden mellan populistretorik, politisk 

kommunikation och sociala medier med hjälp av Donald Trumps tweets under hans första 50 

dagar som POTUS. Som nämnt tidigare framgår det tydligt att politiker använt olika 

medieformer rikligt genom tiderna för att nå ut till största möjliga publik. Trump å andra 

sidan har uppmärksammats för att skriva fler tweets om dagen än andra, på ett medelvärde av 

fem tweets om dagen har han, jämfört med andra politiska ledare, både ett större och mer 

regelbundet utbud. Wengel (2017) märker också att Trump ofta beskriver sig själv som en del 

av folket och någon en kan se som sin vägledande vän som kommer ta hand om dem och lösa 

deras problem. Trumps attityd skiner också ofta igenom hans twitteranvändande då han gärna 

skyller samhällets problem på tidigare makthavare eller olika mediekanalers bild av honom 

som han påstår inte stämmer. Han har tydligt en exkluderande åsikt om det mesta och 

uppfyller modellen som en populistisk medborgare. I diskussionen framhävs att Trump kan ha 

skapat en ny form av politisk kommunikation. Hans twittrande har blivit en stor del av dagens 

nyheter efter han blev president och hans kontakt med sina efterhängare bygger upp ett 

nätverk som gör hans kampanjande interaktivt, snabbt, kort och emotionellt precis som det 

bör vara. (Wengel, 2017) 

 

4.3.   Retorik  som  säljredskap    

Hellsten & Lidgren (2011) studerade de olika retoriska formerna som används inom personlig 

försäljning och dess påverkan med hjälp av metoder som intervjuer med IKEA-kunder. För att 

förstå retorikens påverkan inom försäljningen har de observerat interaktionen mellan kund 

och säljare i dess naturliga miljö. Retoriken som användes för att skapa en gemensam känsla 

verkade mer positiv än de observationer som inte upptäckte samma formanvändning. Känslan 

av samhörighet ledde enkelt vidare till känslan av tillit på samma sätt som kunskap om 

produkten i fråga också tillförde större trovärdighet. Det märktes också tydligt att om man 

talar i samma våglängder och förstår varandras emotionella relation till behovet av den nya 
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produkten kunde försäljningen ske baserat på kundens förväntan. Förhandlingens fokus går 

muntligt över från ett sätt att sälja en produkt till ett sätt att göra en kund nöjd. Hellsten och 

Lidgren (2011) märkte att många av säljarna omedvetet använde sig av retoriska former vilket 

med störst sannolikhet var för att de funkar. Slutsatsen visade att produkter såldes bättre och 

kunderna var mer nöjda efter retorisk påverkan.  

 

4.4.   Politiska  kampanjer  genom  tiderna  

I Simon Johanssons (2017) kvalitativa studie av 18 officiella politiska kampanjreklamer från 

USA användes retoriska verktyg och ett historiskt perspektiv för att uppmärksamma 

relationen mellan reklammodellen AIDA (Awarness/Attention, Interest, Desire, Action) och 

politisk tv-reklam. Alla av de utvalda reklamerna analyserades både retoriskt och strukturellt 

med de fyra delarna av AIDA-modellen. Slutsatsen visade att AIDA-modellen syntes i 

politisk tv-reklam i USA ända sedan 50-talet men att vid mitten av 80-talet började man 

fokusera mer på Desire-steget i modellen. Både retoriken och strukturen är näst intill identisk 

genom tiderna vilket kan bero på expertisen inom den politiska kommunikation bakom 

kampanjerna. I denna studie nämns att Donald Trump använt sig av marknadsföring som 

främst trycker ner sin motståndare Clinton och sedan lyfter upp sig själv, till skillnad från 

Clinton som endast nämner hennes egna planer som president istället för att ens nämna 

Trump. Det uppmärksammas även att Trumps fokus ligger på Amerika och dess utveckling 

till en bättre värld. Johansson (2017) kommer fram till att Trump använder sig mest av pathos 

och logos inom retoriken och följer tydligt AIDA-modellen. 

 

4.5.   Kritisk  granskning  av  Trumps  kommunikativa  strategier  

Robin Tolmach Lakoff (2017) granskar kritiskt Trumps kommunikativa strategier för att ta 

reda på om han i själva verket är en populist och till vilken grad han kan ta sina lögner. Han 

benämner Trumps presidentiella vinst som en överraskning och använder sig sedan av ett citat 

från Zito (2016) som följer: ”The press takes Trump literally but not seriously. Trump’s 

supporters take him seriously but not literally”. Lakoff beskriver Trumps retorik som tom och 

icke existerande och att hans röstare blev för överväldigade av de positiva löftena han slängde 

mot dem. Han nämner att någon som talar grammatiskt inkorrekt, hyllar sig själv och 
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smutskastar andra inte gör dem till en populist. Trumps användande av tredje-person är inte 

heller en talform för en populist mer än för en egoist. Som professor i lingvistik kritiserar 

Lakoff Trumps’s uttalande som att han är ointresserad av att vara logisk eller tala sanning, 

han vill hellre vinna och ha inflytande på människor (Lakoff, 2017). 

 

4.6.   Forskningsrelevans  

Fokuset i den tidigare forskningen har suttit i hur Donald Trump kommunicerat i olika 

sammanhang samt retorikens redan bevisade effekter. Då studien analyserar Trumps 

användande av retorik och till vilken effekt, är det viktigt att se olika politiska sammanhang 

där han kommunicerat till en större publik såsom Wengels studie om hans twitter samt 

Johanssons studie om hans kampanjfilm. Hellsten & Lidgren forskade om retorikens påverkan 

hos kunden vilket används för att tolka hur retoriken mest troligen tolkats av publiken under 

Trumps tal med tanke på att inga väljare intervjuats och inte heller har röstningen undersökts. 

Med Lakoffs tidigare analys av Trump som kommunikatör stöds både 

bakgrundsinformationen om Trump som talare tidigare år men även den pessimistiska 

synvinkeln på hans kandiderande. Iyengar skriver i sin bok om olika sätt att ta till sig 

information speciellt på grund av medias utveckling genom tiderna. Med hans statistik 

kommer diskussionen om det låga antalet röstare för det specifika året kunna förklaras 

tydligare. 

  



 
 

17 

5.   Teoretiskt  ramverk  

Det teoretiska ramverket för denna studien består av retorik samt kommunikationsstrategier 

för talare. Inom retoriken används framträdandet, de tre appellformerna ethos, pathos, logos 

och även figurer och troper.  

 

5.1.   Retorik  

Retoriken byggs inte upp av en regel utan är en samling av olika funktioner och former som 

läggs in för att skapa spänning och göra ett tal eller en skrift mer attraktiv för en åskådare. I 

analysen har ett urval av teman i talet gjorts för att fånga det mest lämpliga och inte ta in 

onödig information som sedan behöver sållas bort. Urvalet har baserats på vad som föreslås 

användas i ett formellt tal och vad som ofta förekommer inom politik såsom olika 

argumentationsformer. Som van Eemeren och Grootendorst (2004) skriver i sin bok är det 

viktigt att veta att argument som används för en specifik publik (republikaner) kanske inte är 

lika passande för en annan ospecifik publik (hela USA). I ett politiskt val är det underförstått 

att man försöker vinna en ”tävling”, och inte specifikt informera om något redan existerande 

mer än något man vill förändra i framtiden. Att övertyga och vinna publiken till sin egen sida 

är vad som spelar roll för att ta på sig makten som president. Utifrån det kan vi utesluta sådant 

som används bara för att informera eller för att hylla. Det fokuseras mer på hur man påverkar 

sin publik i meningsuppbyggnader och taktiker genom talets gång och inte specifikt vad orden 

säger eller vad viljan betyder.  

 

Van Eemeren och Grootendorst (2004)  menar att argumentation är ett verbalt, socialt och 

logiskt agerande för att övertyga en motståndare att acceptera en åsikt med hjälp av en 

framställning av propositioner som påverkar och stärker ens mening. 

 

5.1.1.   Framträdandet  

Sokrates sa en gång: 

En människa är först en fulländad talare när hon har fattat när det är rätt 
läge att tala och rätt läge att hålla igen, när man behärskar de koncisa 

uttrycken, de ömkande och upprörda tonfallen och lärt sig när det är rätt 
och fel ögonblick för alla olika sorters tal som man lärt sig (Platon, 2000). 
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Framträdandet ansåg Demosthenes vara den viktigaste delen i hela talekonsten. Det handlade 

om uttalet och kroppsspråket. Rösten är talarens viktigaste instrument (Johannesson, 1998). 

Talaren måste vårda sitt instrument och lära sig spela det för bästa resultat. Det har visat sig 

att åskådare tröttnar alldeles för snabbt på ett enformigt språk, därför måste man ha omväxling 

i sitt innehåll och sina ordval. Gamla riktlinjer tyder på att man bör låta som det man talar om. 

Har man glada nyheter säger man det med ett leende, är det något allvarligt tar man det 

långsamt och lågmält. ”För att kunna övertyga människor måste talaren först kunna övertyga 

sig själv”. Man insåg senare att man lät mer övertygande om man anpassade sitt kroppsspråk 

efter sina ord. Cicero_ uttryckte det som ”För den gode talaren använder både rösten och 

kroppen, som musikern sitt instrument” i boken De oratore (Johannesson, 1998, s.190). 

Enligt retoriken är ansiktet den mest vältaliga delen av kroppen, speciellt ögonen. Genom 

ögonen kan man återspegla känslor och komma närmre talarens egna känslor. Utanför 

ansiktets olika markörer för att visa sorg, ilska, lycka eller hån är även händerna en viktig del 

för en stor talare (Johannesson, 1998). Quintilianus beskriver handgester som en så viktig del 

då det är det enda språk alla nationer och folk har gemensamt. Han beskriver också de olika 

gesternas betydelse för en talare och hur man som bäst påbörjar sitt tal. 
 

Hållningen bör vara rak och upprätt, fötterna i jämnhöjd och lätt åtskilda 
eller också kan den vänstra föras fram något litet. Knäna bör vara raka 
men inte stela, axlarna lediga, ansiktet allvarligt men varken sorgset, 

uttryckslöst eller slappt. Armarna bör hållas ut något från sidan. När man 
börjar tala, sträcks den högra handen ut något från tovans veck, med den 

mest måttfulla av gester, lisor i väntan på talets början. Men det är ett 
allvarligt fel att se upp i taket, gnida sig i ansiktet och förvrida det, blåsa 

upp sig självbelåtet eller dra ihop ögonbrynen för att verka sträng och 
allvarlig…(Johannesson, 1998, s.192) 

 

5.1.2.   Argumentation  

En talare har fått sin plats att tala för att övertyga sina åskådare. Talaren vill yttra ett 

påstående men allmänheten kan till en början vara skeptiska, då måste talaren kunna stödja 

sina påstående med skäl, bevis eller grunder, sånt som vi är mer benägna att acceptera som 

sannolika. Man brukar arbeta med två kategorier >säkert< respektive >osäkert<. Syllogismen 

är ett klassiskt exempel på sådan argumentation. Där har man en översats som äger en sorts 
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giltighet, t.ex genom att använda sig av ord som alltid, aldrig, alla, ingen osv. Till översatsen 

finns också en undersats som bara gäller i särskilda fall. Dessa två satser kallas premisser. Av 

dessa följer sedan ett påstående som man måste acceptera om man innan accepterat 

premisserna, en slutsats. T.ex ”Alla människor är dödliga (översats) - Du är en människa 

(undersats) - Alltså är du dödlig (slutsats)”. Genom tiderna fokuserade man mer på att ta reda 

på vad som var sant eller falskt men retorikens syfte var inte att ta reda på sanningen, utan att 

övertyga människor. Men människor kräver att det som sägs i alla fall ska vara troligt, man 

ska kunna lyfta sina argument med skäl och bevis. Ens världsbild måste också uppfattas som 

sannolik för att det som sägs ska kunna få någon pondus (Johannesson, 1998).  

 

Logos: Utan argument kommer man aldrig kunna övertyga någon. Logos betyder 

argumentation, med hjälp av statistik och bakgrund kan man påverka sin publik (Johannesson, 

1998). Man brukade kalla logos motsatsen till myter och förutfattade meningar, logos övertas 

av ett intellekt. Med hjälp av fakta om omvärlden, statistik som bevisar att man talar sanning 

och direkta referenser låter man kunnig, utbildad och trovärdig. Logos är en viktig del inom 

retoriken, speciellt för politiker som behöver bakgrund till sina argument om att förändra en 

världslig situation. Det krävs att man övertygar lyssnarna om att man har koll på läget och vet 

vilka ageranden som bör göras och vilka konsekvenser det får (Logos, 2017). 

 

Ethos: Med hjälp av personlighet och karaktär vill talaren kunna vinna åhörarnas förtroende 

och välvilja (Johannesson, 1998). Ethos och Logos kan i olika sammanhang höra väldigt väl 

ihop. När en viktig person hamnar i en skandal, till exempel Bill Clintons otrohetsskandal 

eller Mona Sahlins Tobleroneskandal, känner sig åskådarna sig svikna och förvirrade över om 

de faktiskt kan lita på denne högt satta individ. Deras åsikter och argument därefter får inte 

samma effekt då de inte längre ses som ansvarsfulla människor, detta fenomen kan kallas för 

inledande ethos. Det inledande ethos en talare har är dock inte så avgörande utan det är vad 

talen och argumenten efter visar om det (Elmelund Kjeldsen 2013). En talares framförande är 

otroligt viktigt både för publiken och talaren själv. En talare som uppfattas kompetent och 

använder sig av säker språkbehandling ses som trovärdig medan en talare med osäker och 

tvekande språkbehandling och samtidigt uppfattas inkompetent ses mindre trovärdig. Olof 

Palme beskrevs som en dynamisk talare. Han var bestämd och energisk och talade i ett tempo 

utan svårigheter. Dynamiken ska ha haft stort värde och betydelse för trovärdigheten hos 

Palme som erövrade som talare (Elmelund Kjeldsen, 2013). Trovärdighet och ethos är dock 

ingenting som definieras som en kvalitet hos avsändaren utan mer som en attityd hos 
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mottagaren. Att man är slapp och vardaglig kan uppfattas som mindre trovärdigt för de som 

tror att talaren bara yttrar det den vill medans andra uppfattar det som trovärdigt när man 

pratar som en del av folket som om lyssnarna vore ens vänner. 

 

Man brukar jämföra Franklin D. Roosevelt med Adolf Hitler. Roosevelt var inte som alla 

andra högröstade och gestikulerande presidenter utan han satt lugnt och avslappnat vid den 

öppna spisen och pratade med en låg, personlig och informell ton genom radion. De kallade 

hans sändningar för fire side chats, då han pratade med alla världens lyssnare som om de satt 

där vid brasan hos honom. Under samma tid befann sig Hitler på en annan del av jordklotet 

och höll våldsamma och starkt emotionella tal framför en publik. Han samlade tusentals 

människor på stora platser för att höra honom tala (Elmelund Kjeldsen, 2013). De visade upp 

två olika metoder att kommunicera. Det vore inte rätt att skrika ut sin politik i radio på samma 

sätt som det är omöjligt att prata intimt framför näsan på tusentals människor. Men 

radiopratandet var ett passande koncept för att folk ville lyssna, blev intresserade och fick en 

mysig nyhetsstund hemma i vardagsrummet på samma sätt som talen framför folkmassorna 

skapade engagemang och entusiasm till att få höra mer. 

 

Pathos: Talaren argumenterar för att få sina lyssnare att känna med en, utföra en handling och 

hitta ett nytt tycke med hjälp av talet (Johannesson,1998). Aristoteles använde patos för att 

skapa känslor, medlidande och fruktan hos publiken (Pathos, 2017). Man vill att åhörarna ska 

känna sympati för talaren eller avsky för motståndaren. Patos har väckt misstro inom kritiken 

och kan ses som ett uppträdande. ”Politiska talare som Mussolini och Hitler har med sin 

känslovädjande retorik komprometterat patos” skriver Nationalencyklopedin (2017). 

 

Ethos, pathos, logos är alla verktyg för att hjälpa en talare övertyga sin publik om att det som 

hen säger är det som är rätt. Talaren ska kunna behärska konsten att väcka, röra och styra 

åhörarnas känslor (Johannesson, 1998). Det är tydligt att den politiska retoriken, speciellt i 

USA,  fokuserar mest på ethos och att verka trovärdig. Det är viktigare i politiska 

sammanhang att folket kan lita på ens förmåga att göra samhället lite bättre än innan. På 

samma sätt litar man på att politiker ska kunna sköta en kris och som röstare vill man att en 

kompetent person ska kunna styra landet ur krisen så smidigt som möjligt.  
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5.1.3.   Figurer  

Figurer används för att uttrycka en rikare och mer konstfull form. Inom retoriken brukar man 

prata om två huvudgrupper, >ordfigurer< och >tankefigurer<.  

 

Ordfigurer används för att ge språket en ny spänning, rytm och klang. Det kan innebära en 

upprepning, en sorts rytm precis som i musik. Man kan upprepa enskilda ord, vokaler och 

konsonanter, vilket kallas assonans och allitteration. Goebbels avslutade sitt tal i 

Sportpalatsen genom att ställa sina åhörare 10 frågor. Det är en sorts psykologisk mekanism 

bakom upprepning (Johannesson, 1998). Storbritanniens tidigare premiärminister Margaret 

Thatcher utnyttjade ofta effekten av trepunktslistor. Varje del med samma struktur och 

grammatiska form. Den norske politikern Jens Stoltenberg använde sig av trepunktslistor som 

en slagfälla med en rytm som får en att invänta den tredje punkten med spännning (Elmelund 

Kjeldsen, 2013). Precis som när en individ ställer sig upp och applåderar är det stor chans att 

en till gör detsamma och sen följs efter av resterande individer (Johannesson, 1998).  

 

Det är även mycket effektivt att använda sig av en anafor eller epifor, alltså inleda/avsluta 

varje fras eller stycke med samma ord. Något som använts av mäktiga talare och politiker som 

Martin Luther King m.fl. Det ger en seriös ton och lägger ett allvar i bilden man bygger upp 

(Johannesson, 1998). Ordfigurer beskriver alltså hur de enskilda orden kan sammanfogas 

enligt olika mönster. En figur är en anmärkningsvärd och systematisk omformulering av 

längre uttryck (Elmelund Kjeldsen, 2013). Göran Person började ett tal med ”Berätta gärna 

för mig om den stora fina världen, berätta gärna för mig om nya it-satsningar” i samma 

anaforiska upplägg som Martin Luther King började nio meningar under ett tal med ”I have a 

dream”. Kings tal fick en otrolig respons och formade en typ av duett med publiken där han 

talade och de ropade och applåderade entusiastisk tillbaka. Risken med hans anafor är att det 

kan bli för förutsägbart och tråkigt men med en struktur blandat av långa och korta meningar 

samt ytliga och djupgående meningar håller han igång åhörarnas engagemang (Elmelund 

Kjeldsen, 2013). 

 

Tankefigurer handlar mer om att väcka intresse för själva ämnet och skapa en spänning och 

dialog med åhörarna. Man vill att det man berättar ska upplevas så åskådligt och levande att 

åhörarna känner att de är på platsen och upplever det med alla sina sinnen. Ett sätt att 

engagera lyssnarna är att använda sig av antitesen, vilket innebär att man konstruerar en 
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slående motsats mellan två ting eller begrepp. Det är ett sätt att förenkla och förklara en 

verklighet som annars kan framstå som oklar och förvirrande. Men det kan också användas 

för att dramatisera verkligheten, som om det är en kamp och alla tvingas välja sida och gå 

med i striden. Antitesen tillåter aldrig ett tredje alternativ, det är pest eller kolera och inget 

annat. Antitesen kan användas på olika sätt, t.ex. två begrepp som spegelvänder varandra, 

eller t.ex. två olikheter (Johannesson, 1998). William Wallace, huvudkaraktären i Braveheart 

säger ”Fight and you may die. Run and you’ll live”. Elmelund Kjeldsen (2013) förklarar att 

denna mening följer en struktur där fight/die är en parallell till run/live. Fight eller run är de 

två alternativen som leder till antingen die eller live beroende på det första valet.  

 

En annan tankefigur är sentensen. Den ska fastslå en allmängiltig sanning om hur livet är eller 

borde vara. Sentensen ska antyda att det finns lagar eller regler som gäller i alla tider och att 

det är dem som talaren stödjer sina åsikter på. Åhörarna ska ana en slags visdom och 

erfarenhet som samlats genom sekler och format dessa uttryck. Förr i tiden var sentenser och 

ordspråk ett av de viktigaste retoriska medlen (Johannesson, 1998). Göran Persson sa att alla 

politiker bör följa denna regeln ”Allt du säger måste vara sant, men du måste inte säga allt 

som är sant” (Elmelund Kjeldsen, 2013). 

 

En annan tankefigur är frågan, vi är vana vid att när vi ställer en fråga får vi ett svar eller om 

någon frågar oss någonting vet vi vad vi kan svara. Om en talare formulerar en retorisk fråga 

och låter den hänga kvar i luften kommer vi som åhörare omedvetet leta efter ett svar på 

frågan, vi tvingas in i ett engagemang och påbörjar ett eget tal inom oss själva. Detta är vad 

varje talare vill nå hos sina lyssnare, man vill att de ska börja tänka själva, det är så de lättare 

övertygas, för de tror att de själva kommit fram till svaret (Johannesson, 1998). Richard M. 

Nixon ställde flertal retoriska frågor under sitt kända ”Checkerstal”, för att placera sig i 

åhörarnas position. Han visar genom sina frågor att han känner till deras förundran och 

försöker sedan argumentera bort deras förvirring genom att svara på frågorna. Med hjälp av 

den retoriska frågan arbetar både talaren och lyssnaren gemensamt med att hitta svaret i talet 

(Elmelund Kjeldsen, 2013).  

 

 

5.1.4.   Troper  

Något som är mycket vanligt inom retoriken är alla dess troper. I denna uppsats kommer det 
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fokuseras på metaforer och ironi. 

 

Metaforer är när något förs från en plats till en annan. En ny form av mening som förskönar 

en mening av samma innebörd. T.ex. ”Don’t judge a book by it’s cover” som man hört i flera 

sammanhang då betydelsen är att det är bokens insida, alltså berättelsen, som räknas. Som 

Elmelund Kjeldsen (2013) skriver är metaforen inte en avvikande form av språkbruk utan 

närmare en förutsättning. Metaforen får sin betydelse genom att referera bakåt till tidigare 

kontexter bundna med ordet men som för tillfället är frånvarande. Det är en grundläggande 

språklig princip och används i alla former av kommunikation. Nationalencyklopedins 

(Metafor, 2017) definition är lite annorlunda och säger att en metafor är när ”ett bildligt 

uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) 

byts ut mot någon annan (bildledet)”.  

 

I dagens tider används ofta ironi när man pratar om viktiga frågor som har två väldigt olika 

uppfattningar hos människor. Nationalencyklopedin (Ironi, 2017) förklarar det som en 

framställning där talaren säger motsatsen till det hen egentligen menar med intentionen att 

åhörarna förstår detta. Ironi används ofta i komiska sammanhang och för att göra narr av 

andra. Med ironi tar man avstånd från det man bokstavligen säger, förklarar Elmelund 

Kjeldsen (2013). I de flesta sammanhang betyder ironi inte bara något annat men egentligen 

raka motsatsen till det som sägs. Man kritiserar genom att hylla och hyllar genom att kritisera. 

Spänning mellan uttrycket och intentionen kan resultera i både komisk eller estetisk eller 

argumentativ effekt (Elmelund Kjeldsen, 2013). 

 

 

5.2.   Kommunikationsteorier  i  en  multikulturell  värld  

Av en presidentkandidat förväntas en kommunikativ kunskap och ett kulturellt medvetande. 

Här nämns två stycken strategier/teorier som är normativa perspektiv för någon i ett politiskt 

sammanhang. I analysen kommer det undersökas om dessa strategier/teorier faktiskt används 

och är en del av den politiska formen även för någon som inte tidigare arbetat inom det 

politiska fältet till skillnad från tidigare presidenter. 
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5.2.1.   Den  allmänna  sfären  

En central och allmän sfär är en teori som används för att någon med högre makt ska kunna 

anpassa sitt språk och sina åsikter till en publik med helt annorlunda bakgrund (White, 2014). 

Det behöver inte handla om just politiker eller kungligheter utan kan handla om en 

majoritetsgrupps sätt att tala till och om en minoritet utan att kränka lyssnarna. Det handlar 

om att man ska kunna dela sin åsikt, information och argument till vem som helst oberoende 

av deras sociala status, utbildningsnivå, kommunikationskunskaper eller hur rätt eller fel de 

har. Den allmänna sfären ger alla möjligheten att utöva sin rättighet till öppen 

kommunikation. Där finns det inga privata funktionsmedel utöver ens åsikter, det kan till 

exempel inte vara en privatägd kanal som delar händelsen till offentligheten. Alla i den 

allmänna sfären tillhandahåller samma rättigheter och skyldigheter och förväntas delta lika 

mycket inom alla moment. Det är viktigt att man talar ett språk som alla förstår oavsett 

kulturell bakgrund, det ska alltså inte framstå t.ex. svåra slangord. Inom sfären baseras alla 

interaktioner på en normativ diskurs som används inom demokrati. En debatt ska gynna både 

argumenteraren och motståndaren, de måste alltså dela samma grundåsikter för att det inte ska 

ske någon form av maktövertag. För att framstå som trovärdig för sin publik krävs det att 

argumenten gynnar en bättre värld och inte endast argumenteraren. 

 

Robert A. White (2014, s. 3-21) förklarar att vi blir inte riktiga människor innan vi lärt oss att 

kommunicera. ”Vi är kommunitära för vi överlever inte utan gemenskap”. Att kommunicera 

mer allmänt utmanar människor att lämna sin egen identitet och skapa en relation med 

omvärlden. Den allmänna sfären skapar en form av respekt för den multikulturella 

gemenskapen som alla människor tar del av. 

 

5.2.2.   Teorin  om  framtidens  kultur  

Dagens kulturstudier visar att minoriteter kommer vara en del av framtidens majoriteter redan 

2043. De tror att politik kommer handla mer om mångfald och styras av den yngre 

generationen. Det är den generationen som håller kulturen och samhället säkrare och mer 

energisk. Man ser en framtid där HBTQ-rättigheter är en självklarhet och allmänhetens åsikter 

kommer vara en viktigare ståndpunkt än vad den är i dagens läge. Sociala problem som 

sexism och könsidentitet kommer minskas i samband med en ökande feministisk kultur och 

kvinnor kommer tjäna sina rättigheter. De ser också att teknologin kommer att positivt 
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påverka jämlikheten i samhället men i samma veva kommer miljön bli ett drastiskt problem. 

Framtiden enligt denna teori kommer vara tiden då viktiga politiska korrelationer skriver om 

ideologier, normer och skapar nya solidariteter (Real & Black, 2014). Användning av denna 

teori skulle innebära en öppensinnad syn på framtiden där flera minoriteter inkluderas och 

hatet minskas. 

 

5.3.   Teorikritik  

Med en retorisk analys krävs det att retoriken är den teoretiska basen och ramverket för 

uppsatsen. Eftersom ett tal analyseras uppmärksammas även två kommunikationsteorier för 

att kunna se om kommunikativa normer för presidentiella tal används. För att kunna analysera 

den indirekta påverkan som sker under Trumps tal så blir retorik den mest passande teorin. 

Retorik används för att argumentera, påverka och framför allt vinna. Trots att valet anses 

självklart bör man dock vara försiktig med retorik då det påverkar publiken omedvetet. 

Retorik och dess olika begrepp är något man lär sig tidigt i livet att hantera och det finns 

färdiga mallar att anpassa sig efter. Skulle talet anses professionellt och framstår talaren som 

duktig har det störst sannolikhet funnits en retorisk struktur bakom det hela. 

Kommunikationsteorierna är viktiga delar då ett politiskt kampanjtal inte är samma som till 

exempel bröllopstal. Det politiska talet är betydligt större och når fler människor vilket 

betyder att det måste anpassas efter hela publiken. De valda teorierna har fokus i att 

kommunicera till en mängd människor med olika bakgrund. 
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6.   Metod  och  material  

Uppsatsen skrivs som en kvalitativ retorisk analys av ett kampanjtal där politisk retorik och 

underliggande makt undersöks. Eftersom denna uppsats fokuserar på talaren kommer den 

analyseras med ett sändarorienterat perspektiv, vilket används när man sätter just talaren och 

framträdandet i fokus.  

 

6.1.   Kvalitativ  Metod  

Kvalitativa metoder bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter som inte 

specifikt analyseras statistiskt. En kvalitativ data kan vara en händelse, ett yttrande, en bild 

eller smak som exempel. Dessa data mäts alltså inte och är tillräckliga genom att bara nämna 

att de finns. En vetenskaplig metod kan beskrivas som ett sätt för författaren att ta sig från 

problemet till en lösning. Alla metodologiska beslut som tas och alla val som görs kommer 

påverkas mer eller mindre av alla relationer som bygger upp forskningsprojektet (Ahrne & 

Svensson, 2015). Nationalencyklopedin förklarar metoden som ett samhällsbegrepp där olika 

arbetssätt förenas genom att forskaren själv befinner sig i samma sociala verklighet som det 

analyserade objektet. Med kvalitativa metoder strävar man efter en helhetsbeskrivning av det 

man undersöker (Kvalitativ metod, 2018). I denna studie analyseras ett tal och dess retorik. 

Eftersom syftet inte är att ta reda på hur ofta retoriken används utan hur den används så är en 

kvalitativ metod det rimliga valet. Genom att analysera talet både visuellt via youtube och läsa 

transkriptet görs en djupgående diskussion om hur retoriken och de valda 

kommunikationsteorierna används för att skapa makt.  

 

6.1.1.   Sändarorienterat  perspektiv  

Som avsändare används olika trovärdiga faktorer och tidigare forskning. Speciellt i USA har 

man undersökt vilka avsändare och uttryck som är mest troliga och övertygande. 

Hovlandsgruppens undersökning (Elmelund Kjeldsen, 2013) visade att en avsändare med 

flera attitydförändringar är mer trovärdig. Även när publiken märker att avsändaren endast vill 

övertyga står vi mer misstänksamma till resultatet. Studier har också visat att en talare som 

benämner sig själv som en medborgare hellre än någon i en högre position blir mer omtyckt, 

däremot någon med en expertstämpel kan ses som mer trovärdig (Elmelund Kjeldsen, 2013). 
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Detta perspektiv passar bra ihop med retorikens punkt om framträdandet, nämligen hur 

förmedlas informationen när det handlar om uttal, kroppsspråk och ordval. 

 

6.1.2.   Metodkritik  

För att observera metoden kritiskt kan man komma fram till att den neutrala synen ifrågasätts. 

Alla observationer görs av en människa med egna åsikter och tankar som omedvetet kan 

förändra målet att vara objektiv. Hade studien gjorts med en kvantitativ metod hade ett urval 

av teman behövt göras för att sedan kunna analysera hur många gånger de olika temana 

återkommer genom forskningsobjektet. Då syftet med denna studie är att genom retorik kunna 

tolka en påverkan, går det inte att göra en kvantitativ studie. Det handlar inte om att räkna 

antalet retoriska begrepp, utan att sätta deras sammanhang i en tolkning av makt. Att Donald 

Trump lyckats påverka landet att låta honom bli president är ingen fråga utan ett resultat av 

hans agerande under valperioden. Att utforska hans påverkan på publiken hade krävt en 

kvantitativ undersökning på en stor del av hans röstare och deras inställning både innan och 

efter valet. För en sådan undersökning krävs direkt kontakt med ett antal människor med 

rösträtt i USA vilket är omöjligt för mig utan en resa till landet i fråga då intervjuer över nätet 

kan leda till att man får tag på opålitliga människor och dåliga svar. Istället analyseras den 

indirekta kommunikationen, den som inte sägs rakt upp och ner utan den som formuleras 

genom hans påståenden. Retoriken är en känd argumentationsteori för att vinna över sina 

motståndare. 

 

Det kan hända att man skulle kunna läsa denna studie som om den vore skriven med ett 

ämnesorienterat perspektiv, men det som ska undersökas är inte vad som sägs utan hur det 

sägs och därför är ett sändarorienterat perspektiv en mer korrekt utnämning. 

 

6.2.   Urval  

Ett strategiskt urval har gjorts för att materialet ska vara så passande som möjligt. Talet som 

valts är från Republican National Convention (ABC15 Arizona, 2016) där Donald Trump 

accepterat sin nominering till att bli republikanernas presidentkandidat. Talet livesändes inför 

hela landet och är en av de mest uppmärksammade tillställningarna under hela valperioden. 

Alla kampanjtal som skett efter denna händelse är specifika till olika städer och stater. Detta 

urval grundas i att man som kandidat kan påverka olika stater baserat på deras olika lagar, 
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önskemål och kultur. För att få en så allmän bild av hur Trump talar till alla sina röstare väljs 

detta tal som talar till en bredare publik och inte fokuserar på en viss delstat. Analysen 

förutsätter att han inte visar upp en karaktär eller persona som gör att detta tal skiljer sig från 

alla andra. Diskussionen och resultatet baseras på att han uppför sig och pratar på samma 

retoriska nivå under hela valperioden och inte endast i det analyserade talet. Eftersom inget 

annat tal analyserats eller observerats under studiens gång går tyvärr inte detta att garantera. 

 

Att välja just Donald Trump och hans tal är för att han uppmärksammades under sin valperiod 

för att inte haft någon politisk position i regeringen tidigare. Det finns många kontroversiella 

alternativ till presidentkandidater sedan innan men de flesta har en mer politiskt involverad 

bakgrund eller lägre politisk position, till exempel de som nämnts i bakgrundskapitlet. Trump 

har yttrat sina åsikter och varit politiskt aktiv länge men aldrig som politiker på heltid eller 

med politisk status. Han är mest känd som en tv-mogul och ägare av flera byggnader (Trump 

Tower etc.).  

 

Talet analyseras via en inspelning som hittats på youtube. Som stöd används ett transkript av 

talet för att lättare hitta retoriska mönster och figurer. Transkriptet hittas även under bilagor. 

Anledningen till att inte endast ett transkript analyseras är för att läsa av framträdandet som 

innebär tonläge, kroppsspråk och kontakt med publiken. Videon som används är en direkt 

kopia av talet som sändes på tv och har ej förkortats eller redigerats för att passa uppladdarens 

önskemål. Elmelund Kjeldsen (2013) förklarar att efter en undersökning gjord på Kennedy vs 

Nixon 1960 som resulterade i att tv-tittare tyckte Kennedy vann debatten medans 

radiolyssnarna ansåg att Nixon vann debatten, insåg man att kroppsspråket avgör stor del av 

ens framträdande och att det är viktigare hur man ser ut än vad man säger. ”Tv förmedlar 

uttryck framför innehåll” (Elmelund Kjeldsen, 2013, s. 66). Radio är dock motsatsen där 

innehållet är viktigare än uttrycket och som lyssnare är man mer fokuserad på vad talaren 

säger istället för hur hen säger det. Eftersom det är de retoriska delarna och strukturen av 

upplägget som ska analyseras, därmed även kroppsspråket, så känns videoformatet mer 

passande till sammanhanget, men för att inte tappa fokus så följs transkriptet samtidigt. 

 

6.3.   Mitt  perspektiv  

I samband med en kritisk kvalitativ analys är det nästintill omöjligt att vara opartisk eller få 

ett objektivt resultat (Machin & Mayr, 2012). I detta sammanhang krävs inte en fullt ut 
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objektiv syn utan bara en förståelse för vad som är självklart för allmänheten respektive vad 

som är självklart för mig som författare. Analysen och resultatet har ändå skrivits med ett 

översiktligt perspektiv för att få med så många utgångspunkter som möjligt men man kan ofta 

räkna med att reaktioner sker lättare på det som inte stämmer överrens med ens egna åsikter. 

För att inte behöva referera varenda påstående krävs en översiktlig förståelse och kännedom 

av dagens politiska läge, speciellt i just USA. Har man hållit sig uppdaterad på nyheterna eller 

bara följer Trump på twitter bör de åsikter som ställs under ”självklarhet” vara lätta att förstå 

och förhoppningsvis anses rimliga. 

  



 
 

30 

7.   Analys/resultatredovisning  

Retorik är ett brett ämne med specifika förklaringar till varje begrepp. Det är vanligt för en 

talare att blanda olika retoriska begrepp inom samma formulering då det påverkar på mer än 

ett sätt. Nedan presenteras de retoriska observationer som gjorts av talet i fråga, uppdelade i 

begreppens tidigare presenterade ordning. Talet analyserades i kronologisk ordning men 

presenteras här gruppvis för en så tydlig redovisning som möjligt. 

 

7.1.   Hur  har  retorik  använts  i  hans  tal?  

Han kallar Obamas retorik oansvarig, vilket bevisar att han är retoriskt medveten vilket 

genom talets gång märks tydligt då nästan varje stycke av hans tal har minst en retorisk figur. 

Han använder sig mycket av anaforer och trepunktslistor men väldigt minimalt av metaforer 

och liknelser. Han vet när han ska ändra tonläge och är väl strukturerad innan talet ens har 

börjat. Det märks tydligt att Trump studerat retorik och tidigare tal för hans användande av 

ethos, patos och logos är det som skiner igenom mest och används för bästa effekt genom hela 

talet. 

 

Framträdandet  

När det kommer till framträdandet så talar han lugnt, tydligt och vänder sig mot hela publiken 

genom hela talet. Redan 6 minuter in i talet börjar han använda ett handuttryck han senare 

uppmärksammats för under sin valperiod. Han skiftar mellan denna OK-liknande handgest 

som verkar användas genom hans tänkande stunder och fokuserande på vad han vill säga. Han 

går sedan över till ett hårt pekande finger när han väl ger sin fulländade poäng. Han uttrycker 

inte mycket i ansiktet. Han har en seriös blick som matchar hans ton och ämnena han talar 

om. Ibland kan han le till ljudet av sina åhörares hyllningar och applåder. Han skakar huvudet 

till tanken av det dåliga han säger att Obama gjort. Han står rak i ryggen och talar med 

pondus. Han har tydligt följt Quintilianus mall (Johannesson, 1998, s. 192) för hur en talares 

kroppsspråk ska vara.  

 

Folk ropar hans namn och sjunger i takt ”USA, USA, USA”, han pausar, ler stort och börjar 

applådera till publikens respons. Han börjar sedan prata gladare och mer högljutt om sina 

planer. Publiken besvarade han ego och han verkar oslagbar. Han höjer rösten, låter hårdare 

och mer aggressiv när han vill göra det tydligt vad det är HAN tänker göra som president. 
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Han markerar att just den punkten är viktig och betydelsefull, inte bara för honom utan för 

hela landet. 

 

Trump talar med säkerhet genom det mesta han säger men allra mest genomstrålar hans ego. 

Han uttrycker när han tar rollen nästa år istället för om, i hans egen värld har han redan vunnit 

valet. Han säger flera gånger ”believe me, believe me” som att han är medveten om att han 

brukar säga falska saker eller som att han vet att folk inte alltid litar på honom eller som om 

han kanske inte helt litar på publikens lojalitet. Med störst chans säger han så bara för att det 

är ett jobbigt ämne som är svårt för folk att ta in. Han använder sig endast av uttryck som 

”When I’m your president”, ”As your president”, ”The day I take the oath of office” för det 

ger honom pondus, det är ett strategiskt knep för att sätta sig själv i en högre position eller i en 

självklar sits trots att han inte ens fått den tilldelad sig än. Tony Schwarts, Trumps före detta 

spökskrivare, har som tidigare nämnt uttryckt att Trump har svårt för att koncentrera sig på 

annat än sig själv för länge (Saarikoski & Saarikoski, 2016) vilket tydligt märks i hans sätt att 

göra det tydligt för publiken vem som kommer bli deras näste president. 

 

När han påbörjar en seriös mening som involverar hans motståndare Clinton i samband med 

negativ statistik börjar publiken snabbt bua och Trump släpper sin seriösa ton som om han vill 

förklara för dem personligen, ”This is not believeble, but it is happening”, säger han med en 

broderlig röst som sedan snabbt förvandlas tillbaka till den seriösa tonen igen. 

 

Ethos 

Ethos använder han sig mycket av när han placerar sig själv och sin publik på samma nivå 

flera gånger. Han skapar en gemenskap och talar tydligt till de som är där för att lyssna och 

inte bara till kamerorna. Han förklarar ofta sitt arbete i vi-form och ger publiken en 

vinnarkänsla när han presenterar sig som självklar president-vinnare. Han låter trovärdig när 

han visar sig förstå befolkningens behov och vill hjälpa dem personligen. 

 

Han fortsätter använda ordet ’vi’ och säger till publiken ”We are a team”, en maktstrategi av 

ethos där han identifierar sig själv i samma nivå som sina anhängare. Han får det att låta som 

att deras delaktighet är värdefull för det framtida styrandet av landet, samtidigt som han själv 

visar sig förstå deras vardagsrelationer. Han nämner terroristoffers namn, ett ethos-knep som 

ökar trovärdigheten om att det han säger faktiskt hänt samtidigt som han använder sig av 

pathos då det får publiken att känna med offren när de väl får en bild av faktiska människor 
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presenterade till sig. När han säger ”Our own struggeling citizens” sätter han inte längre sig 

själv i publikens läge utan han sätter hela publiken i hans läge. Där de tillsammans har makten 

och är mäktiga. Där de arbetar tillsammans och behöver varandra. Han säger även ”protect 

our jobs” där han anser att alla människors jobb har samma värde, hans är lika med folkets 

och folkets är lika med hans. Det är våra jobb, inte era jobb. Han skapar en gemenskap med 

samlande ord. Lite senare i talet bryter han dock gemenskapen men ökar sitt löfte genom att 

säga att det är dags att gå och jobba för vårt land, gå och jobba för alla er. 
 
Det uttrycks flera löften genom talets gång, många börjar med meningar som ”When I am 

your president I promise to…”. Han använder sig av en självsäker ton och utnämner sig själv 

redan som vinnare och fortsätter sedan med de löften han vill ge publiken. Här används ethos 

för att framstå som stark, säker och trovärdig. Ett löfte om att sätta alla landets invånare i 

säkerhet är svårt för alla att motstå. Men Trump vill inte verka som en mysig gubbe som bara 

vill att världen ska vara gjord av fred, nej han vill att landet ska styras av ”law and order”, 

två ord som upprepas flera gånger för att skapa pondus och attrahera åhörarna. Demosthenes 

ansåg att man inte bör använda sig av ett enformigt språk eller upprepa sig alltför ofta 

(Johannesson, 1998), Trump hade en tydlig struktur men saknade omväxling i sina ordval när 

det kom till just lag och ordning. Han lovar skydd, jämlikhet och positiva saker som får 

publiken att känna sig trygg hos honom, han använder sig mycket av ethos precis som 

politiker bör. Han säger många saker han vill göra men saknar logos och att nämna hur han 

ska göra dem. Lakoff (2017) ansåg att Trump saknade intresse till att vara logisk eller tala 

sanning och hellre ville vinna och ha inflytande på folk. Han spenderar större tid på att prata 

dåligt om andra och hur läget ligger till idag och lovar att han kan fixa det men han lägger 

aldrig fram konkreta förslag på hur det ska gå till. 

 

Donald anser att Obamas val att göra Hillary Clinton ansvarig för Amerikas utlandspolicy var 

korkat. Han nämner att även Bernie Sanders, en annan demokrat jämte Hillary också uttryckt 

hennes arbete som dåligt. Han trycker ner Clintons arbete inom den internationella politiken. 

Exempel på länder som hade det okej ges och med motargument att de under Hillarys år i 

arbete har blivit sämre. Han låter trovärdig, vinner med hjälp av ethos, och publiken ropar 

”Yeah!” för att visa att de håller med honom. Dock framställs inga bevis på att det faktiskt är 

hennes fel att situationen i dessa länder försämrats utan det är endast Trumps egen åsikt för att 

få sig själv att låta bättre, något Johnston (2016) påstod att han gärna gjorde ofta. Han saknar 

alltså logos även under detta uttalande. 
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Han nämner inga namn, bara att det är statssekreteraren, sedan beskriver han översiktligt alla 

detaljer från Hillary Clintons skandal som skedde tidigare under året. Han behövde inte 

nämna hennes namn, han hade inte ens behövt nämna hennes roll. Alla som är där, alla som är 

politiskt intresserade och kanske till och med de som inte är speciellt intresserade känner till 

Clintons e-mailskandal. Han räknar upp nedlåtande kommentarer från FBI om Clintons 

agerande och räknar sedan upp vad denna händelse skulle ha kostat någon som inte sitter i 

samma maktposition som hon gör. Han påstår sig ha anslutit sig till den politiska arenan för 

att mäktiga människor inte ska kunna slå mot de som inte kan försvara sig. Ironiskt nog var 

han enligt Johnston (2016) stökig och kastade sten på andra barn när han var liten. Han säger 

att ingen kan systemet bättre än han själv och pausar med en min som utstrålar 

’uppenbarligen’ och publiken skrattar och håller med. Han kallar hela valprocessen riggad. 

Han tror att Bernie Sanders aldrig skulle haft en chans på grund av systemet, hur älskad han 

än skulle vara. Han säger också i samma veva att systemet är riggat mot befolkningen. Vilket 

visar att han står på människornas sida mer än maktens, det är en riktigt vågad strategi att ge 

sig på de som står i högre position än sig själv men han gör det för folkets skull. Han tror att 

Sanders efterföljare kommer gå från honom till Trump för de vill undvika Clinton och 

systemet som fortsätter framställa henne positivt trots skandaler och snedsteg. 

 

Trump skapar empati genom att nämna fabriker han besökt och därmed fått lära sig om deras 

dåliga förhållanden. Han kallar dem glömda, att de blivit glömda men att de inte länge till 

kommer vara det. Han talar direkt till alla som jobbar hårt men inte har möjlighet att säga 

ifrån, ”I am your voice” säger han och pekar direkt in i kameran, för nu pratar han till alla, 

inte längre bara publiken i lokalen utan även till hela landets tv-tittare. Han berättar om 

gråtande mödrar han tröstat efter de förlorat sina barn och fortsätter till att hylla polisens 

arbete. Med ethos låter han hela publiken, även de hemma i sina vardagsrum känna sig 

delaktiga, med pathos får han de att känna sorg för människorna i de svåra situationer han 

beskriver. 

 

Mot slutet av sitt tal tar han längre pauser mellan varje kraftfullt påstående. Han delar med sig 

av Hillarys slogan ”I’m with her” som hennes efterföljare kan använda för att visa stöd och 

lojalitet med en feministisk approach då hon hade möjligheten att bli den första kvinnliga 

presidenten någonsin. Sedan säger han att han har ändrat den för att passa honom lite bättre, 

”I’m with YOU” och pekar ut till publiken och förtydliggör ”The american people”. Han tog 
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över sin motståndares slogan med makt och skapade samtidigt en gemenskap till hela 

publiken som ställer sig upp och jublar. 

 

Pathos 

Pathos används nästan på grövsta möjliga sätt då han nämner namn på offer av terrordåd eller 

när han räknar upp städer och stater som förlorat flera hundra människor senaste året. 

Publiken vet om att det är deras hem som invaderats eller deras vänner som brutalt dödats. De 

får en bild av offren med ett namn, en ålder, en kunskap om vem personen var. Trump vet 

exakt hur han ska få publiken att känna med honom i de tragiska stunderna för att sedan säga 

att han ska sätta stopp för det som händer och att han kan lova säkerhet. Precis som Iyengar 

(2016) förklarat så funger pathos extra mycket när man anpassar det pratar om till något som 

skett vid samma tidpunkt. Här använder sig Trump av masskjutningar och polisattacker som 

hänt bara dagar innan hans tal hölls för han vet att det kommer påverka publiken extra 

mycket. 

 

Han lägger fram fakta, siffror och hjärtekrossande information. Information om mord och 

terroristattacker under de senaste åren som får publiken att bua som en direkt attack mot 

demokraternas tid i vita huset. Trump refererar även till Obamas hemstad Chicago som varit 

under stor attack bara under tiden han varit president. Han kallar alla invandrare för hot och 

berättar en historia om en tjej som dagen efter sin examen blev dödad av en invandrare. Han 

nämner att hon hade höga betyg och var en duktig student, bäst i klassen till och med. Han 

pratar fint om hennes familj och får hela publiken att känna sorgen med honom. Genom denna 

personliga historia använder han sig av pathos och spelar på publikens känslor. Genom att gå 

in på detaljer förverkligar han en person som folk tidigare kanske inte ens kände till och med 

den seriösa tonen och de tråkiga nyheterna får han publiken att överväldigas av sorg. Pathos 

kan ses som ett uppträdande då det spelar så mycket på känslor (Pathos, 2017), men en duktig 

talare ska kunna behärska konsten att väcka, röra och till och med styra åhörarnas känslor 

(Johannesson, 1998). När Trump använder sig av pathos gör han det grovt och försöker inte 

bara relatera till publiken utan han vill påverka deras känslor. 

 

Han pratar objektivt när han säger ”America was shocked” till följd av poliser som brutalt 

dödats i flera olika stater. Han nämner staternas namn och den glada tonen han precis haft 

under sin presentation av vice president Mike Pence har gått tillbaka till seriös och hans 

leende är totalt försvunnet. Publiken buar. Han talar fortfarande stabilt och tydligt men hans 
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ansiktsuttryck visar att det är ett jobbigt samtalsämne när han berättar att bara söndagen innan 

sköts flera poliser ner i ännu en stat. Han samlar alla i samma famn och säger att en attack på 

brottsbekämpare är en attack på hela Amerika. 

 

Logos 

Nästan varje argument lyfts med hjälp av statistik eller fakta som får allt han säger att låta 

sant, även om det skulle vara totalt påhittat. Logos spelar stor roll för Trump då många av 

hans åsikter baserar sig runt siffror och tidigare politiska förluster. Han låter kunnig och 

trovärdig med hjälp av all tidigare forskning han gjort om ämnena han talar om och vinner 

över publikens förtroende genom dem. Johannesson (1998) påpekar tydligt att retorikens syfte 

inte var att ta reda på sanningen utan den var till för att övertyga människor. Och Trump har 

tidigare erkänt att han använder sig mycket av överdrift för att folk ska tro på honom 

(Saarikoski & Saarikoski, 2016). 

 

Han börjar tidigt rabbla upp fakta med siffror och statistik. Han börjar med att lyfta 

republikanernas siffror och höjningar av resultat de senaste åren, för att sedan jämföra med 

demokraternas sänkningar. Logos används här, inte mest för att höja sin egen position och 

status, utan ännu mer för att sänka sina motståndare. Som tidigare nämnt i bakgrunden 

(Johnston, 2016) vet vi att det är något Trump tidigare gärna gjort i formella sammanhang för 

att få sig själv att framstå bättre.  

 

Han talar öppet om etniska frågor och uttalar fakta om att afroamerikaner och 

latinamerikanska människor är fattiga och arbetslösa. Han attackerar ännu en gång Obama 

personligen och säger att sedan han lovade sitt ansvar som president för 8 år sedan så har 14 

miljoner fler blivit arbetslösa. Med statistik (logos) lyckades han få folk att genast tycka illa 

om deras dåvarande president och hans tid på posten (pathos). 

 

Trump påstår att han ska göra landet rikt igen och spelar på att många anser att pengar köper 

lycka och att folk kommer må bättre i ett rikare land. Han påstår att Bill och Hillary Clinton 

har gjort att landet förlorat en tredjedel av alla tillverkningsjobb sedan 1997. Han använder 

logos med hjälp av siffror för att låta trovärdig, han utpekar sin motståndare och hennes man 

som ansvariga, en taktik han gärna använder sig av och ger människor hopp om ett 

ekonomiskt oberoende liv. 
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Ordfigurer 

Trump påbörjar sitt väl inövade tal med en anafor. Varje mening börjar med ’vi’, vilket direkt 

efter deltagandet med publikens utrop samlar ihop alla i publiken till en gemenskap.  
 
Lite senare i talet presenteras Mike Pence som vice president och hyllas med en anafor: ”He’s 

a man of character and accomplishment. He’s the man for the job”. Trump går inte in mycket 

mer på Pence’s åsikter eller deras relation tillsammans utan ger honom bara en hyllning. 

Anaforen får i detta fallet Pence att låta som det självklara valet och någon landet borde vara 

stolt över att ha som vice president när Trump tar makten. 

 

Ännu en anafor används på ett maktfullt sätt när han säger ”It’s failed them on education. It’s 

failed them on jobs. It’s failed them on crime. It’s failed them at every level”. Han påpekar att 

den tidigare makten har försämrat de punkter som Trump nu vill fokusera på att göra mycket 

bättre. På detta sätt sänker han den nuvarande situationen så att han sedan kan bygga upp den 

med sina egna strategier. Varje gång man hör ”It’s failed them” på nytt försvinner en liten del 

av hopp. En strategi Trump effektivt använder då det är just dessa punkter han fokuserar sin 

kampanj på. 

 

När han börjar avrunda sitt tal gör han det med tre starka påståenden; 

“WE WILL… 

WE ARE… 

WE WILL…” 

En anafor som blir väldigt kraftfull med en inväntad applåd mellan varje påstående. Han 

blandar sedan vartannat påstående med att förklara vad hans motståndare planerar att göra. 

Han ställer upp deras exempel och ger sedan ett starkt och tydligt uttalande av vad han istället 

skulle göra för att få det bättre. Han sänker sin motståndare så mycket han kan för att sedan 

höja sig själv upp till taket. Precis som Johansson (2017) förklarade att Trump gjorde under 

sin kampanj senare under året då han kritiserade Clinton för att få sig själv att låta bättre. 

 

Han avslutar sitt tal med en kraftfull epifor och en ordlek av sin egna slogan (Make America 

great again); 

”We will make America strong again 
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We will make America proud again 

We will make America safe again 

And we will make America great again” 

 

Den andra tankefiguren Donald Trump använder sig flitigt av är trepunktslistan. Redan första 

meningen är väldigt formell och i trepunktsform ”Friends, delegates and fellow Americans”, 

en retorisk form som används rikligt i just detta tal. Siffran tre som också i sagornas värld är 

den gyllene siffran där allt händer i 3, återkommer i sin punktform runt ett tiotal gånger 

genom talets gång. Det är en välkänd och fungerande retorik som både brittiska Margaret 

Thatcher och norska Jens Stoltenberg använde flitigt under sina tal (Elmelund Kjeldsen, 

2013).  Eftersom vi kan koppla trepunktslistor till våran barndom genom kopplingen till sagor 

samt kopplingen till andra duktiga retoriska talare är det ett bekvämt sätt som åhörare att 

lyssna till. Det blir en kraft i den sista inväntade punkten på listan i en rytm som stämmer 

överrens med hur vi lärt oss att tala sedan barnsben.  

 

Tankefigurer 

”The problems we face now […] will last only as long as we continue relying on the same 

politicians who created them in the first place” valde Trump som en kraftfull sentensen där 

han med en indirekt pik mot dåvarande presidenten fick fram en sann tankeställare.   

 

Donald Trump lämnar fakta och kritik mot andra bakom sig och fortsätter med att visa vad 

man får när han blir president. Genom bara hans egna slogan (Make America Great Again) 

förstår man att Amerika är det viktigaste för honom. I mitten av sitt tal säger han att han vill 

jobba för ”Americanism, not globalism” en omformulering för att passa hans egna format. 

Han valde att skapa ett ord som senare kommer få vilken människa som helst att direkt tänka 

på honom och hans arbete. Det är ett effektfullt sätt att befästa ett meddelande i folks 

medvetande. Uttrycket används inte mer under talet dock och skapar inte en efterföljande 

faktor då folk fortfarande hellre ropar ut ”USA”.  

 

Senare följer en antitesen i kritisk ton mot Hillary Clinton. Hennes meddelande är att inget 

kommer ändras medan Trump har bestämt att saker måste ändras. Han får genom denna 

mening människor att vända raka vägen från Clinton till honom med en sådan motsats. Det 

finns ingen annan utväg än en av dessa alternativ och här låter han folket välja. 
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Under den mest känslosamma stunden genom hela talet ställer Trump den retoriska frågan 

”Where was the sanctuary for all the other Americans who have been so brutally murdered, 

and who have suffered so so horribly?”. En fråga som får hela publiken att gråta och 

ifrågasätta allt det onda som pågår i världen. Det är en strategisk placering med användande 

av pathos för största effekt och ingen kunde missa de orden han just sagt. 

 

Metaforer 

Trump lovar att han kan fixa den ekonomiska spiral som snabbt tar sig nedåt. Med hans 

ekonomiska bakgrund kan man tro både det ena eller det andra. Han är en känd affärsman 

men som fått mycket kritik av medarbetare om obetald lön och dåliga förhållanden (Johnston, 

2016). I första yttrandet om internationella affärer använder han sig av sin enda metafor 

genom hela talet när han säger att ”Obama drog en röd linje genom Syria”. Det faktum att 

Trump väljer att inte använda sig av metaforer kan ligga i att han vill vara tydlig i sina 

påståenden. Han må vara medveten om den tveksamma delen av lyssnarna och vill inte göra 

de mer tveksamma med hjälp av metaforer. Ett stort användande av just metaforer kan leda 

till att människor tror att han undviker att sätta ord på det han faktiskt menar för att inte kunna 

hamna i knipa för det senare. 

 

Ironi 

Han driver gärna med dagens kommunikation när han säger ”We cannot afford to be so 

politically correct anymore”. En ironisk men seriös poängtering till dagens media som fylls 

av smutskastning för att inte vara tillräckligt politiskt korrekt. Trump anser alltså att det inte 

krävs mer korrekthet utan att vissa saker bör vara okej att uttala sig om.  

 

En kvinna i lokalen protesterar med eget budskap på en hemmagjord flagga i motsats till alla 

andra som viftar med Trumps egna kampanjflaggor. Detta får talet att stanna upp någon 

minut. Vakterna bär ut kvinnan som lugnt hänger från deras armar men fortsätter gapa i 

protest hela vägen ut. Medan hon bärs ut från lokalen fortsätter Trump sitt väl memorerade tal 

med att säga att han inte har tid för orättvisa. Han säger att oskyldiga människor lider för att 

politiker inte sköter sitt arbete eller skriver fungerande lagar. Han använder ironi när han 

indirekt talar om kvinnan som precis burits ur lokalen och säger att han inte längre kan kolla 

åt sidan och han kommer inte heller kolla åt sidan. 
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Den allmäna sfären 

Trump befinner sig inom den allmänna sfären på ett fantastiskt sätt. Han placerar sig ofta i 

samma sits som sina lyssnare och använder ett lättförståeligt språk. Han talar inte med svåra 

ord eller slang och vem som helst skulle kunna förstå vad han vill säga med sitt tal. Han 

kränker inte en specifik folkgrupp utan samlar hellre alla under samma tak. De enda som fick 

negativa kommentarer var Barack Obama och Hillary Clinton då de båda är relevanta 

motståndare till honom under just denna period. Precis som Robert A. White (2014) sa så 

krävs det att argumenten gynnar en bättre värld och inte bara gynnar talaren. Trump talade 

mer för folket än för sig själv och sa flera gånger att han vill representera landets alla 

människor. Att han uttrycker sig öppensinnad om HBTQ och olika minoriteter framför 

republikanerna som ofta anses konservativa är ett sätt att placera sig i den allmänna sfären då 

man pratar till människor oberoende av deras bakgrund eller kultur (White, 2014). 

 

Framtidens kultur 

Flera punkter under talet gäller minoriteter och hur de ska få en bättre plats i samhället. Han 

visar ett stöd för framtidens kultur (Real & Black, kap7, 2014) och hoppas på en utveckling 

som ska gynna alla oberoende av deras bakgrund eller preferenser. Han uttalade sig till 

exempel om sitt stöd för HBTQ-samhället och vill hjälpa fattiga områden runt om i landet. 

Detta kan komma som en chock för de flesta då Trump växte upp i en katolsk skola 

(Johnston, 2016) och Mike Pence är öppen om att vara konservativt kristen. Om han menar 

det han säger är svårt att veta, men han använder denna teori väl för att vinna över hela 

landets människor och deras olika åsikter.  

 

Sändarorienterat perspektiv 

Med det sändarorienterade perspektivet kan vi se att Trump gärna benämner sig som en 

medborgare och blir omtyckt men samtidigt ger sig själv status och expertisstämpeln då han 

påstår att han är den enda som kan lösa de problem han läser upp. Hovlandsgruppen 

(Elmelund Kjeldsen, 2013) som kom fram till att attitydförändringar skapar trovärdighet 

verkar ha haft fel gällande Trump. Han ändrar inte mycket av sitt uttryck i ansiktet alls men 

publiken i lokalen jublar till hans åsikter och låter hoppfulla när han pratar om framtida 

arbeten. Trots sitt flitigt användande av retorik så märks det inte särskilt väl att han försöker 

övertyga publiken. Han har redan benämnt sig som en vinnare och talar mer om saker han 

tänker göra än vad han vill göra. Iyengar (2016) förklarade att i moderna tider koreograferas 

stora delar av kampanjer och andra politiska event för att kunna anpassas till objektiva 
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medier. Det märks tydligt att Trumps tal är väl förberett och inövat då det följer en tydlig tråd 

och han håller ständigt vid sin ståndpunkt att vara en del av folket. Att han är så pass formell i 

detta tal kan ha med publiceringen av evenemanget i olika medier. Han anpassar språket och 

attityden för att tilltala hela landets medborgare och inte bara just republikaner. Som vi vet av 

”the attentive public hypothesis” (Iyengar, 2016) tar människor reda på information från olika 

forum. De som inte bevakat det live-sända talet har mest troligen hört människor runt omkring 

sig diskutera eller sett kommentarer på sociala medier om det. 
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8.   Slutdiskussion  

 

Mycket av det Trump säger under just detta tal stämmer inte överens med hur hans förflutna 

presenterat honom. Hans rykte som extrem arbetsnarkoman presenteras mer i form av passion 

och en längtan till förändring. Men det syns tydligt att Trump har en bra relation till sin familj 

trots stor fokus på arbetet, precis som Saarikoski & Saarikoski (2016) poängterat, då de alla är 

involverade i hans kandiderande och sitter med i publiken. Flera människor, som till exempel 

Tony Schwarts (Saarikoski & Saarikoski, 2016), har talat ut om hur självgod Trump är och 

det märktes också tydligt här. Han benämner sig själv som en självklar vinnare och man ser 

självförtroendet stiga i takt till publikens applåder och glädjerop. Johansson (2017) noterande 

att Trump under sina reklamkampanjer fokuserat på att trycka ner sin motståndare Clinton för 

att sedan höja sig själv. Han använde sig även av denna struktur under talet vilket är ironiskt 

då många minns de två motståndarna som vänner. Hillary Clinton och hennes man Bill 

närvarade vid Trumps senaste bröllop, under den tiden var Trump också på demokraternas 

sida (Saarikoski & Saarikoski, 2016). Donald Trump har, som tidigare nämnt, beskrivits som 

en mycket tävlingsinriktad person och hans valperiod har bevisat att det är viktigare att vinna 

över sin motståndare än att behålla en vänskap. Till skillnad från hans tidigare år i politiska 

sammanhang var Trump väl förberedd och hade memorerat sitt tal. Inte mycket lät spontant 

eller oplanerat vilket med tidigare nämnd information var väldigt oväntat. Det kan ligga en 

koppling mellan hur populär just denna konventions livesändning är och Trumps fenomenala 

struktur, då man känner till hans sätt att vara väldigt spontan och ostrukturerad under andra 

tal. Han må ha utstrålat självsäkerhet men det kan ha legat en nervositet eller osäkerhet bakom 

kulisserna som gjorde att han höll sig till den professionella strukturen istället. 

 

I det valda talet använder Trump en mycket formell talstil fylld med retoriska figurer precis 

som vilken president som helst. Det märks att Trump studerat bra talare och tidigare 

presidenter för att kunna göra ett så bra tal som han gjorde. Lakoff (2017) kunde nämna flera 

gånger Trump använt en oformell och grammatiskt inkorrekt stil men detta talet var inte en av 

dem. Det bör nämnas att Trump gillar att hylla sig själv och låter sitt ego närvara under talet 

men till skillnad från tidigare presidenter ställer han sig inte i en högre maktposition än sina 

lyssnare. Det faktum att den tidigare presidenten i USA, Richard Nixon, personligen 

meddelade sitt stöd för Trump, om han skulle ställa upp i valet, kan vara en bidragande faktor 

till Trumps utstrålande självförtroende (Saarikoski & Saarikoski, 2016). I ett presidentiellt tal 
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där många vill framstå som starka och mäktiga väljer Trump att vara en del av befolkningen 

och låter sin egen röst representera de som inte har möjligheten att stå där med honom. Detta 

beteende har Trump vid flera tillfällen. Lea Wengel (2017) tycktes se honom ofta beskriva sig 

som en del av folket bara via hans twitter. Han anser uppenbarligen att det är viktigt att visa 

sig vara ett med befolkningen och stå på deras nivå genom hela valprocessen. 

 

Trumps tidigare kändisskap kan vara en anledning till att människor är tveksamma till hans 

roll som politiker (Elmelund Kjeldesen, 2013) men det finns också teorier om att folk röstat 

på honom just för att de känner till honom sedan tidigare och varit trogna stöttare sedan tidigt 

i hans karriär (Iyengar, 2016). Det är känt att Trump hoppat mellan de olika politiska sidorna 

och det är inte konstigt att människor som Lakoff (2017) blev överraskade av hans seger.  

Trump har tidigare haft väldigt vänstertunga åsikter och visat stöd för demokraterna, samt 

varit vän med sin motståndare Hillary Clinton (Saarikoski & Saarikoski, 2016). Även under 

detta tal där han uttalar sitt stöd för HBTQ-världen blir Trump själv positivt överraskad av 

republikanernas applåder för detta påstående. 

 

Förståeligt befinner sig alla i olika umgängeskretsar och får information från olika kanaler och 

det känns som en logisk förklaring att man minns lättast det man håller med om. Precis som 

Iyengar (2016) skrev så är man mer tillgänglig till just den information man bryr sig om eller 

anser är viktig och som stämmer överens med ens egna åsikter. Det är ingen tvekan om att 

under just detta event är Trump en fantastisk talare. Han vet exakt hur retoriken funkar och 

vad den får för resultat, säkerligen med hjälp från människor som skrivit tal till presidenter 

förr. Som i undersökningen av IKEA-kunderna (Hellsten & Lidgren, 2011) kunde man tydligt 

se att retorik definitivt är en stor anledning till hur människor uppfattar en. Det kan mycket 

väl vara så att Trump var medveten om den tveksamma sidan av tv-tittare, t.ex. de människor 

som gärna driver om honom och hans politik på sina egna kanaler, och ville visa att han var 

folkets man. Han kände även till olika kommunikationsteorier som han använde sig flitigt av 

för att få folket på sin sida och för att sätta sig själv i högre position än han redan befann sig i. 

Utan undersökning på publikens respons kan man ändå se retorikens hjälp till Trumps vinst. 

Den har gjort människor sårbara, övertygade och i hopp om en ljusare framtid, vad mer kan 

man begära? Som Johannesson (1998) skriver så är retorikens syfte inte att ta reda på 

sanningen utan att övertyga människor. 
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Vi har alla sett en anafors makt genom Martin Luther Kings I have a dream-tal och vi har sett 

olika politiker runt om i världen föredra trepunktslistor. Trump är inte den ende och långt 

ifrån den förste att använda sig av retoriska knep för att påverka. Retorik i sig är en 

maktstrategi då man omedvetet påverkas av hur professionellt ett tal kan låta i rätt 

uppställning. Man påverkas konstant av känslor, statistik och allt som får en människa att låta 

trovärdig. Trump gjorde ett strålande jobb i att använda sig av så mycket retorik som möjligt 

för att påverka så många som möjligt. Till och med hans kroppsspråk följde en retorisk 

struktur. 

 

Tidigare har jämförelser av Hitler och Franklin D. Roosevelts tal gjorts, då Hitler engagerade 

sig framför en stor publik och samlade alla till en gemensam kamp medan Roosevelt hade 

sina lugna fire side chats (Elmelund Kjeldsen, 2013). Trump känns numera som en blandning 

av dessa herrar då han gärna står framför en engagerad publik men håller sig till att skapa en 

gemenskap som om de alla är familj och vänner. För Trump var det viktigt att alla måste 

hjälpa till att förändra landet till det bättre, att de alla behöver varandra och att det inte är ett 

enmansjobb.  

 

Mycket av det som har uppmärksammats i nyhetsrapporter och sociala medier har varit om 

hur informell Trump framstått och man har tydligt kunnat se den mer spontana och oseriösa 

sidan av honom, detta bekräftas även i Lakoffs observationer (2017) av hans lingvistik. I detta 

tal höll han en professionell ton genom hela framträdandet och den inväntade spontaniteten 

dök aldrig upp. Han framstod som vilken presidentkandidat som helst vilket var aningen 

oväntat av honom, med tanke på hans bakgrund i Reformpartiet. 

 

Syftet med denna studie var att kunna besvara frågan ”Hur använder sig Donald Trump av 

retorik” och precis som hos andra presidenter används apellformerna ethos, pathos och logos 

som mest och genom hela talet. Det är ett effektivt sätt att argumentera som man lär sig i tidig 

ålder och påverkas av redan innan man vet vad de betyder. Trump har en struktur på sitt tal 

och följer en rytm med ett ämne i taget och ett välkomnande kroppsspråk, precis som 

Quintilianus ansåg att en president ska ha (Johannesson, 1998). Trump är också medveten om 

sociala förhållanden och förändringar och anpassar sig med olika kommunikativa teorier till 

dagens samhälle för att nå ut till största möjliga publik. Han använder sig väl av retoriska 

upprepningar som skapar en bekväm rytm för lyssnarna och fyller en effektfull ton till hans 

uttalande. Människor må vara tveksamma till Trumps åsikter och ställningstaganden men det 
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finns ingen tvekan om att han är en duktig talare och är väl införstådd i hur han kan använda 

retoriska teorier för att skapa makt. 
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9.   Vidare  Forskning  

Nu när Donald Trump faktiskt fick rollen som POTUS skulle det vara intressant att undersöka 

hur mycket av det han lovat och påstått som faktiskt varit sant. Jag själv reagerade på vissa 

punkter som kändes väldigt osannolika men jag tror inte heller Trump skulle vilja ge sig själv 

så mycket uppmärksamhet för något som kommer visa sig vara lögner. Under talet lovade 

Trump en otroligt massa fantastiska saker som till exempel säkerhet och rikare samhälle. 

Washington Post publicerade en artikel där de anklagar Trump för att ha delat med sig av 

falsk information till landet (Kessler, Kelly & Lewis, 2018). De påstår att han ska ha gjort 

1950 falska eller vilseledande uttalande under bara sitt första år som president. Han verkar ha 

lärt sig att om man lovar människor saker så tycker de bättre om en. Under valperioden hade 

inte Trump lika stor makt till att förändra saker så påståenden som gjorts under talet kan bara 

tolkas som önsketänkande. Med vetskapen om hans felaktiga uttalanden efter det analyserade 

talet kan vi förutsätta att informationen han gav även då sviktade från sanningen. Det är 

strategiskt att använda sig av statistik, speciellt om det gäller fakta en vanlig medborgare inte 

lika lätt skulle kunna få tag i. Vi kan inte veta här och nu om han talade sanning eller om han 

planerade att hålla sina löften men vi kan härifrån vara medvetna om att man inte alltid kan 

lita på Trumps påståenden. Washington Post (Kessler, Kelly & Lewis, 2018) räknade ut att 

Trump säger ca 5,6 falska påståenden om dagen och oftast genom sin Twitter, det är nästan 

exakt lika ofta som Lea Wengel (2017) kom fram till att han twittrade dagligen. Betyder det 

att näst intill allt Trump säger bör ifrågasättas en extra gång? Jag skulle vilja se en analys efter 

hans tid som POTUS om alla hans uttalanden som varit korrekta respektive felaktiga. 

 

Trump är en fantastisk talare, även om man inte håller med vad han säger eller inte tycker om 

hur han hanterat vissa situationer så går det inte att förneka hur duktig han är på att tala 

framför hela landet. En mycket värdefull egenskap för att styra ett land. Det har dock också 

bevisats vara en väldigt farlig egenskap då människor blir som hjärntvättade av att hålla med 

även hemska åsikter. Det hade varit intressant att jämföra Trump med t.ex. Adolf Hitler och 

Jimmy Åkesson som båda två blivit utnämnda fantastiska talare men också blivit ökända för 

sina konservativa och hårda åsikter. Jag skulle vilja se en psykologisk undersökning på hur en 

ensam talare kan påverka en så stor publik.  

 

Efter analysen gjordes letade jag upp några jämförelser mellan Donald Trump och hans vice 

president Mike Pence och även om de både håller med varandra om det mesta skiljer de sig 
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ändå åt på några av deras starkaste åsikter. Det skulle vara intressant att se hur ofta deras 

vägar korsas under deras tid i Vita Huset. Jag vet flera människor som hoppas Trump håller 

sig kvar till nästa valperiod utan att behöva avgå från sin position för att människor är mer 

rädda för Pences konservativa synpunkter och tidigare politiska involverande. Pence sägs ha 

liknande åsikter som Trump gällande miljö och ekonomi. Han har aktivt deltagit i att motstå 

the Clean Power Plan tillsammans med flera olika stater i USA då han anser det bara vara 

dyrt och osäkert. Han verkar inte heller vara lika säker på hur verklig klimatförändringen är, 

precis som Trump gärna uttrycker att han inte tar del av det (Sheppherd & Rappeport, 2016). 

Många talade om vem som faktiskt var värst av Hillary Clinton och Donald Trump under 

valåret där fler människor valde att inte rösta alls än att välja mellan en av de två kandidaterna 

(Brilliant Maps, 2016), men jag skulle hellre se en komparativ undersökning om vem som 

egentligen är värst av Trump och Pence för att se hur konservativa Amerikaner (bebodda i 

USA) egentligen är och hur mycket de är villiga att ge upp för att ge andra människor de 

rättigheter de förtjänar i ett jämlikt samhälle. 

 

Efter att ha nämnt olika attacker gjorda av ISIS nämner Trump den senaste som skedde i 

Orlando, Florida då 49 Amerikaner mördades vid en HBTQ-träffpunkt. Trump uttrycker sitt 

stöd för HBTQ-samhället och vill skydda dem från våldet och förtrycket från den hatfulla, 

utländska ideologin. Publiken gråter efter informationen om alla döda och ropar av glädje när 

han vill stoppa hatet. Han erkänner att som republikan känns det otroligt bra att höra 

publikens jubel för ett stöd av HBTQ-frågor, något många republikaner tidigare varit starkt 

emot. När analysen gjordes blev jag chockad över detta uttalande som känns ganska långt 

ifrån något Trump skulle säga. Under sin tid som president gjorde han en lag som hindrade 

transpersoner att få gå på den toalett deras identitet passar och tvingades istället gå dit deras 

biologiska kön tilldelats. Även Mike Pence har varit väldigt öppen om sitt konservativa 

perspektiv som grundar sig djupt inom den katolska kristendomen, där till exempel 

homosexualitet anses onaturligt och fel. Pence har länge visat ett stort stöd för olika 

lagstiftningars försök att förbjuda samkönade äktenskap och ansåg att företag skulle få 

rättighet att vägra tjänster till homosexuella. Han ville även avsluta Clintons ”don’t ask, don’t 

tell”-policy som gav garderobsbundna HBTQ-människor rätten att tjäna i militären (Shepherd 

& Rappeport, 2016). Efter analyserandet insåg jag att Trump är en otrolig talare och har 

fångat sina anhängare genom att låta som att han inkluderar alla och vill allmänhetens och 

människors bästa, jag började till och med ifrågasätta varför människor tycker så illa om 

honom. Men när han nämnde sitt stöd för HBTQ och uttryckte sin stolthet för Mike Pence i 
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samma veva förlorade han all trovärdighet från mig. Senare kunde hela talets trovärdighet 

ställas på prov för man inte vet vad som var genuint och vad som var en underliggande 

maktstrategi för att få över så många som möjligt till sin egen sida. Som en framtida studie 

hade det varit intressant att analysera hur många positiva respektive negativa handlingar han 

gjort mot ett specifikt ämne, exempelvis HBTQ-frågor, och vad det fått för respons från olika 

håll.  
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11.   Bilagor  

 

11.1.   Transkript  

Friends, delegates and fellow Americans: I humbly and gratefully accept your nomination for 
the presidency of the United States. 

U.S.A.! U.S.A.! U.S.A.! 

Together, we will lead our party back to the White House, and we will lead our country back 
to safety, prosperity, and peace. We will be a country of generosity and warmth. But we will 
also be a country of law and order. 

Our Convention occurs at a moment of crisis for our nation. The attacks on our police, and the 
terrorism in our cities, threaten our very way of life. Any politician who does not grasp this 
danger is not fit to lead our country. 

Americans watching this address tonight have seen the recent images of violence in our 
streets and the chaos in our communities. Many have witnessed this violence personally, some 
have even been its victims. 

I have a message for all of you: the crime and violence that today afflicts our nation will soon 
– and I mean very soon – come to an end. 

Beginning on January 20th of 2017, safety will be restored. 

The most basic duty of government is to defend the lives of its own citizens. Any government 
that fails to do so is a government unworthy to lead. 

It is finally time for a straightforward assessment of the state of our nation. 

I will present the facts plainly and honestly. We cannot afford to be so politically correct 
anymore. 

So if you want to hear the corporate spin, the carefully-crafted lies, and the media myths the 
Democrats are holding their convention next week. Go there. 

But here, at our convention, there will be no lies. We will honor the American people with the 
truth, and nothing else. 

These are the facts: 

Decades of progress made in bringing down crime are now being reversed by this 
Administration's rollback of criminal enforcement. 



 

Homicides last year increased by 17 percent in America's fifty largest cities. That's the largest 
increase in 25 years. In our nation's capital, killings have risen by 50 percent. They are up 
nearly 60 percent in nearby Baltimore. 

In the President's hometown of Chicago, more than 2,000 people have been the victim of 
shootings this year alone. And almost 4,000 have been killed in the Chicago area since he 
took office. 

The number of police officers killed in the line of duty has risen by almost 50 percent 
compared to this point last year. Nearly 180,000 illegal immigrants with criminal records, 
ordered deported from our country, are tonight roaming free to threaten peaceful citizens. 

The number of new illegal immigrant families who have crossed the border so far this year 
already exceeds the entire total from 2015. They are being released by the tens of thousands 
into our communities with no regard for the impact on public safety or resources. 

One such border-crosser was released and made his way to Nebraska. There, he ended the life 
of an innocent young girl named Sarah Root. She was 21 years-old, and was killed the day 
after graduating from college with a 4.0 Grade Point Average. Number one in her class. Her 
killer was then released a second time, and he is now a fugitive from the law. 

I've met Sarah's beautiful family. But to this Administration, their amazing daughter was just 
one more American life that wasn't worth protecting. No more. One more child to sacrifice on 
the order and on the altar of open borders. What about our economy? 

Again, I will tell you the plain facts that have been edited out of your nightly news and your 
morning newspaper: Nearly Four in 10 African-American children are living in poverty, while 
58% of African American youth are now not employed. 2 million more Latinos are in poverty 
today than when President Obama took his oath of office less than eight years ago. Another 
14 million people have left the workforce entirely. 

Household incomes are down more than $4,000 since the year 2000. Our trade deficit in 
goods -- think of this -- our trade deficit reached nearly $800 billion last year alone. We're 
going to fix that. 

The budget is no better. 

President Obama has doubled our national debt to more than $19 trillion, and growing. And 
yet, what do we have to show for it? Our roads and bridges are falling apart, our airports are 
Third World condition, and forty-three million Americans are on food stamps. 

Now let us consider the state of affairs abroad. 

Not only have our citizens endured domestic disaster, but they have lived through one 
international humiliation after another. One after another. We all remember the images of our 
sailors being forced to their knees by their Iranian captors at gunpoint. 



 

This was just prior to the signing of the Iran deal, which gave back to Iran $150 billion and 
gave us absoltely nothing – it will go down in history as one of the worst deals ever 
negotiated. Another humiliation came when president Obama drew a red line in Syria – and 
the whole world knew it meant absolutely nothing. 

In Libya, our consulate – the symbol of American prestige around the globe – was brought 
down in flames. America is far less safe – and the world is far less stable – than when Obama 
made the decision to put Hillary Clinton in charge of America's foreign policy. 

Let's defeat her in November, OK. 

I am certain it is a decision President Obama truly regrets. Her bad instincts and her bad 
judgment – something pointed out by Bernie Sanders – are what caused so many of the 
disasters unfolding today. Let's review the record. 

In 2009, pre-Hillary, ISIS was not even on the map.Libya was stable. Egypt was peaceful. 
Iraq was seeing a big, big reduction in violence. Iran was being choked by sanctions. Syria 
was somewhat under control. 

After four years of Hillary Clinton, what do we have? ISIS has spread across the region, and 
the world. Libya is in ruins, and our Ambassador and his staff were left helpless to die at the 
hands of savage killers. Egypt was turned over to the radical Muslim brotherhood, forcing the 
military to retake control. Iraq is in chaos. Iran is on the path to nuclear weapons. Syria is 
engulfed in a civil war and a refugee crisis now threatens the West. After fifteen years of wars 
in the Middle East, after trillions of dollars spent and thousands of lives lost, the situation is 
worse than it has ever been before. 

This is the legacy of Hillary Clinton: death, destruction, terrorism, and weakness. 

But Hillary Clinton's legacy does not have to be America's legacy. The problems we face now 
– poverty and violence at home, war and destruction abroad – will last only as long as we 
continue relying on the same politicians who created them in the first place. A change in 
leadership is required to produce a change in outcomes. Tonight, I will share with you my 
plan of action for America. 

The most important difference between our plan and that of our opponents, is that our plan 
will put America First. Americanism, not globalism, will be our credo. As long as we are led 
by politicians who will not put America First, then we can be assured that other nations will 
not treat America with respect, the respect we deserve. 

The American People will come first once again. My plan will begin with safety at home – 
which means safe neighborhoods, secure borders, and protection from terrorism. There can be 
no prosperity without law and order. On the economy, I will outline reforms to add millions 
of new jobs and trillions in new wealth that can be used to rebuild America. 



 

A number of these reforms that I will outline tonight will be opposed by some of our nation's 
most powerful special interests. That is because these interests have rigged our political and 
economic system for their exclusive benefit. Believe me, it's for their benefit. 

Big business, elite media and major donors are lining up behind the campaign of my opponent 
because they know she will keep our rigged system in place. They are throwing money at her 
because they have total control over every single thing she does. She is their puppet, and they 
pull the strings. 

That is why Hillary Clinton's message is that things will never change...never ever. My 
message is that things have to change – and they have to change right now. Every day I wake 
up determined to deliver for the people I have met all across this nation that have been 
neglected, ignored, and abandoned. 

I have visited the laid-off factory workers, and the communities crushed by our horrible and 
unfair trade deals. These are the forgotten men and women of our country. And they are 
forgotten, but they're not going to be forgotten long. People who work hard but no longer 
have a voice. 

I am your voice! 

I have embraced crying mothers who have lost their children because our politicians put their 
personal agendas before the national good. 

[disruption in the audience] 

How great are our police? And how great is Cleveland? 

I have no patience for injustice, no tolerance for government incompetence, no sympathy for 
leaders who fail their citizens. 

When innocent people suffer, because our political system lacks the will, or the courage, or 
the basic decency to enforce our laws – or still worse still, has sold out to some corporate 
lobbyist for cash – I am not able to look the other way, and I won't look the other way. 

And when a Secretary of State illegally stores her emails on a private server, deletes 33,000 of 
them so the authorities can't see her crime, puts our country at risk, lies about it in every 
different form and faces no consequence – I know that corruption has reached a level like 
never ever before in our country. 

When the FBI Director says that the Secretary of State was "extremely careless" and 
"negligent," in handling our classified secrets, I also know that these terms are minor 
compared to what she actually did. They were just used to save her from facing justice for her 
terrible terrible crimes. 

In fact, her single greatest accomplishment may be committing such an egregious crime and 
getting away with it – especially when others who have done far less, have paid so dearly. 



 

When that same Secretary of State rakes in millions and millions of dollars trading access and 
favors to special interests and foreign powers, I know the time for action has come. 

I have joined the political arena so that the powerful can no longer beat up on people that 
cannot defend themselves. Nobody knows the system better than me, which is why I alone 
can fix it. I have seen firsthand how the system is rigged against our citizens, just like it was 
rigged against Bernie Sanders – he never had a chance. 

But his supporters will join our movement, because we will fix his biggest single issue: trade 
deals that strip us of our jobs, and strip us of our wealth as a country. Millions of Democrats 
will join our movement because we are going to fix the system so it works justly for each and 
every American. In this cause, I am proud to have at my side the next Vice President of the 
United States: Governor Mike Pence of Indiana. And a great guy. 

We will bring the same economic success to America that Mike brought to Indiana, which is 
amazing. He is a man of character and accomplishment. He is the man for the job. The first 
task for our new Administration will be to liberate our citizens from the crime and terrorism 
and lawlessness that threatens their communities. 

America was shocked to its core when our police officers in Dallas were so brutally executed. 
In the days after Dallas, we have seen continued threats and violence against our law 
enforcement officials. Law officers have been shot or killed in recent days in Georgia, 
Missouri, Wisconsin, Kansas, Michigan and Tennessee. 

On Sunday, more police were gunned down in Baton Rouge, Louisiana. Three were killed, 
and three were very very badly injured. An attack on law enforcement is an attack on all 
Americans. I have a message to every last person threatening the peace on our streets and the 
safety of our police: when I take the oath of office next year, I will restore law and order to 
our country. Believe me, believe me. 

I will work with, and appoint, the best and prosecutors and law enforcement officials to get 
the job properly done. In this race for the White House, I am the law and order candidate. 

The irresponsible rhetoric of our President, who has used the pulpit of the presidency to 
divide us by race and color, has made America a more dangerous environment for everyone 
than frankly I have ever seen and anybody in this room has ever watched or seen. 

This Administration has failed America's inner cities. Remember: it has failed America's inner 
cities. It's failed them on education. It's failed them on jobs. It's failed them on crime. It's 
failed them at every level. 

When I am President, I will work to ensure that all of our kids are treated equally, and 
protected equally. 



 

Every action I take, I will ask myself: does this make better for young Americans in 
Baltimore, in Chicago, in Detroit, in Ferguson who have as much of a right to live out their 
dreams as any other child America? Any other child. 

To make life safe in America, we must also address the growing threats we face from outside 
the country: We are going to defeat the barbarians of ISIS, and we are going to defeat them 
fast. 

Once again, France is the victim of brutal Islamic terrorism. Men, women and children 
viciously mowed down. Lives ruined. Families ripped apart. A nation in mourning. 

The damage and devastation that can be inflicted by Islamic radicals has been proven over 
and over – at the World Trade Center, at an office party in San Bernardino, at the Boston 
Marathon, and a military recruiting center in Chattanooga, Tennessee. And many, many other 
locations. 

Only weeks ago, in Orlando, Florida, 49 wonderful Americans were savagely murdered by an 
Islamic terrorist. This time, the terrorist targeted LGBTQ community – no good and we're 
going to stop it. 

As your President, I will do everything in my power to protect our LGBTQ citizens from the 
violence and oppression of a hateful foreign ideology – beleive me. 

And as a Republican, it is so nice to hear you cheering for what I just said. Thank you. 

To protect us from terrorism, we need to focus on three things. 

We must have the best intelligence gathering operation in the world. We must abandon the 
failed policy of nation building and regime change that Hillary Clinton pushed in Iraq, Libya, 
Egypt and Syria. Instead, we must work with all of our allies who share our goal of destroying 
ISIS and stamping out Islamic terrorism and doing it now, doing it quickly. We're going to 
win. We're going to win fast. 

This includes working with our greatest ally in the region, the State of Israel. 

Recently I have said that NATO was obsolete, because it did not properly cover terror, and 
also, that many of the member countries were not paying their fair share. As usual, the United 
States has been picking up the cost. Shortly thereafter, it was announced that NATO will be 
setting up a new program in order to combat terrorism -- a true step in the right direction. 

Lastly, and very importantly, we must immediately suspend immigration from any nation that 
has been compromised by terrorism until such time as proven vetting mechanisms have been 
put in place. We don't want them in our country. 

My opponent has called for a radical 550% increase in Syrian -- Think of this. Think of this. 
This is not believable, but this is what's happening -- refugees on top of existing massive 
refugee flows coming into our country under President Obama. She proposes this despite the 



 

fact that there's no way to screen these refugees in order to find out who they are or where 
they come from. 

I only want to admit individuals into our country who will support our values and love our 
people. Anyone who endorses violence, hatred or oppression is not welcome in our country 
and never ever will be. 

Decades of record immigration have produced lower wages and higher unemployment for our 
citizens, especially for African-American and Latino workers. We are going to have an 
immigration system that works, but one that works for the American people. 

On Monday, we heard from three parents whose children were killed by illegal immigrants 
Mary Ann Mendoza, Sabine Durden, and my friend Jamiel Shaw. They are just three brave 
representatives of many thousands who have suffered so gravely. Of all my travels in this 
country, nothing has affected me more deeply than the time I have spent with the mothers and 
fathers who have lost their children to violence spilling across our border, which we can 
solve. We have to solve it. 

These families have no special interests to represent them. There are no demonstrators to 
protest on their behalf. My opponent will never meet with them, or share in their pain, believe 
me. Instead, my opponent wants Sanctuary Cities. But where was sanctuary for Kate Steinle? 
Where was Sanctuary for the children of Mary Ann, and Sabine, and Jamiel? Where was 
sanctuary for all the other -- oh, it is so sad to even be talking about it because we can fix this 
problem so quickly -- Americans who have been so brutally murdered, and who have suffered 
so so horribly? 

These wounded American families have been alone. But they are alone no longer. Tonight, 
this candidate and the whole nation stand in their corner to support them, to send them our 
love, and to pledge in their honor that we will save countless more families from suffering and 
the same awful fate. 

We are going to build a great border wall to stop illegal immigration, to stop the gangs and the 
violence, and to stop the drugs from pouring into our communities. I have been honored to 
receive the endorsement of America's Border Patrol Agents, and will work directly with them 
to protect the integrity of our lawful, lawful, lawful immigration system. Lawful. 

By ending catch-and-release on the border, we will stop the cycle of human smuggling and 
violence. Illegal border crossings will go down. We will stop it. It won't be happening very 
much anymore. Believe me. Peace will be restored. By enforcing the rules for the millions 
who overstay their visas, our laws will finally receive the respect they deserve. 

Tonight, I want every American whose demands for immigration security have been denied – 
and every politician who has denied them – to listen very very closely to the words I am about 
to say. 



 

On January 20th of 2017, the day I take the oath of office, Americans will finally wake up in a 
country where the laws of the United States are enforced. We are going to be considerate and 
compassionate to everyone. 

But my greatest compassion will be for our own struggling citizens. 

U.S.A.! U.S.A.! U.S.A.! 

My plan is the exact opposite of the radical and dangerous immigration policy of Hillary 
Clinton. Americans want relief from uncontrolled immigration. Communities want relief. 

Yet Hillary Clinton is proposing mass amnesty, mass immigration, and mass lawlessness. Her 
plan will overwhelm your schools and hospitals, further reduce your jobs and wages, and 
make it harder for recent immigrants to escape the tremendous cycle of poverty that they're 
going through right now and make it almost impossible to join the middle class. 

I have a different vision for our workers. It begins with a new, fair trade policy that protects 
our jobs and stands up to countries that cheat, of which there are many. It's been a signature 
message of my campaign from day one, and it will be a signature feature of my presidency 
from the moment I take the oath of office. 

I have made billions of dollars in business making deals – now I'm going to make our country 
rich again. Using the richest people in the world, which our country has, I am going to turn 
our bad trade agreements into great trade agreements. America has lost nearly-one third of its 
manufacturing jobs since 1997, following the enactment of disastrous trade deals supported 
by Bill and Hillary Clinton. 

Remember, it was Bill Clinton who signed NAFTA, one of the worst economic deals ever 
made by our country -- or, frankly, any other country. 

Never, ever again. 

I am going to bring our jobs back to Ohio and Pennsylvania and New York and Michigan and 
all of America – and I am not going to let companies move to other countries, firing their 
employees along the way, without consequences. Not going to happen anymore. 

My opponent, on the other hand, has supported virtually every trade agreement that has been 
destroying our middle class. She supported NAFTA, and she supported China's entrance into 
the World Trade Organization – another one of her husband's colossal mistakes and disasters. 

She supported the job killing trade deal with South Korea. She has supported the Trans-
Pacific Partnership. The TPP will not only destroy our manufacturing, but it will make 
America subject to the rulings of foreign governments. And it's not going to happen. I pledge 
to never sign any trade agreement that hurts our workers, or that diminishes our freedom and 
independence. I will never, ever sign bad trade deals. America fist, again! America first! 
Instead, I will make individual deals with individual countries. 



 

No longer will we enter into these massive transactions, with many countries, that are 
thousands of pages long – and which no one from our country even reads or understands. We 
are going to enforce all trade violations against any country including through the use of taxes 
and tariffs, against any country that cheats. 

This includes stopping China's outrageous theft of intellectual property, along with their 
illegal product dumping, and their devastating currency manipulation. They are the greatest 
that ever came about; they are the greatest currency manipulators ever! Our horrible trade 
agreements with China and many others, will be totally renegotiated. That includes 
renegotiating NAFTA to get a much better deal for America – and we'll walk away if we don't 
get the deal that we want. 

We are going to start building and making things again. 

Next comes the reform of our tax laws, regulations and energy rules. While Hillary Clinton 
plans a massive -- and I mean massive -- tax increase, I have proposed the largest tax 
reduction of any candidate who has declared for the presidential race this year – Democrat or 
Republican. Middle-income Americans and businesses will experience profound relief, and 
taxes will be greatly simplified for everyone, and I mean everyone. 

America is one of the highest-taxed nations in the world. Reducing taxes will cause new 
companies and new jobs to come roaring back into our country. Believe me, it will happen, 
and it will happen fast. Then we are going to deal with the issue of regulation, one of the 
greatest job-killers of them all. Excessive regulation is costing our country as much as $2 
trillion a year, and we will end it very very quickly. We are going to lift the restrictions on the 
production of American energy. This will produce more than $20 trillion in job creating 
economic activity over the next four decades. 

My opponent, on the other hand, wants to put the great miners and steel workers of our 
country out of work and out of business – that will never happen with Donald Trump as 
President. Our steelworkers and our miners are going back to work again. With these new 
economic policies, trillions of dollars will start flowing into our country. 

This new wealth will improve the quality of life for all Americans – We will build the roads, 
highways, bridges, tunnels, airports, and the railways of tomorrow. This, in turn, will create 
millions more jobs. We will rescue kids from failing schools by helping their parents send 
them to a safe school of their choice. 

My opponent would rather protect bureaucrats than serve American children. And that's what 
she's doing, and that's what she's done. We will repeal and replace disastrous Obamacare. You 
will be able to choose your own doctor again. And we will fix TSA at the airports which is a 
total disaster! 

Thank you. Thank you. 



 

We are going to work with all of our students who are drowning in debt to take the pressure 
off these young people just starting out their adult lives. 

We will completely rebuild our depleted military, and the countries that we protect, at a 
massive loss, will be asked to pay their fair share. 

We will take care of our great veterans like they have never been taken care of before. My 
just-released Ten Point Plan has received tremendous veteran support. We will guarantee 
those who serve this country will be able to visit the doctor or hospital of their choice without 
waiting five days in line and dying. 

My opponent dismissed the VA scandal as being not widespread – one more sign of how out 
of touch she really is. We are going to ask every Department Head in government to provide a 
list of wasteful spending projects that we can eliminate in my first 100 days. The politicians 
have talked about it, I'm going to do it. 

We are also going to appoint justices to the United States Supreme Court who will uphold our 
laws and our Constitution. 

The replacement for our beloved Justice Scalia will be a person of similar views and judicial 
philosophies. Very important. This will be one of the most important issues decided by this 
election. My opponent wants to essentially abolish the 2nd amendment. I, on the other hand, 
received the early and strong endorsement of the National Rifle Association and will protect 
the right of all Americans to keep their families safe. 

At this moment, I would like to thank the evangelical and religious community because I'll 
tell you what, the support they have given me, and I'm not sure I totally deserve it has been so 
amazing and has had such a big reason for me being here tonight. So true. They have so much 
to contribute to our politics, yet our laws prevent you from speaking your minds from your 
own pulpits. An amendment, pushed by Lyndon Johnson, many years ago, threatens religious 
institutions with a loss of their tax-exempt status if they openly advocate their political views. 
Their voice has been taken away. 

I am going to work very hard to repeal that language and protect free speech for all 
Americans. We can accomplish these great things, and so much else – all we need to do is 
start believing in ourselves and in our country again. Start believing. It is time to show the 
whole world that America Is Back – bigger, and better and stronger than ever before. 

In this journey, I'm so lucky to have at my side my wife Melania and my wonderful children, 
Don, Ivanka, Eric, Tiffany, and Barron: you will always be my greatest source of pride and 
joy. And by the way, Melania and Ivanka -- did they do a job? My Dad, Fred Trump, was the 
smartest and hardest working man I ever knew. I wonder sometimes what he'd say if he were 
here to see this and to see me tonight. 



 

It's because of him that I learned, from my youngest age, to respect the dignity of work and 
the dignity of working people. He was a guy most comfortable in the company of bricklayers, 
carpenters, and electricians and I have a lot of that in me also. I love those people. 

Then there's my mother, Mary. She was strong, but also warm and fair-minded. She was a 
truly great mother. She was also one of the most honest and charitable people I have ever 
known, and a great judge of character. She could pick 'em out from anywhere. 

To my sisters Mary Anne and Elizabeth, my brother Robert and my late brother Fred, I will 
always give you my love you are most special to me. I have loved my life in business. 

But now, my sole and exclusive mission is to go to work for our country – to go to work for 
all of you. It's time to deliver a victory for the American people. We don't win anymore, but 
we are going to start winning again. But to do that, we must break free from the petty politics 
of the past. 

America is a nation of believers, dreamers, and strivers that is being led by a group of censors, 
critics, and cynics. 

Remember: All of the people telling you that you can't have the country you want, are the 
same people that wouldn't stand -- I mean, they said Trump doesn't have a chance of being 
here tonight. Not a chance! The same people. Oh, we love defeating those people, don't we? 
Love it, love it, love it. No longer can we rely on those same people in politics and in the 
media, who will say anything to keep a rigged system in place. Instead, we must choose to 
Believe In America. 

History is watching us now. 

It's waiting to see if we will rise to the occasion, and if we will show the whole world that 
America is still free and independent and strong. I'm asking for your support tonight so that I 
can be your champion in the White House. 

My opponent asks her supporters to recite a three-word loyalty pledge. It reads: "I'm With 
Her". I choose to recite a different pledge. 

My pledge reads: "I'M WITH YOU – THE AMERICAN PEOPLE." 

I am your voice. 

So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I 
say these words to you tonight: I'm With You, and I will fight for you, and I will win for you. 

To all Americans tonight, in all our cities and towns, I make this promise: 

We Will Make America Strong Again. 

We Will Make America Proud Again. 



 

We Will Make America Safe Again. 

And We Will Make America Great Again. 

God bless you, and good night! I love you! 

 


