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Abstract  
This study, “‘I’ve never been politically correct – truthfully it takes far too much time and 

can often make it more difficult to achieve total victory’ - a Critical Discourse Analysis of 

Donald Trump's speeches during United States presidential election of 2016”, examines the 

political communication through linguistic strategies throughout 10 of Donald Trump’s 

speeches from the Trump rallies during the election year 2016. In order to serve that 

purpose, this thesis investigates which ones of the discourses that dominates the republican 

agenda in this context. Accordingly to the Critical Discourse Analysis the aim is also to see 

whether the worldview in Trumps speeches is constructed or deconstructed.  

The study is based on a theoretical framework with theories about social constructionism, 

nationalism and populism. A quantitative content analysis was made through the online text 

tool “Textometrica” in order to see Trumps main discourses. The qualitative content analysis 

was made through Norman Faircloughs three-dimensional model for a Critical Discourse 

Analysis.  

According to the analysis of this study, the five main discourses are Establishment, Trump, 

USA, Immigration and Work. Around these discourses, Donald Trump’s main strategy is 

constructing an opposition between “us” and “them”, where “us” consist with Trump himself 

and the american people,  and “them” includes the establishment, other countries and 

immigrants. Based on these opponents, and through disparaging “them” in a strategy, here 

called “the thief-strategy”, Trump constructs a reality where “us” is the better half and he 

appears as the hero in this duo.  

In conclusion, Trumps strategy in order to win the presidential election 2016 included 

running a political agenda characterized by populism which later on can lead to a polarized 

community, and a dissatisfied american people who will be open for change and a new 

leader.  
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1.  Inledning  

Det amerikanska presidentvalet 2016 som avgjordes i november, tenderar att bli ett av de val 

som världen kommer att minnas särskilt. Skandalerna har avlöst varandra i affärs- och 

fastighetsmannen Donald Trumps framkomst i racet om att bli USA:s nästa president.  

Donald Trump är en man som genom åren skapat många nyhetsrubriker och står för en rad 

djärva, och ofta klumpiga uttalanden. Trump tycks komma undan med främlingsfientlighet 

och ett förhållningssätt till jämlikhet och klimathotet, som många förmodligen skulle klassa 

som förlegat. Trots dessa uttalanden som tycks gå ifrån den västerländska normen som råder 

i den moderna tid vi lever i, har Trump lyckats tjäna legitimitet och förtroende från folket. 

Tillslut valdes Trump mot många odds till USA:s 45:e president.  

Trump är inte den första världsledaren som tilldelats makt av sitt folk trots en 

häpnadsväckande ideologi och politisk agenda. En gemensam nämnare som genom tiderna 

har givit dessa ledare makt, har ofta härlett till ett missnöjt folk som i ett rörigt samhälle 

känner behov av en stark ledare som agerar. En generell fascination för amerikansk politik 

och framförallt detta fenomen, Donald Trump, ligger till grund för denna studie. Primärt 

syftar den till att skapa förståelse för vilka strategier i Trumps politiska kommunikation som 

lett till såpass stor övertygelse hos väljarna att han blir utsedd till president gentemot 

konkurrenten Hillary Clinton. Studien håller fokus på det språkliga för att se vilka centrala 

diskurser som representerar Trumps konstruktion av världen och verkligheten.  

 

1.1 Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vilka språkliga strategier i Trumps 

politiska kommunikation som gjort honom till amerikansk president. Detta utreds genom att 

kartlägga vilka diskurser som fick störst utrymme i den republikanska agendan, samt 

analysera hur världen konstrueras eller reproduceras i Trumps tal under valåret 2016, fram 

till valnatten 8-9 november 2016.  
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Frågeställningar: 

● Vilka diskurser är centrala i Donald Trumps tal under valåret 2016? 

● Vilka språkliga strategier använder sig Donald Trump av för att övertyga 

väljarna? 

● Hur konstruerar Donald Trump en världsbild i sina tal under valåret 

2016? 

 

 

 1.2 Bakgrund 

Donald Trump föddes 14 juni 1946 och växte upp i Queens, New York City. Innan han gav sig 

in i politiken studerade han ekonomi vid Wharton School, University of Pennsylvania. 

Därefter arbetade han i familjeföretaget Elizabeth Trump & Son. År 1971 blev han VD och 

företaget bytte namn till The Trump Organization. Organisationen omfattar fler än 500 

företag inom allt från byggkonstruktion, fastighetsinnehav och flygbolag, till medier och 

matvanor. Detta har lett till att han är en av världens rikaste män och har en skyskrapa 

uppkallad efter sig i New York City (Trump organization, 2017). 

Den 16 juni 2015 meddelade han sin kandidatur och drygt ett år senare accepterade han den 

republikanska utnämningen för presidentvalet 2016. Hans slogan i valkampanjen var “Make 

America great again” och den 8 november 2016 vann Donald Trump presidentvalet över sin 

opponent, demokratiska partiets kandidat Hillary Clinton. Han fick över 62 miljoner röster 

vilket är det högsta resultatet för en republikan någonsin (Vita huset, 2017).  

Den 20 januari 2017 installerades Trump som USA:s 45:e president då han efterträdde 

demokraternas Barack Obama (Nationalencyklopedin, 2017).  
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2. Teori & Tidigare forskning  

Följande avsnitt innehåller en beskrivning av de teoretiska utgångspunkter som denna 

uppsats kommer att utgå ifrån. Socialkonstruktionismen som teori beskrivs först översiktligt, 

därefter följer en beskrivning av nationalism och populism. Utöver teorierna ingår även 

genomgång av tre olika fall av tidigare forskning som anses vara relevanta för denna studie. 

Tidigare forskningen presenteras tillsammans med teorierna i tematisk ordning och de är 

relevanta för rapporten då teorierna och den tidigare forskningen kommer att fungera som 

verktyg vid analyser av materialet.  

 

2.1 Socialkonstruktionism 

Sociologen Peter L. Berger har teorier där förhållandet mellan individen och samhället är 

centralt. Denna relation bygger på att samhället producerar och formar individer, som i sin 

tur kommer med idéer, koncept och strukturer som blir vår verklighet. Berger menar att 

språket är centralt i produktionen av sociala strukturer, som i sin tur är formad från sociala 

processer (Heide 2009:45). Det kan vara svårt att definiera vad som är renodlat 

socialkonstruktionistiskt eller inte. Just detta sätt att positionera språk och social interaktion 

som viktig för reproduktionen av verkligheten, är däremot karaktäristiskt för 

socialkonstruktionistiskt tänkande (Ihlen, Fredrikson, van Ruler 2009:45). Avgörande är 

också att konstruktionsprocessen av verkligheten sker inom sociala sammanhang, 

maktförhållanden och sociala gemenskaper, och inte på en individnivå (Hornscheidt & 

Landqvist 2014:24-25). Den sociala verkligheten är en ständigt dynamisk process som 

människor bidrar till att omforma. Människor handlar utifrån sina tolkningar av hur världen 

ser ut för dem i en specifik situation. 

 

2.2 Nationalism 

Nationalism är ett samlingsbegrepp för en föreställning om hur världen är och bör vara 

inrättad. Det är ett abstrakt begrepp som förändras beroende på betraktarens egna 

erfarenheter och tolkningar. Idén kan delas in efter kultur, där det innebär att nationen är en 

helhet som talar samma språk, och har samma grundläggande värderingar och kultur. 

Begreppet nationalism kan även klassas politiskt, där nationen då betraktas som ett 

territorium där folket erkänner sitt medlemskap (Winther Jørgensen & Phillips 2000:162). I 

detta synsätt på den nation som en individ ingår i, konstrueras en stark bild av det som är 
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“vi”, alltså här inne hos oss. “Vi” innefattar individen själv, tillsammans med de individer 

som den enskilde kan identifiera sig med. “Vi” är en homogen massa med samma kultur, 

åsikter och samma territorium.  

Nationalismen går hand i hand med patriotism, och för att en politiker ska kunna använda 

nationalism i sin politik behöver den större massan av folket vara öppen för förändring. Ett 

splittrat land, oavsett om det är på grund av yttre hot som terrorism eller ett inre hot som 

opinion, kan med nytt ledarskap eftersträva att göra revansch som ett nytt och modernt land 

(Seton-Watson 2001:109). För att beskriva nationen används vanligen metaforer och det 

finns två grundprinciper att utgå efter för att se strukturerna. 

1. Nationen som släkt: Nationens historia, vanliga begrepp är fosterland och 

modersmål. Hela nationen beskrivs som en enda stor familj och nationsbanden är 

lika starka som blodsband. Nationen är inget som individen väljer, utan snarare 

något denne föds till.  

2. Nationen som träd: Metaforen förekommer vid tal om människors rötter. Det är en 

självklarhet för en individ att tillhöra den nationen som hen föds och sätter sina 

rötter i. Att flytta till andra platser skapar problem och flyktingar får ta konsekvensen 

av rotlösheten genom att det blir svårt att integreras i det nya landet (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:164).  

Genom ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt, innebär ett nationellt 

identitetsskapande en process som formas genom sociala processer och diskurser. 

Diskurserna bidrar alltså till att konstruera den bild av nationens identitet som diskurserna 

håller riktlinjerna för. För att stärka sin egen nation behövs en motpol att skuldbelägga för 

nationens problem. En nationell identitet skapas genom att kontrasteras mot en eller flera 

andra nationer. Kulturteoretikern Stuart Hall talar om användandet av binära oppositioner 

för att lättare kunna identifiera det som är “vi” och det som är motsatsen till “vi”, alltså 

”dem” (Hall 2013:234). Halls exempel menar att oppositionerna kan vara man/kvinna, 

vit/svart, överklass/arbetarklass, där den ena polen av oppositionen är överlägsen och 

starkare än den motsatta. Sedermera kan en identitet konstrueras utifrån dessa 

motsatsförhållanden; En kvinna är inte en man, maskulinitet är det som inte är femininitet 

och det som är vitt, är det som inte är svart (Hall 2013:234).  

Hall talar om “vi- och dem”-faktorn som ett fenomen som återkommer i processen där en 

nationell identitet skapas. För att identifiera en individ eller nation som “vi” eller “dem”, ser 

människor till klass, kön, nationalitet och hudfärg. På så sätt reduceras individens 

karaktärsdrag till endast ett fåtal. Stuart Halls forskning refererar till hur bilden av svarta 
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människor uppmålas. Med det sagt, innebär “vi- och dem” stereotypiseringen att polarisera 

vita människor mot icke-vita människor, och därför bör inte Halls teori tolkas ordagrant. Ur 

ett nationalistiskt perspektiv kan fler grupper ingå i fiendebilden. I den här studien är teorin 

användbar ur ett nationalistiskt perspektiv där stereotyper och fiendebilder projiceras på 

människor överlag, oavsett hudfärg. Halls teori bidrar till att förstå förenklingen och 

polariseringen av människor. Den förenkling som uppstår i kategorisering av nationer och 

kulturer, kan lätt verka stereotypiserande. Sammantaget kallar Stuart Hall detta fenomen i 

identitetsskapandet för “The spectacle of the ‘other’” (Hall 2013:257).  
För att återkoppla “The spectacle of the ‘other’” till nationalism, kan nationalismen 

tillsammans med detta identitetsskapande vara en nyckel till att få ökat väljarstöd. I The 

Development of European Identity/Identities: Unfinished business, utgiven av 

Europakommissionen (2012), studeras varför den europeiska identiteten är så viktig för EU. 

Studien berör olika projekt som förs inom EU med grund i olika teoretiska synvinklar på den 

europeiska identiteten. Ett av synsätten berör transnationalism där migration tas upp kontra 

dagens moderna samhällens möjligheter att bibehålla en social status i det nya hemlandet. 

Identitetsbyggandet kan ge effekten av ett stärkt samhälle likväl ett polariserat. Ett 

polariserat samhälle skapar klyftor hos folket och uppdelningen “vi och dom” återkommer. 

Det är en tuff uppgift för nationernas ledare att integrera alla i samhället, oavsett om det är 

europeiska länder eller USA.  

EU-kommissionens forskning inriktar sig på Europa, men relevansen är hög då Europa och 

USA båda delar en västerländsk kultur, västerländska värderingar och mentaliteter. 

Identitetsskapande betraktas som en egenskap politiska ledare använder för att få ett enat 

land och stärka nationalismen. Amerikanska presidenter har traditionellt fört en 

nationalistisk politik där identitetsskapande haft en central roll. För denna studie är det 

intressant att se ifall Donald Trump håller en liknande diskursiv stil i sina tal.

 

2.3 Populism  

Som många analyser av populism, kräver även denna att inledas med att säga att begreppet 

populism är mycket komplext och har en vitt skild definition som är omdiskuterad sedan 

länge. Detta väsen är mycket svårt att ringa in och beskriva på ett entydigt sätt. För att detta 

till trots, försöka skapa en förståelse för populismen, nämns nedan några av de många försök 

till att definiera begreppet.  
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Tidigare har populismen beskrivits som en politisk stil, strategi, tunnare ideologi, eller 

politisk kommunikation (Jungar 2010:204). I sitt kapitel “Populismens återkomst: hot eller 

löfte?” (2010), går Ann-Cathrine Jungar igenom populismens framfart i världen, från 

1800-talet fram till nutid, vari hon sammanfattar en lista som sammantaget beskriver hur 

populismen definieras genom åren. Tidigare studier inom populism har även gjorts av Jan 

Jagers och Stefaan Walgraves studie “Populism as political communication style: An 

empirical study of political parties' discourse in Belgium”. Walgrave är professor inom 

statsvetenskap vid University of Antwerpen, och skrev denna studie år 2007 med hjälp av 

Jagers som disputerade med denna avhandling.  

Jagers och Walgrave hade en hypotes om att det Belgiska främlingsfientliga partiet “Vlaams 

blok” framförde en extern kommunikation som karaktäriserades av en uttalad populism. 

Syftet med studien blev därför att testa denna hypotes (Jagers & Walgrave 2007:321). 

Forskarna undersökte inom en treårsperiod om de kunde identifiera strategier inom sex 

olika politiska partiers kommunikation, som kunde härledas till populism. För att urskilja 

populism som kommunikativ strategi, etablerade även Jagers och Walgrave en politiskt 

kommunikativ strategi som utgick från en trepunktslista med kriterier. Nedan presenteras 

parallellt Jungars sammanfattning av populismens definition genom åren och Jagers & 

Walgraves trepunktslista med kriterier för att urskilja populism inom politiken: 

Figur 1. Definition av populism 
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De två listorna som ställs jämte varandra i figur 1 har sina likheter. Det som Jagers & 

Walgraves kriterier framförallt har gemensamt med Jungars är den anti-elitistiska, eller 

anti-etablissemangsposition som ett populistiskt parti intar. En annan viktig gemensam 

nämnare är de populistiska partiernas sätt att identifiera sig till att vara “en av folket”. Dessa 

kriterier kommer därför att tilldelas större vikt i denna studie för att potentiellt kunna 

urskilja populistisk stil.  

Fortsättningsvis använde sig Jagers och Walgrave av en kvantitativ innehållsanalys i sin 

undersökning för att få fram vilken grad av populism som varje parti uttryckte i sin 

kommunikation. Resultatet delades in i grader av tunn populism och tjock populism där den 

tunna inkluderar den första punkten i Jagers & Walraves egenkonstruerade modell för 

populistiska strategier. Den tjocka populismen inkluderar alla tre punkter från listan.  

Studiens slutsats var att oppositionspartier generellt använder sig av strategier i form av en 

tunn populism genom att identifiera sig med medborgarna. Detta görs i syfte att utmana de 

regerande partierna. Tjock populism räknades också kvantitativt under de tre åren, bland 

annat genom att räkna antalet gånger då Vlaams Blok framställt en folkgrupp i negativ dager 

genom att uttrycka negativa värderingar. Det skulle visa sig att forskarna kunde räkna det till 

181 gånger då partiet yttrat negativa attribut för andra folkgrupper, medan det parti som 

hade näst mest främlingsfientliga yttringar kunde räkna tillfällena till 28 gånger. Slutsatser 

visade att Vlaams Blok är ett populistiskt parti.  

 Att som politiskt parti eller person beskrivas som populistisk är känsligt, och ofta inte 

särskilt eftersträvbart. Det kan bero på populismens negativa associationer, titeln tillskrivs 

nämligen ofta meningsmotståndare och oansvarig politik med negativa värderingar. De 

väljare som stödjer populistiska partier betraktas generellt som svagt informerade eller 

politiskt okunniga medborgare. Att begreppet populism innefattar en så pass vag definition 

och normativ laddning gör dessutom att partier som klassas som populistiska, oftast tar till 

sig andra terminologier för att beskriva sin politik och inge ett klarare intryck (Jungar 

2010:203-206).  

Att kombinera resultatet av dessa teorier tillsammans med utfallet av analysen kommer att 

leda denna studie mot sitt syfte. En socialkonstruktionistisk utgångspunkt bidrar till att 

utreda de maktförhållanden som existerar i Donald Trumps utsagor, och inger potential till 

att vidare förklara hur en bild av verkligheten konstrueras för hans väljare, samt hur hans 

språkliga strategier är konstruerade.  
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Syftet med studien är bland annat att skapa förståelse för hur Trump konstruerar sin bild av 

världen genom språket. Nationalism tillämpas för att förstå på vilket sätt Trump 

rekonstruerar USA som nation, samt hur bilden av andra länder målas upp.  

Den tidigare forskningen om populism inom politikens värld bidrar till denna studie då den 

kan inspirera till metodval som att göra en kvantitativ innehållsanalys. Dessutom har 

tidigare forskningen många likheter med denna studie, däribland politiska 

kommunikationen som ämne, samt att härleda ett visst fenomen till potentiella 

bakomliggande strategier. I slutänden ämnar ett avstamp i dessa teoretiska utgångspunkter 

att kunna ge en djupare förståelse av fenomenet Donald Trump. Det råder en trend i världen 

där partier med populistisk prägel har gagnats och i större utsträckning vunnit makt i 

regeringar runt om i världen (Bjurulf & Trygg, 2017). Det finns därför anledning att se 

populism som en potentiell bakomliggande orsak till Trumps framgångar. 
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3. Material 

I detta avsnitt beskrivs materialet som samlats in till analysen. Undersökningen baseras på 

10 tal från Donald Trumps valkampanj under året 2016 och består av transkriptioner.  

3.1 Urval & Avgränsningar 

Gällande urvalet av insamlat material, utgår insamlingen från det ramverk som syfte och 

frågeställning kräver. Alltså att transkriberingarna kommer från de tal som Donald Trump 

hållit i sin valkampanj under det amerikanska valåret 2016.  

Materialet har hämtats från internet efter tre olika google-sökningar med följande tre 

sökord: 

“Donald Trump speech” 

“Donald Trump speech transcription”  

“Trump rallies transcript” 

Sökningarna gav 21 träffar efter att vi avgränsat till tal som hållits mellan den 21/7 2016, 

dagen efter han blev vald som republikanernas presidentkandidat, fram till segertalet 9/11 

2016. För att stärka reliabiliteten har en kvalitetssäkring av transkriberingarna genomförts 

genom att läsa materialet och samtidigt se på talet. Samtliga utvalda tal finns lättillgängliga 

via plattformar som till exempel Youtube.  

Av dessa 21 transkriberingar, slumpades sedan 10 stycken fram som analysmaterial. 

Slumpningsprocessen utfördes genom att numrera samtliga tal i den ordning han hållit dem, 

för att sedan med en slumpgenerator välja ut 10 av 21 (Slump.nu, 2017). 10 tal tycks vara 

passande för att få en tillräcklig spridning i tid, sammanhang, och geografiska platser. 

Variationen är nödvändig för att undvika risken för att talen är påverkade av en specifik 

publik eller situation och urvalet blev därför stratifierat (Hartman 2004:247). På grund av 

den slumpmässiga urvalsmetoden, bör det här understrykas att uppsatsen därmed löper en 

risk att gå miste om diskurser som kan vara av stor vikt i Trumps politiska agenda. För att 

exemplifiera det så kommer denna uppsats inte i någon större utsträckning behandla 

diskurser rörande försvaret och militära konflikter. Detta ämne är i övrigt allmänt känt för 

att vara centralt i Trumps politiska agenda. Detta uteblir nästintill helt i denna uppsats, och 

på så vis påverkas utfallet till en viss grad. 

Totalt utgör de 10 transkriptionerna 71 A4-sidor i typsnitt Arial, 11 punkter med enkelt 

radavstånd.  
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Följande tal kommer att analyseras:  

1. 8/8 Detroit, Michigan, 52 minuter (Time, 2016) 

2. 18/8 Charlotte, North Carolina, 57 minuter (Donald J Trump campaign, 2016) 

3. 27/8 Des Moines, Iowa, 56 minuter (Politico, 2016) 

4. 31/8 Phoenix, Arizona, 65 minuter(Vox, 2016) 

5. 7/9 Philadelphia, Pennsylvania, 32 minuter (Donald J Trump campaign, 2016) 

6. 3/10 Herndon, Virginia, 15 minuter (Time, 2016) 

7. 13/10 West Palm Beach, Florida, 47 minuter (Time, 2016)  

8. 14/10 Greensboro, North Carolina, 42 minuter (Time, 2016)  

9. 27/10 Toledo, Ohio (Donald J Trump campaign, 41 minuter (2016) 

10. 9/11 New York city, New York, 30 minuter (The New York Times, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



 

 

 

 

 

 

 

4. Metod  

Under detta avsnitt beskrivs metoderna som används i analysen som sedan avslutas med en 

metoddiskussion. I denna studie används en så kallad flermetodsforskning. Det innebär att 

den använder sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder för att komma fram till 

resultatet. Denna kombination av metoder gör anspråk på att förhoppningsvis leda till en 

mer nyanserad och helhetsinriktad uppfattning av de politiska fenomen som studeras 

(Holme & Solvang, 1997:85). Till en början genomförs en kvantitativ innehållsanalys med 

hjälp av Textometrica, för att lättare kunna överblicka materialet. Därefter används en 

kvalitativ metod, kritisk diskursanalys, för att få en djupare förståelse för analysmaterialet.  

Det andra steget är själva tolkningen av materialet, vilket innebär att söka en mening som 

finns i de företeelser som undersökts. Fokus för analysen blir formulerandet och definitionen 

av de centrala diskurser och hjärtefrågor som tillsammans representerade det som utgjorde 

Donald Trumps politiska agenda.  
 

4.1 Kvantitativ metod 

4.1.1 Textometrica  

Den kvantitativa delen av analysen består av en innehållsanalys av materialet med hjälp av 

textverktyget Textometrica. Detta är ett koncept som är framtaget år 2011 av Simon Lindgren 

och Fredrik Palm vid Umeå universitet (textometrica.humlab.umu.se). Verktyget läser 

igenom textmaterial som därifrån skapar samband och statistik för hur vissa ord 

förekommer, samt i vilka konstellationer de uttrycks. Dessa konstellationer illustreras i form 
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av grafer som hädanefter kallas nätverk. Innan Textometrica gör en analys av textmaterialet, 

görs primärt inställningar i fyra steg för att berätta om vad i texten som är intressant för 

studien. Följande avsnitt går stegvis igenom de fyra stegen för att ge en djupare förståelse för 

hur Textometrica fungerar.  

Första steget är att ladda upp de tio transkriberade talen som valts för analys. Därefter 

definieras avgränsningar genom att välja vilken lägsta frekvens som ett specifikt ord 

upprepas. Avgränsning sker även genom att definiera ord som är irrelevanta för syftet i 

denna studie. Dessa ord kallas “stoppord”. Textometrica har en rad automatiska stoppord 

som utesluts ur analysen, det är ord som exempelvis “and”, “are” och “of”. För att uppnå ett 

effektivt resultatet gäller det att sålla bort ord som inte fyller någon funktion för analysen. 

Sedan väljs ett tecken som skiljer de olika avsnitten åt, för att Textometrica ska analysera hur 

orden förekommer tillsammans i meningar. Eftersom meningar byggs upp och skiljs åt av 

punkter, passar det att skilja avsnitten åt med en “.”.  

Efter dessa inställningar i det första steget klickar användaren sig vidare för steg två, där en 

lista presenteras utifrån de vanligaste förekommande orden i textmaterialet. Ur listan väljer 

användaren de ord som är intressanta att analysera genom att markera dem för att ta med 

sig till nästa steg i processen. För att avgränsa valdes ord bort i detta steg såtillvida att de inte 

fyller någon funktion till analysen och därför blir irrelevanta till studiens syfte. I detta steg 

valdes därför de 50 ord som förekom med högst frekvens.  

I det tredje steget bildas en lista med alla ord som förekommer i samma meningar som de 50 

ord som valdes i föregående steg. Det är här som användaren skapar koncept. Koncept 

fungerar som ett ämne, eller en diskurs. Ett ord väljs som en slags rubrik för ett koncept, och 

därefter kan flera ord som ingår i samma kategori sorteras in under samma koncept. Även 

om ett ord böjs på olika sätt eller har samma betydelse, sorteras dessa in i ett koncept, ett 

exempel är Clinton och Clinton’s. Koncepten definierades utifrån de ord och diskurser som 

hade högsta frekvens.  

Efter att koncepten är definierade kommer användaren vidare till steg fyra. Här presenteras 

konceptens utfall och samspel med varandra. Utfallet av denna lista tenderar att bli mycket 

omfattande och långt. 

 Textometrica kräver omfattande avgränsningar av textmaterialet för att kunna få fram en 

graf i slutsteget. På grund av dessa begränsningar gjordes i denna specifika studie ännu en 

avgränsning genom att endast gå vidare med de samband som förekom minst 10 gånger 

genom hela materialet, alltså valdes manuellt de ord med minst 10 så kallade 
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“co-occurancies” för analys. Sedan valdes ”Select all visible” för att ta med de mest relevanta 

materialet till grafen som ritas i nästa steg.  

I det femte och sista steget presenteras resultatet av koncepten i så kallade nätverk, som är 

ett slags diagram för varje koncept. En av uppsatsens frågeställningar söker att ta reda på 

vilka diskurser som får störst utrymme i Trumps tal. Det kommer i detta steg av analysen att 

besvaras. Utifrån nodernas (cirklarnas) storlek uppenbaras vilka diskurser som tar mest 

plats, alltså ju större cirkeln är, desto mer frekvent används ord inom den diskursen. 

Noderna är även sammankopplade av linjer. När två noder är sammankopplade med en 

linje, innebär det att Trump sammankopplar de två noderna i sina tal. Ju bredare linjen är, 

desto oftare nämns de två noderna i samband med varandra. Därför är linjen mellan 

exempelvis noderna “Supreme” och “Court” extra bred. Nodernas avstånd till varandra 

påvisar hur diskurserna förhåller sig till varandra. Närhet betyder att orden ofta förekommer 

tillsammans. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

4.2.1 Kritisk diskursanalys 

Winther Jørgensen & Phillips förklarar att diskursanalystiska angrepp innebär ett kritiskt 

ställningstagande, som bland annat bygger på strukturalismens och poststrukturalismens 

teori om att människans tillträde till verkligheten sker genom språket. Ordet ”diskurs” 

rymmer även en idé om att språket är strukturerat i olika mönster som utsagorna följer när 

människor agerar inom olika sociala domäner (Winther & Phillips 2000:7). Språket speglar 

och skapar representationer av en redan befintlig verklighet. Detta innebär att verklighetens 

befintlighet är lika viktig som dess representationer. Den fysiska verkligheten existerar, men 

skapar sig enbart en mening genom en diskurs (Bergström & Boréus, 2012:356). Det gör det 

omöjligt att återge verkligheten utan att förenkla, tolka och på så sätt vara subjektiv i sin 

konstruktion av verkligheten. Den kritiska diskursanalysen handlar därför inte om att återge 

den verkliga bilden, utan att konstruera och forma den till sin egen bild av verkligheten 

(Bergström & Boréus, 2012:31-32).  

Kritisk diskursanalys är en förgrening inom det diskursanalytiska fältet, en vidare utveckling 

av kritisk lingvistik och sociosemiotik (Ledin 1992:20). Syftet med den kritiska 

diskursanalysen (hädanefter betecknad CDA) är att belysa den lingvistisk-diskursiva 

dimensionen hos sociala och kulturella fenomen som förändringsprocesser. Ofta tillämpas 
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denna analysmodell för exempelvis masskommunikation, demokrati och politik (Fairclough, 

2010:10). 

CDA riktas mot de diskursiva praktiker som konstruerar världsbilder, sociala subjekt och 

sociala relationer, inklusive maktrelationer. CDA ämnar att framhäva ojämlika 

maktförhållanden och strukturer. Därmed står alltid CDA med ett kritiskt förhållningssätt 

till makthavare på de undertryckta samhällsgruppernas sida. I slutänden är CDA ett verktyg 

för att bidra till social förändring i riktning mot mer jämnlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna (Fairclough, 1995 a:35). 

4.2.2 Faircloughs Kritiska Diskursanalys 

De primära faktorer som skiljer Faircloughs kritiska diskursanalys från vanlig CDA är att 

betrakta diskursen som en produkt formad av strukturer. Genom diskurser formas och 

omformas även samhällets strukturer (Fairclough, 2010:59). Språk uppträder som text, och 

en text är alltid en produkt av en viss situation. Faircloughs CDA ifrågasätter det som finns 

utanför strukturen (Winther & Phillips, 2000:71). Genom en slags icke-diskursiv praktik, 

kan dessa påvisa den ojämna maktbalansen och därmed påverka samhället.  

Fairclough har i diskursbegreppet använt sig av en tredimensionell modell.  Varje fall av 

språkbruk är en kommunikativ händelse som har tre dimensioner  vilka inkluderar text, 

diskursiv praktik och social praktik. Faircloughs CDA kräver en genomgång av samtliga tre 

dimensioner var och en för sig vid analys av den specifika diskursen  (Fairclough, 2010:132). 
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Figur 2. Egen replika av Faircloughs tredimentionella modell för diskursanalys 

(Fairclough 2010:133).  

Faircloughs CDA är i behov av att kombineras med en social analys för att verka 

meningsskapande (Winther & Phillips, 2000:72). För att kombinera med en social analys 

görs textdelen av analysen genom Michael Hallidays systemisk- funktionella grammatik. 

 

Text - Ideationell textanalys 

I textdimensionen av Faircloughs tredimensionella modell, studeras hur diskurserna 

förverkligas textuellt. Detta med hjälp av flera valbara verktyg för att komma fram till och 

underbygga sin tolkning (Winther & Phillips, 2000:87). Här studeras talen var för sig för att 

identifiera de formella drag som konstruerar diskurser och genrer lingvistiskt i texten 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:75). Fairclough presenterar även ytterligare exempel på 

språkliga figurer som analyseras på textnivå. Ethos är ett begrepp som textanalysen har lånat 

från retoriken och innebär att se till hur trovärdig en talare är i sitt framförande (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:87). Ett annat väl använt retoriskt begrepp är pathos. För att 

övertyga genom pathos byggs argumenten upp med känslor. Inom politiken används 

framförallt känsloargument som skapar fruktan eller hopp (Renberg, 2014:108-109).  

En ideationell analys som här tillämpas, är en del utav den så kallade systemisk-funktionella 

grammatiken (SFG). SFG används vanligen i språkvetenskapliga diskursanalyser för att hitta 

kategorier som fångar hur språket formar vår bild av verkligheten. Grammatiken används 

som funktion och betydelse snarare än språkform. SFG är funktionell istället för formell då 

den utgår från att kommunikationen skapar betydelse för människor genom språket. För att 

förstå en utsaga behöver allt språk ses lexikogrammatiskt och i en kontext, med andra ord att 

se det i en relation. Lexikogrammatiken är orden som används, kontexten är ordens 

sammanhang och relationen visar vilka som är sändare och mottagare (Holmberg & Karlsson 

2006:18). 

SFG beskrivs som en holistisk språkmodell som sorterar semantik, lexikon, grammatik och 

fonologi i olika skikt. Skikten bidrar till att förklara vilka betydelser som grammatiken skapar 

i ett kommunikativt sammanhang. Tvärs genom dessa skikt finns tre olika vinklar, eller så 

kallade metafunktioner. Denna analys fokuserar till det ideationella som bygger på idéer och 

förklarar vår erfarenhet av världen, samt hur texten beskriver och skapar världen. De två 

metafunktioner som utesluts innefattar den interpersonella metafunktionen som reglerar vår 
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relation till den vi kommunicerar med. Den tredje, textuella metafunktionen, organiserar 

den information vi ger (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:7-11).  

Vid undersökning av det grammatiska, alltså textanalysen, nämner Fairclough två 

grammatiska element som används för att analysera: Transitivitet och modalitet. 

Transitiviteten ser till hur händelser och processer binds (eller inte förbinds) till ett subjekt 

eller objekt i texten (Winther Jörgensen & Phillips,2000:87). Det används i denna studie för 

att kunna utläsa vilka objekt som framställs till att vara passiv, alternativt aktiv i en händelse, 

det vill säga vem som är agent och vem som är mottagare i skeendet (Boréus & Bergström, 

2012:284). Den modell för ideationell textanalys som används är ergativitetssystemet. Ett 

ergativt perspektiv framställer vem som är aktiv och ansvarig samt vem som blir utsatt för 

handlingar eller händelser. Vidare används även den ideationella analysen för att ta reda på 

huruvida deltagare i processer är påverkade av varandra eller inte. Texten framställer vad 

som sker och hur relationen mellan olika skeenden framställs (Holmberg, Karlsson & Nord, 

2011:28). På så sätt innebär användning av ergativitetssystemet, att det bidrar till att 

framställa textens transitivitet, och därmed framställa hur maktförhållanden återges i texten.  

En handling uttrycker agentivitet, vilket innebär att det är en ergativ sats. Enligt Halliday 

innehåller en ergativ sats därför alltid en agent och ett medium i en handling. Icke-ergativa 

satser rör en händelse utan att medge hur händelsen uppstått och saknar därför både 

medium och agent. Exempel på en ergativ sats är “polisen stoppade bilen” medan “bilen 

stoppades” är en mening som inte utger någon agent för händelsen och blir därför 

icke-ergativ. I detta fall är det bilen som utgör mediet för satsen. Endast processer som har 

minst två deltagare kan innehålla en agent (Holmberg, Karlsson & Nord, 2011:28). Ett 

exempel som Winther Jørgensen & Phillips (2000:87) tar upp är meningen “50 

sjuksköterskor avskedades igår”. Meningen avskriver ansvaret för agenten (som skulle kunna 

vara sjukhusets administration), och fokuserar endast på effekten, istället för de processer 

som ledde fram till dem.  

En deltagare kan betraktas som agent först då: 

● deltagaren är förstadeltagare 

● denne påverkar en annan deltagare (andredeltagaren), som då blir medium (det blir 

effekter på den andra deltagaren) 

● processen utgår från att deltagaren är ansvarig för processen (Holmberg, Karlsson & 

Nord, 2011:29). 
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En ideationell analys med ergativitetssystemet som verktyg är alltså ämnad för att bidra till 

föreliggande studies syfte genom att urskilja Trumps sätt att konstruera världen genom sina 

språkliga val vid meningsuppbyggnader. Analysen görs kring varje diskurs och bidrar därför 

till att se specifika maktförhållanden samt hur Trump förhåller sig till varje diskurs. 

Resultatet av denna grammatiska analys skulle kunna gestalta hur Trump fördelar ansvar 

och makt med hjälp av sina ordval.  

Modaliteten avser talarens grad av instämmande i en sats. Det inger nämligen konsekvenser 

för diskursens konstruktion av sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. 

Exempel på olika modaliteter: “Det är kallt”, “Jag tycker det är kallt”, eller “kanske är det lite 

kallt” (Winther Jørgensen & Phillips,2000:87). 

 

Diskursiv praktik 

Vanligt i kritiska diskursanalyser av denna utformning är att i detta steg undersöka det som 

Fairclough kallar intertextualiteten i talen. Det vill säga hur ofta ”samma” text uppstår i olika 

utformningar. Då följes hur texten förändras beroende på olika yttre omständigheter 

(Winther & Phillips, 2000:86). Ett exempel på hur det hade kunna undersökas är om Trump 

exempelvis utformar sitt tal annorlunda jämfört med hur talets manus är utformat.  

För att hålla studien till sitt syfte, fokuseras analysen i detta steg istället åt ett annat håll som 

också är möjlig att studera i den diskursiva praktiken. I denna studie har den diskursiva 

praktiken istället utgångspunkten att vilja identifiera de diskurser som talen bygger på 

(interdiskursivitet). Detta steg kommer att underlättas med hjälp av de grafer som tagits 

fram i den kvantitativa innehållsanalysen.  

 

Social praktik 

Med social praktik avses relationerna mellan texten och den diskursiva praktiken. Den avser 

också hur de två påverkar den större och bredare sociala praktiken som den kommunikativa 

händelsen är en del av. Den sociala praktiken tar hänsyn till samhälleliga sociala strukturer, 

samt hur de reproduceras eller omstrukturerar den existerande verkligheten och vilka 

konsekvenser det får (Fairclough, 1995 b:57-62). Enligt Fairclough innebär en hög 

interdiskursivitet i texten att texten ämnar att förändra. Låg interdiskursivitet tyder på 

reproduktion av det bestående (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87).  I analysen 

presenteras den diskursiva och den sociala praktiken gemensamt. 
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4.3 Metoddiskussion 

Med avsikt att höja uppsatsens legitimitet presenteras här några resonemang kring 

metodens för- och nackdelar. 

4.3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Till den kvantitativa delen av uppsatsen användes textanalysverktyget Textometrica. 

Fördelen med denna metod är att den skapar stor reliabilitet. De som testar Trumps tal i 

Textometrica utifrån identiska inställningar kommer att få fram samma utfall. Om talen 

skulle genomgås manuellt skulle eventuella misstag kunna uppstå på grund av den 

mänskliga faktorn, vilket medför ett annat slutresultat (Holme & Solvang, 1997:163).  

Programmet gav möjligheten att filtrera vissa ord från sammanställningen, exempelvis 

bindeord som “a”, “an” och “and” för att få ett tydligare resultat. För att upprätthålla 

definitionsmässig validitet återges filtreringsurvalet i den kvantitativa analysdelen, och alla 

sammanställningar i den kvalitativa analysdelen (Holme & Solvang, 1997:167). 

Nackdelen med programmet är begränsningen i material. Med ett för stort material går det 

inte att få fram några grafer i slutsteget. För bästa möjliga resultat hade denna studie gärna 

undersökt vilka diskurser som fanns i samtliga 21 tal för ett mer verklighetstroget resultat. I 

andra steget behövdes ett större urval göras av vilka ord som skulle följa med till graf-steget. 

Studien blir därför inte fullt så objektiv som den var ämnad till. 

 

4.3.2 Kvalitativ innehållsanalys  

Viktigt att tänka på när det kommer till en kritisk diskursanalys är att materialet ofta är 

vinklat. Trumps talskrivare har ett synsätt medan Trump som sedan framför talen har en 

annan tolkning. Talen påverkas även av det politiska läget och publiken vilket gör att 

kontexten spelar roll beroende på deras språk- och samhällsstrukturer (Ekström & Larsson 

2013:273). Nackdelen med en kvalitativ undersökning är dessutom att personen bakom 

undersökningen gör egna tolkningar och drar slutsatser. Liksom författarna i denna uppsats 

påverkar författarna urval, akademisk design och meningssammanhang som gör det svårt att 

vara helt objektiv. En annan person kan inte återskapa undersökningen med identiska 

resultat. Denna metod och undersökning kan således inte ha 100% reliabilitet (Holme & 

Solvang, 1997:94). Börjesson och Palmblad menar däremot i sin bok om diskursanalys att 

forskning inte alltid nödvändigtvis behöver ha en hög reliabilitet för att bli legitim. Forskare 
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som utför diskursanalyser erbjuder en alternativ tolkning och bild av verkligheten än den 

rådande i syfte att ta reda på hur världen byggs upp och blir till, snarare än vad verkligheten 

är (2007:20). Dock bör forskaren upprätthålla detta reflexiva förhållningssätt genom att vara 

medveten om att hen själv är en medskapare av diskurser, och bidrar till att konstruera och 

rekonstruera verkligheten.  

Detta diskursanalytiska synsätt är intressant att utgå ifrån för att se vem som får legitimitet 

och makten att sätta ramar för samhällets centrala diskurser. Då syns även hur makten är 

fördelad samt vilka normer som den specifika makthavaren i situationen skapar genom sina 

diskurser. Ordet ”diskurs” rymmer en idé om att språket är strukturerat i olika mönster som 

våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner (Winther, Jørgensen, Phillips, 

2000:7). Detta har varit avgörande för undersökningens metodologiska anspråk. En kritisk 

diskursanalys gör sig lämplig i samband med denna specifika undersökning på grund av 

analysmaterialet som kommer att bestå av Trumps språkliga utsagor i form av talen i 

textform. 

I Faircloughs tredimensionella modell undersöks hur den diskursiva praktiken reproducerar 

eller omstrukturerar den existerande verkligheten och vilka konsekvenser det får (Winther & 

Phillips, 2000:74). Den vill även undersöka hur texten är konstruerad samt hur samma text i 

olika utformningar återkommer. Detta är ett anspråk på varför denna metod valts - den 

samspelar med analysverktyget Textometrica, men används för att genomföra en djupare 

analys av Textometricas resultat.  

 

Systemisk funktionell grammatik (SFG) är ett passande verktyg för att visa att språket inte 

bara speglar verkligheten utan också är med och formar världsbilden. Genom att se hur 

Trumps utsagor konstrueras, finns möjligheter att påvisa hur han positionerar sig själv, sin 

opponent, samt hur maktperspektiv, ansvar och andra faktorer som tillhör Trumps bild av 

verkligheten rekonstrueras. SFG-avsnittet fokuserar enbart på en av de tre metafunktioner 

som finns tillgängliga. Fokuset riktas mot en ideationell analys som erbjuder verktyg för att 

se hur Trumps erfarenheter tolkas och formas i enheter som delvis formas av språket i talen. 

Motivet för denna avgränsning är att denna metafunktion ensam bidrar till uppsatsens syfte.  

De övriga två metafunktionerna är den interpersonella som reglerar vår relation till den vi 

kommunicerar med, och den textuella metafunktionen som organiserar den information vi 

ger för att skapa samband mellan olika informationsdelar (Holmberg & Karlsson 2006:18). 

Om studien hade syftat till att undersöka hur Trumps tal mottas av publiken, skulle de övriga 

två metafunktionerna kunna inkluderas. 
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5. Diskursanalys  

Följande avsnitt diskuterar textmaterial utifrån en kritisk diskursanalys. Diskussionen 

ämnar att svara på studiens frågeställningar och därmed bidra med underlag för att genom 

en avslutande slutdiskussion kunna uppfylla studiens syfte. Analysen följer Faircloughs 

tredimensionella modell för en kritisk diskursanalys, där den första nivån som är på en 

text-nivå, utgörs av en ideationell analys som är en del från SFG. Till sist analyseras även den 

diskursiva- och sociala praktiken. Text, diskursiv praktik och social praktik analyseras inom 

varje enskilt huvudtema.  

Den ideationella analysen ska i följande analyskapitel presenteras i form av två rubriker; 

huvudteman och huvudnoder. Under huvudteman presenteras de huvudsakliga teman, alltså 

diskurser som genom kvantitativa metoder har utsetts till att vara de största i Trumps tal. På 

så sätt bidrar dessa till att ge ett övergripande helhetsperspektiv över vad Trumps politiska 

agenda i stora drag handlar om. Under huvudnoder undersöks vilka noder som får störst 

utrymme i texterna, och är mest sammankopplade till varje tema: hur de framställs med 

hjälp av ergativitetssystemet (och därmed transitivitet), samt hur Trump framställer sig själv 

med hjälp av modalitet.  

 

5.1 Huvudteman  

På grund av Textometricas begränsningar i omfång av text har materialet ett behov av att 

sållas. Därför görs till en början en generell analys av allt material för att få fram vilka 

diskurser som är störst, och som därför sedan ska vidare analyseras med kvalitativa metoder. 

För att höja reliabiliteten krävs att samma resultat ska uppnås om samma undersökning 

utförs igen av en annan person, för att testa undersökningens noggrannhet (Trost 2012:61). 

Den kvantitativa analysen följer därefter den deskriptiva metodbeskrivning som återfinns 

under metodavsnittet (4.1.1.).  

Det visade sig i textometricaanalysen att bland de 50 ord som upprepats mest och stod högst 

upp på listan i steg 2, var bland andra “people”, “Hillary”, “Clinton”, “country”, “great”, 

“government” och “jobs”. Utifrån det resultatet, skapades följande koncept som presenteras 

nedan (i fet stil). Orden under varje koncept var ord som kategoriserades under varje 

diskurs. Det innebär att varje gång orden “Hillary” eller “Obama” nämns i det kvalitativa 

resultatet, kommer detta att räknas in till konceptet “Establishment” som betyder 

etablissemanget.  
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Figur 3. Talens diskurser.  

Resultatet av den kvantitativa analysen illustreras i figur 3 Talens diskurser. Det materiella 

underlaget kommer från de 10 utvalda talen från valåret 2016. På grund av att noden 

“immigration”  visade sig hamna centralt i grafen, och att cirkeln för ordet dessutom blev 

relativt stor, har migration även valts in som central diskurs för analys. Resultatet visar 

därför att följande fem diskurser ska analyseras närmare: Establishment, Trump, USA, 

Immigration och Work.  
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5.2 Huvudnoder  

5.2.1 Establishment - textnivå 

 

Figur 4. Establishment. (För större bild, se bilagor). 

I de tal som analyserats har en bild konstruerats kring det som här valts att kallas 

“etablissemanget”. Här tillskrivs alla de diskurser som Donald Trump för då han talar om 

ämnen som rör den amerikanska staten, den då sittande presidenten Barack Obama, samt 

hur han benämner sin opponent Hillary Clinton. Vid genomgång av transkriptioner från 

Trumps tal inom denna diskurs, finns ett mönster av skuldbeläggning. En bild framställs av 

att etablissemanget står ansvariga för olika saker som gör att de är skyldiga nationen en 

ursäkt.  

“Tell me, has Hillary ever apologized for lying about her illegal email server and deleting 33,000 

emails? Has Hillary Clinton apologized for turning the State Department into a pay-for-play 

operation where favors are sold to the highest bidder which is exactly what’s happening? Has she 

apologized for lying to the families who lost loved ones at Benghazi? Has she apologized for putting 
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Iran on the path to nuclear weapons? Has she apologized for Iraq? For Libya? For Syria? Has she 

apologized for unleashing ISIS across the world? She and Barack Obama unleashed ISIS” (18/8, 

Charlotte, NC).  

Genom att applicera ergativitetssystemet, kan ovanstående meningar betraktas som ergativa 

då samtliga består av ett medium och en förstadeltagare, som i alla fallen är Hillary Clinton. 

Enligt ergativitetssystemet uttrycker denna text att Clinton är skyldig till alla de medium som 

sedan tas upp. Denna faktor som är ofta förekommande, betraktas som ett tema som här 

valts att kallas bandittemat, ibland även benämnt som banditstrategin. Modaliteten är här 

fullständig eftersom Trump är fullkomligt instämmande och inte ger utrymme för några 

tvivel i sina ordval. Inga ord som exempelvis att “Clinton kan vara orsaken till…” uttrycks. 

Inte minst i satsen “She and Barack Obama unleashed ISIS” uttrycks total modalitet.  

Banditstrategin fortsätter att göra sig påmind i meningar som följande:  

“For what she’s done, they should lock her up, they should” (14/10 Greensboro, NC).  

“The American people are still waiting for Hillary Clinton to apologize for all of the many lies she’s 

told to them, and the many times she’s betrayed the american people and great danger to them” 

(18/8, Charlotte, NC).  

Återigen är Clinton skyldig för något som liknas vid ett brott, eller ett svek gentemot det 

amerikanska folket. Förutom att nämna sina opponenter vid namn, nämns ordet 

“establishment” 20 gånger i Trumps tal. 16 av de 20 gångerna förekommer ordet i samma 

mening som “corrupt” (korrupt). Det vanligaste ordet i samband med “system” är ordet 

“rigged” (riggat). Att ställa någon i dålig dager flertalet gånger som Trump gör i sina tal, kan 

på ett kvantitativt plan betraktas som tjock populism, det vill säga att han prickar in alla tre 

kriterium på Jagers och Walgraves lista för politisk populism (Jagers & Walgrave, 2007:321).  

“Job-killing Obamacare is just one more way the system is rigged” (27/10 Toledo, OH) 

När det kommer till media som också ingår i etablissemangsdiskursen, talar Trump ofta i 

termer kring media som implicerar att de borde göra sitt jobb annorlunda.  

“Just imagine for a second if the media spent this energy holding the politicians accountable who got 

innocent Americans like Kate Steinle killed – she was gunned down by an illegal immigrant who had 

been deported five times” (18/8 Charlotte, NC).  

Textens tematik skildrar en bild av verkligheten där ordval visar på att gränsdragningar och 

stereotypiseringar görs mellan Trump tillsammans med det amerikanska folket mot 

etablissemanget.  

“Instead of an apology tour, which you saw president Obama give over, and over again. I will 
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proudly promote our system of government and our way of life as the best in the world” (7/9 

Philadelphia, PA) 

 

5.2.2 Establishment - diskursiv & social praktik  

Utifrån den kvantitativa analysens resultat visas att etablissemangsdiskursen är den näst 

största i denna studie. Donald Trump nämner ofta sina opponenter i form av Hillary Clinton 

samt den dåvarande presidenten Barack Obama. Etablissemanget sammanfaller nästintill 

alltid i meningar med ordval av negativ karaktär. Detta kan tolkas som en sorts politiskt 

kommunikativ strategi som kan kallas smutskastning, där graden av smutskastning varierar.  

 Förutom smutskastning i form av att beskriva etablissemanget med negativt laddade 

adjektiv, är ett återkommande tema i samband med Obama och Clinton att beskriva dem 

som lögnare och brottslingar. Något som går i linje med Halls “The spectacle of the ‘other’” 

och bandittemat. Att Trumps opponenter har orsakat någonting som de bör be om ursäkt för 

återkommer med hög frekvens i denna diskurs. Detta grepp som ingår i bandittemat 

innefattar en uppfattning där etablissemanget har gjort sig skyldiga till ett svek gentemot 

landet och folket. Utifrån Hall, innebär denna smutskastning av en grupp att det också finns 

en motpol, som i detta fall oundvikligen blir Trump och hans stab. Denna strategi 

konstruerar nämligen en bild där Trump ytterligare sammanförs med folket. Det genererar 

tillförlit gentemot Trump och negativa känslor gentemot etablissemanget, och speglar 

därmed de två motpolerna. I bandittemat använder sig Trump av mycket pathos som 

retorisk strategi för övertalning. Det framstår bland annat i ordval som beskriver det svek 

och den besvikelse som motpolen genererar.  

“Detroit tops the list of Most Dangerous Cities in terms of violent crime – these are the silenced 
victims whose stories are never told by Hillary Clinton, but victims whose suffering is no less real or 
permanent” (8/8 Detroit, MI)  

 Konsekvenser för dessa konstruktioner av verkligheten skulle i en social praktik kunna leda 

till mer missnöje bland folket gentemot etablissemanget, och att nationen blir mer 

polariserad. För en nationalistisk ideologi att slå rot, innebär denna eventuella situation 

ideala förutsättningar.  

Sammantaget målar Trump upp en bild av etablissemanget som får mottagaren att uppfatta 

det som opålitligt och skamfyllt. Clinton och Obama beskrivs ofta som ett ondskefullt team, 

och benämns emellanåt som “Obamaclinton”. Med adjektiv som “rigged” och “incompetent”, 

förblir Trumps åsikter om etablissemanget fullkomligt transparenta inför det amerikanska 
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folket. Ett särskilt tema som urskiljts inom diskursen har varit banditstrategin, som innebär 

en form av strategi där Trump åtalar etablissemanget och opponenter som ingår däri för 

svek, lögner och brott. Att utgå från en anti-elitistisk position och även att åberopa sig till 

folket som Trump gör inom denna diskurs, är drag som är stiltypiska för en populistisk 

politik. Tillsammans med de kopplingar till banditstrategin som gjordes i analysen på 

etablissemangets textnivå går det att påvisa hur Trump har använt de populistiska verktygen 

för att få folket uppmärksammade och öppna för ett framtida nationalistiskt styre i USA.  

 

5.2.3 Trump - textnivå 

 

Figur 5. Trump. (För större bild, se bilagor). 

Det som konstateras vid genomgång av denna diskurs är att ordet “Trump” ofta 

sammanfaller med ordet “administration”, vilket härleder till varför administrationen 

inkluderats i denna diskurs. När Trump talar om Trump, talar han således inte alltid om sig 
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själv i tredjeperson, utan syftar också på “Trump Administration” som innebär hans stab av 

människor som arbetar med Trump-kampanjen.  

“A Trump Administration will end this war on the American worker, and unleash an energy 

revolution that will bring vast new wealth to our country” (27/10 Toledo, OH). 

“I’ve” betyder “I have” och måste således följas av ett verb. Dessa satser innehåller därför 

alltid en agent, som oftast är Trump eller de som ingår i “vi”. Ideligen innehåller dessa satser 

också ett medium och blir då ergativa satser. Detta tolkas som att Trump inom denna diskurs 

använder sig av olika nivåer av maktfördelning genom de ergativa satserna. Makten faller 

oftast till Trump själv eller folket, framförallt eftersom han är huvudpersonen inom denna 

diskurs men även medborgarna fördelas makt då Trump ser sig som en del av “vi”. Det kan 

bland annat styrkas genom att se till verben som förekommer efter agenten i satserna. 

Verben som följer agenten “I’ve” är bland annat “worked”, “seen”, “travelled”, “met” och 

“learned”.  

“And most importantly, I've met with the people directly impacted by these policies” (3/10 Herndon, 

VA) 

Att uttrycka sig på ett sådant sätt, innebär att en bild skapas genom språket av att Trump är 

en erfaren person. Erfarenhet är ett karaktärsdrag som är positivt för en amerikansk 

president att inneha. På grund av att språket här framställer Trump i positiv dager, betraktas 

formuleringarna i detta fall som en retorisk strategi, där talaren tillskriver sig själv 

erfarenhet för att bli mer trovärdig inför sin publik. Ett stilknep som inom retoriken är mer 

känt som ethos (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87). 

 

5.2.4 Trump - diskursiv och social praktik  

Diskursen är en av de minsta, sett utifrån storleken på dess nod i förhållande till de övriga 

diskurserna. Den fyller dock en viktig funktion för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Hur Trump framställer sig själv bidrar till något som tillslut svarar på 

frågeställningen om hur han konstruerar sig själv och den verklighet han lever i.  

Intressant att analysera är varför Trump som självcentrerad person i de 10 talen nämner sig 

själv så pass lite i förhållande till etablissemanget. Detta tycks gå mot Trumps natur. Här 

finns en anledning till att se denna faktor som en strategi. Trump nämner inte särdeles ofta 

sina egna goda politiska egenskaper, utan talar hellre om opponenternas dåliga sidor. Detta 

skapar en oduglig bild av att den ena kandidaten, vilket med största sannolikhet gör att 

30 



 

folket röstar på den kandidat som är mest duglig. Inte för att den kandidaten för en politik 

som går i linje med folkets åsikt, utan för att denne är minst svag.  

Ett återkommande tema i Trumpdiskursen är vallöften. Hälften av de gånger som Trump, 

eller “Trump Administration” nämns i talen, följs namnet med ett vallöfte. Vallöften urskiljs 

därför som ett tema och en strategi inom denna diskurs.  

“Your jobs come back under a Trump administration. Your income goes up under a Trump 

administration. Your taxes go way down under a Trump administration. You companies won’t be 

leaving our country under a Trump administration, they’ll be staying right here” (14/10, 

Greensboro, NC). 

I ovanstående citat syns att de verb som tillskrivs Trump är verb som antyder att han är en 

person med erfarenhet. Trump konstruerar en bild av sig själv som en erfaren och trovärdig 

person. Han identifierar sig själv med folket i det som enligt Hall kallas “vi” (2013:234). Den 

binära motsatsen till “vi” är “dem”, och eftersom “dem” hittills i analysen har resulterat i att 

framställas i negativ dager, associeras automatiskt Trump och “vi” med positiva attribut. När 

“dem” kännetecknas med banditliknande signalement tillskrivs Trump motsatsen - en 

hjälteroll. En samhällshjälte som står i tjänst till folket mot de onda, det vill säga “dem”. I 

den sociala praktiken kan bandittemat och hans egen hjälteroll, ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, leda till att Trump rekonstruerar sin egen verklighet och 

bilden av sig själv, och gör den till en sanning. Detta betraktas också som en retorisk strategi, 

där talaren tillskriver sig själv erfarenhet för att bli mer trovärdig inför sin publik; återigen 

härleds detta stilknep till retorikens ethos (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87). 

Ur en populistisk synvinkel med hjälp av Jungar, Jagers och Walgraves listor på populistiska 

egenskaper, går det att se flera likheter i Trumps tal. Till att börja med använder han vid flera 

tillfällen ett ledigt språk och ett enkelt vokabulär. Vissa ord upprepas flera, flera gånger och 

några meningar har en icke-grammatisk korrekt följd. Detta kan vara misstag i stundens 

hetta men även ses, enligt Jungar (2010:209), som en folklig retorisk stil.  

“All you have to do, all you have to do, is look at the 800 people that were very, very not good for our 

nation” (13/10 Palm Beach, FL) 

Som tidigare nämnt under etablissemangsdiskursen sätter Trump sin motståndare Hillary 

Clinton som en del av etablissemanget och att hon är en del av den amerikanska eliten. Vad 

som händer då är att han själv hamnar i en anti-etablissemangsposition med en 

anti-elitistisk inställning. Trump åberopar sig dessutom starkt till folket. Han stödjer sig på 

deras välvilja till förändring och refererar till verkliga personer och händelser i sina tal, 

ytterligare tre kriterier till populistisk framgång.  
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“These are amazing people. I've become friends with so many. But Jameel Shaw, incredible guy, lost 

his son so violently” (31/8 Phoenix, AZ)  

 

5.2.5 USA - textnivå 

 

Figur 6. USA. (För större bild, se bilagor). 

I de tal som analyserats har en bild konstruerats kring den diskurs som här valts att kallas 

“USA”. Här tillskrivs alla de ämnen som Donald Trump nämner då han talar om landet och 

befolkningen. Enligt grafen ovan, konstateras att de noder som fått störst plats inom denna 

diskurs är “First”, “Great”, “Dream”, “Our” och “All”. Samtliga av dessa ord associeras till 

styrka, storhet och gemenskap, något som därför kan tolkas till att vara ett tema i de termer 
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då Trump talar om USA. Genomgående i de 10 talen går det att se hur Trump använder sig 

av adjektiv för att förstärka sina teser när han talar direkt till folket. Exempel på hur han 

använder flera adjektiv i samma meningar finnes i de två citaten nedan.  

“And we will make america, just like your beautiful hat, we will make america great again” (14/10 

Greensboro, NC).  

“We are ready to show the world that america is back – Bigger, and Better and Stronger Than Ever 

Before” (8/8, Detroit, MI).  

Ovanstående citat som är fyllda av praktfulla adjektiv får en slagkraftig verkan. Satserna 

kräver därför en genomgående hög modalitet för att ha en övertygande effekt hos publiken. 

Med en lägre modalitet hade talen fått en mer snäll och ödmjuk ton än i de befintliga talen. 

Nackdelen med en låg modalitet är att utsagorna tappar kraft och om Trump tvekar i sina 

påståenden så förlorar han sin auktoritära position. Med en hög modalitet lämnar Trump 

därför inget utrymme till alternativa lösningar, det han säger är den enda vägen att gå.  

För att få ett enat folk använder sig Trump av olika versioner av sin slogan “Make america 

great again”. En vanlig variant är att påpeka hur han alltid ser till USA:s bästa och att ingen 

får lämnas utanför. 

“Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the 

American dream” (9/11, New York City, NY). 

Generellt i Trumps samtliga tal har ordet “people” varit det högst frekventa. Ordet har för det 

mesta sammansatts med ord som “american people”, “our people” eller “one people”. Med 

anledningen att Trump i nästintill samtliga fall syftar till det amerikanska folket när han 

talar om folket, har detta ord underordnats diskursen “USA”. Diskursen USA innehåller 

många ergativa satser. Agenten är främst “we” då Trump på så sätt inkluderar folket för att 

de ska känna sig delaktiga och ansvariga för landets välfärd. Precis som Trumps slogan 

initierar, bär folket och “vi” ansvaret för “det stora, fantastiska USA”.  
 

5.2.6 USA - diskursiv och social praktik  

Tematiskt i denna diskurs är det sätt som Trump använder metaforer och talar om folket och 

landet, med adjektiv som målar upp en romantiserad vision av USA som en enad nation. För 

att förstärka kärleken till det amerikanska folket använder sig Trump av kriminella och 

migranter som motpol. Här återkommer temat med “vi och dem” samt banditstrategin (med 

pathosargument) i diskursen. 
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“Those who violate classification rules will be held responsible to the fullest extent of the law, 

something which we don’t do too much anymore. You know, in our country lately, we’re more 

interested in protecting the criminals than we are in making sure that we’re strong and powerful 

and know what we’re doing. We’re so, so interested in protecting criminals and people that want to 

do us harm and I think we have to go back to a little more old-fashioned method of thinking, if that 

makes sense” (3/10, Herndon, VA).  

Sammantaget recidiveras här de generella indikationerna för en populistisk politik, eftersom 

metaforer, syndabockar och hintar om ett anti-elitistiskt förhållningssätt i texten här har 

kunnat identifieras. För att rikta skulden ytterligare finns fler exempel på hur Trump 

använder banditstrategin genom att utse etablissemanget som syndabockar till varför det ser 

ut som det gör i samhället idag. 

“If people around the world believe they can just come on a temporary Visa and never, ever leave, 

the Obama-Clinton policy, that's what it is, then we have a completely open border and we no longer 

have a country” (31/8, Phoenix, AZ).  

Nationalism kan kännetecknas efter de två metaforerna “nationen som släkt” och “nationen 

som träd”. Släktens kännetecken är att man föds in i nationen och att nationsbanden 

värderas lika högt som blodsband (Winther Jørgensen & Phillips 2000:164). I Trumps tal 

använder han sig av denna metafor för att visa på att med förändring går det att göra 

Amerika fantastiskt igen, som ett enat land.  

“We are one country, one people, and we will have together one great fantastic future” (18/8 

Charlotte, NC) 

“We will be one people, under one God, saluting one American flag” (7/9 Philadelphia, PA) 

 

Trädets metafor utgår från att personen tillhör den nation hen sätter sina rötter i. Om viljan 

finns där är det alltså möjligt att byta nation. Samtidigt får de som inte anpassar sig efter en 

flytt ta konsekvenserna för sin rotlöshet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:164). 

Immigranter accepteras av Trump ifall de är villiga att representera USA och dela samma 

värderingar som det amerikanska folket. Helt patriotiska till USA behöver inte 

immigranterna vara. För att Trump ska ta dem under sina vingar räcker de med att de följer 

de lagar och värderingar som finns i det amerikanska samhället. 

“But my priority is the well-being of 300 million american citizens, including millions of Hispanic 

citizens and legal residents who want a secure border, a safe and drug-free community, and a 

growing economy” (27/8, Des Moines, IA).  
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“Trump administration” ser till USA:s intressen först. Som president vill Trump kämpa för 

allas lika värde, oavsett bostadsort och yrke, likväl republikaner som demokrater. Detta 

kommer leda till ett enat land och motprestationen som krävs är att folket röstar på Trump. 

“The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American people. 

We are going to have a policy, America first” (13/10, Palm Beach, FL).  

Att ena folket genom nationalistiska metaforer härleder till populism. Ett enat och homogent 

folk är precis vad en populistisk ledare föredrar. Trump talar mycket om folket, men vilka är 

det egentligen? Genom att sammansätta “people” med andra ord, blir det underförstått att 

folket identifieras med det som är “vi”. Populistiska makthavare identifierar sig gärna med 

folket och Trump ser sig som folkets självklara ledare och delaktig i “vi”-gemenskapen 

(Jungar, 2010:204). Bergers socialkonstruktionistiska teorier bygger på att relationen mellan 

individen och samhället är central. Genom språket konstruerar individen strukturer och 

sanningar som blir till folkets verklighet (Heide, 2009:45). Det innebär att den grupp Trump 

skapar genom språket och benämner “vi” blir en sanning. En exklusiv grupp som är bättre än 

det som inte är “vi”. Motpolen är då “dem”. Den nationalistiska idén definierar en ett land 

utifrån en gemensam kultur där landet talar ett och samma språk och har samma 

grundläggande värderingar. USA som diskurs och orden som ingår i dess koncept markerar 

tydligt vad som i Trumps verklighetskonstruktion ingår i konstruktionen av “vi”. 

 

Det faktum att Trump benämner ordet “people” mest, är även stiltypiskt för just populism 

och nationalism. Det är nämligen folket som sammanlänkar nationalism till populism. För 

att kunna använda nationalism inom politiken är det en fördel att landet är splittrat och 

öppet för förändring. En nationalistisk ledare kan med sitt nya ledarskap eftersträva att ge 

folket en revanschlust gentemot etablissemanget, och revansch på att återkomma som ett 

nytt och modernt land (Seton-Watson, 2001:109). Just denna faktor återspeglas i Trumps 

slogan som använts flitigt under hela valåret.  

“We will make America great again” (27/10, Toledo OH) 
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5.2.7 “Immigration” - textnivå 

 

Figur 7. “Immigration”. (För större bild, se bilagor). 

Resultatet av den kvantitativa analysen som ämnade att utreda vilka diskurser som var störst 

i Trumps tal under valåret 2016, visade på att det som här kallas diskursen “Immigration” 

blev en central diskurs. Migrationen visade sig få ungefär lika stort utrymme som diskursen 

“Trump”, vilket skapade ett intresse för migration. Det har visat sig att diskursen rymmer 

många ord som berör brott och kriminalitet. Den kvantitativa analysen visade att 

“immigrant” och “immigration” vanligen sammankopplas med ordet “illegal”.  

“Importantly, in several years when we have accomplished all of our enforcement and deportation 

goals and truly ended illegal immigration for good, including the construction of a great wall which 

we will have built in record time and at a reasonable cost, which you never hear from the 

government, and the establishment of our new lawful immigration system, then and only then will 

we be in a position to consider the appropriate disposition of those individuals who remain” (31/8, 

Phoenix, AZ).  

Inom diskursen migration finns en stereotypisering till två binära oppositioner som förstärks 

och ställs mot varandra. Representationen av icke-amerikaner presenteras med negativa 
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associationer, och sällan presenterar Trump eventuella motargument för att styrka sina 

argument. Istället upprätthålls här en total modalitet i utsagorna.  

On top of that, illegal immigration costs our country more than $113 billion a year (31/8 Phoenix, 

AZ). 

Ergativt består satserna av andredeltagare som är offer för en handling, utförd av en agent 

som tillhör “dem”, det vill säga att agenten är etablissemanget eller immigranter.  

We’ve seen it in the United Kingdom, where they voted to liberate themselves from global 

government and global trade deal, and global immigration deals that have destroyed their 

sovereignty and have destroyed many of those nations” (13/10 Palm Beach, FL). 

 

5.2.8 “Immigration” - diskursiv och social praktik  

Att beskriva migrationen med ett negativt laddat ord som “illegal” påvisar att Trumps 

konstruktion av immigranter är negativt laddad, och de ingår i samma banditstrategi som 

återfinns i etablissemangsdiskursen. Sedermera görs en koppling mellan migrationen och 

etablissemanget i utsagorna. Trump låter emellanåt etablissemanget stå ansvariga för den 

negativa illegala migrationen, och då återkommer den smutskastning som kunde utläsas i 

tidigare diskurser.  

Ett tema att urskilja från denna diskurs är ord kopplade till den tidigare diskursen USA. 

Genom att hänvisa till “our country”, “America” eller “the nation”, konstrueras här en slags 

“vi-och-dem-bild” av migranterna, där “vi” (amerikanerna) är rena, ärliga och åtråvärda och 

“dem” är dåliga, lågutbildade och har skuld och skyldigheter inför nationen USA.  

“While there are many illegal immigrants in our country, who are good people, many, many, this 

doesn't change the fact that most illegal immigrants are lower skilled workers with less education” 

(31/8 Phoenix, AZ). 

“It's our right as a sovereign nation, to choose immigrants that we think are the likeliest to thrive 

and flourish and love us” (31/8 Phoenix, AZ). 

“All applicants for immigration will be vetted for ties to radical ideology, and we will screen out 

anyone who doesn’t share our values and love our people” (18/8, Charlotte, NC).  

För att förstärka bilden av “dem” använder sig Trump av uttrycket “alien” när han talar om 

immigranter. I detta sammanhang tolkas alien som något främmande och obekant. I talet 

från Phoenix, Arizona, den 31 augusti 2016, använder han alltid ordet “criminal” i samband 
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med alien. Bilden av migration som någonting hemskt förstärks och skapar oro. Han kopplar 

dessutom Obama som skurk i sammanhanget vilket ännu en gång går att koppla till 

banditstrategin.  

“We will terminate the Obama administration's deadly, and it is deadly, non-enforcement policies 

that allow thousands of criminal aliens to freely roam our streets, walk around, do whatever they 

want to do, crime all over the place. That's over. That's over, folks. That's over. Since 2013 alone, the 

Obama administration has allowed 300,000 criminal aliens to return back into United States 

communities” (31/8, Phoenix, AZ).  

Ytterligare en retorisk strategi som i denna diskurs gör sig påmind är hur Trump med hjälp 

av hemska historier väcker känslor hos åhörarna. Med den bild som konstrueras genom 

historierna bildas en uppfattning om att migranter är kriminella, hemska lönnmördare och 

att “vi” är oskyldigt drabbade av dem.  

“I’ve met with many of these grieving families, including the incredible family of Sarah Root, a 

young Iowa girl who was killed by an illegal immigrant released from the border by the Obama 

Administration – and then released again after the killing” (27/8 Des Moines, IA). 

För citat av samma karaktär, där Trump använder sig av pathos, se bifogad fotnot .  1

1 “He was murdered by an illegal immigrant gang member previously convicted of burglary, who 
had also been released from federal custody, and they knew it was gonna happen again” (31/8 
Phoenix, AZ).  
 
“I´m going to fight for every mother who has lost her child to illegal immigration or drugs or gang 
violence“ (27/10 Toledo, OH). 
 
 “Just imagine for a second if the media spent this energy holding the politicians accountable who 
got innocent Americans like Kate Steinle killed – she was gunned down by an illegal immigrant who 
had been deported five times” (18/8 Charlotte, NC).  
 
“Right here in Ohio, 60-year-old Margaret Kostelnik was murdered in cold blood by an illegal 
immigrant” (27/10 Toledo, OH).  
 
“….Gunned down in the sanctuary city of San Francisco, by an illegal immigrant, deported five 
previous times” (18/8 Charlotte, NC) 
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5.2.9 Work - textnivå  

 

Figur 8. Work. (För större bild, se bilagor). 

I de tal som analyserats har en bild konstruerats kring den diskurs som här valts att kallas 

“Work”. Här tillskrivs alla de ord som Donald Trump använder då han talar om ämnen som 

rör arbeten och arbetstagare. De noder som fått störst plats inom denna diskurs är 

“Manufacturing”, “Failing schools”, “Bring back” och “Mexico”.  

Trump uttrycker en oro för det amerikanska näringslivet. Framförallt är det Mexiko som 

utgör det största hotet. Samtliga gånger Trump nämner Mexiko i kontext till arbete har det 

en negativ infallsvinkel. Mexikanarna tar de amerikanska arbetstillfällena och industrierna.  

I de satser där Trump talar om framtidshopp är agenten “vi” och “Trump administration”. I 

positiva bemärkelser står “vi” som ansvariga för handlingen, exempelvis “We will bring back 

our jobs”. I satser som används för att stärka missnöjet hos väljarna, används istället 

mexikanerna eller andra nationaliteter som agent, och blir därmed ansvariga för den dåliga 

situationen. För USA:s stora arbetslöshet skuldbelägger Trump “dem”, vilket leder till 

sympati för USA som blivit bestulna på sitt näringsliv. Beroende på vem som är agent ändrar 

adjektiven karaktär. Med Trump som agent används positiva och entusiastiska ord som 
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“great” och “powerful” medan agenten “dem” istället tillskrivs negativa och fientliga adjektiv 

såsom “bad” och “failing”.  

 

5.2.10 Work - diskursiv och social praktik  

Genomgående i de 10 talen går det att se hur Trump uttrycker en oro för jobben där främst 

Mexiko och etablissemanget får vara syndabockarna och det stora hotet. Här gör sig 

banditstrategin återigen påmind där Trump konstruerar en bild av att mexikaner kommer in 

i landet och stjäl arbetstillfällen från det amerikanska folket. Det förekommer även meningar 

som syftar till att etablissemangets regelverk har tvingat amerikanska företag att att flytta 

sina produktioner till Mexiko vilket resulterar i ännu färre jobb för amerikanerna. 

 “For instance, we have to listen to the concerns that working people, our forgotten working people 

have over the record pace of immigration and its impact on their jobs, wages, housing, schools, tax 

bills, and general living conditions” (31/8, Phoenix, AZ).  

“They get the jobs, they get the factories, they get the cash, and all we get – we get illegal 

immigration and we get drugs” (14/10, Greensboro, NC). 

Arbetslösheten påverkar även samhällets andra delar, exempelvis har “Failing schools” och 

kriminalitet en stark koppling till diskursen Work. Med hjälp av dessa faktorer målar han 

upp verkligheten som den skulle se ut om Demokraterna (etablissemanget) skulle fortsätta 

styra landet, kontra vad för inverkan ett Trump-styre skulle ha på amerikanernas liv.  

“In so many communities under Democratic control, we have bad schools, no jobs, high crime, and 

no hope” (27/8, Des Moines, IA).  

“What do you have to lose? Let me also tell you what you have to gain: millions of jobs, better 

schools and safe communities” (31/8, Phoenix, AZ).  

Lösningen på de problem som färre jobb orsakar, finns hos Trump själv. Om han blir vald till 

president lovar han att ansvara för att bevara jobben inom landets gränser. Legitimitet för 

sina uttalanden får han genom att påvisa vad han har åstadkommit tidigare i sitt liv som 

affärsman, vilket är välkänt hos det amerikanska folket. Här återkommer ethos som retorisk 

strategi.  

 “I have worked in business, created a great company, created lots of jobs, rebuilding neighborhoods 

that’s what i have done my entire adult life” (18/8, Charlotte, NC).   
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Denna diskurs fortsätter med att Trump lovar att fokusera på jobben i sin ekonomiska 

agenda. Flera vallöften återkommer inom diskursen som ska minska arbetslösheten genom 

regleringar för lån till unga medborgare som vill starta egna företag, eller genom 

skattesänkningar.  

“On taxes, we are going to massively cut tax rates for workers and small businesses – creating 

millions of new good paying jobs” (18/8, Charlotte, NC).  

USA har sedan länge lidit av en hög arbetslöshet, därför är det en väl genomtänkt strategi av 

Trump att använda arbetsmarknaden som en central diskurs för sin politiska agenda. 

“Work” utgör därför en stor del av Trumps tal. Det är dessutom ett område där han besitter 

stora kunskaper och erfarenheter som är allmänt kända sedan tidigare av det amerikanska 

folket. I övrigt är det viktigt för allmänheten att veta ett specifikt partis ståndpunkt gällande 

denna diskurs, för att kunna ta ställning till huruvida folket instämmer eller inte. Trump är 

således mer eller mindre tvungen till att ta med denna diskurs i sina tal, vilket innebär att 

den nationella diskursen reproduceras, men representeras med nya infallsvinklar. 

Exempelvis genom att beskylla det amerikanska näringslivets brister på andra nationer.  

“Your city of Charlotte has lost 1 in 4 manufacturing jobs since China joined the WTO.” (18/8 

Charlotte, NC).  
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6. Slutdiskussion 
Denna studie utgår ifrån ett syfte som ämnar att skapa förståelse för vilka bakomliggande 

strategier i Trumps politiska kommunikation som bidragit till hans titel som amerikansk 

president. Det har utretts med hjälp av att kartlägga vilka diskurser som fick störst utrymme 

i den republikanska agendan, samt genom att analysera hur världen konstruerats i Trumps 

tal under valåret 2016. I följande kapitel redogörs det som genom en kvantitativ 

innehållsanalys och med en kvalitativ CDA har kommit fram till.  

Inledningsvis lämpar det sig i detta avsnitt att inleda med att upprepa några faktorer för att 

höja uppsatsens reflexivitet. Börjesson och Palmblad (2007:20) förklarar innebörden av att 

en diskursanalytisk forskare ständigt bör upprätthålla en självdistans och medvetenhet om 

att hen själv erbjuder en alternativ, rekonstruerad tolkning av verkligheten än den rådande. 

Enligt ett diskursanalytiskt förhållningssätt har denna uppsats således inte potentialen till 

att presentera hur sanningen ser ut, detta resultat är en sanning ur denna specifika studie, 

och dess konstruktion av Trump som fenomen. Dessutom innebär den flermetodsforskning 

som studien använder att personerna bakom studien påverkar urval, meningssammanhang 

och gör egna tolkningar och slutsatser av  undersökningen, vilket gör det svårt att vara helt 

objektiv. Följande resultat bör inte tolkas för ordagrant, istället bör det snarare betraktas 

som ett bidrag till hur verkligheten kan se ut ur just denna aspekt och synvinkel.  

 

6.1 Centrala diskurser  

Utifrån den kvantitativa innehållsanalys som genomförts med hjälp av Textometrica, kom 

resultatet fram till att de diskurser som fick störst utrymme i Trumps tal handlade om 

Establistablishment, Trump, Immigration, USA och Work.  

“Establishment” är en av de större diskurserna i denna studie där framförallt Hillary Clinton 

står som frontfigur. Inom denna diskurs använder sig Trump av den så kallade 

banditstrategin för att vinna mark hos väljarna. Tonen på språket är genomgående negativt 

när han talar om etablissemanget.  

 

Trump eller “Trump administration” speglas i talen som en samhällshjälte. Det är via honom 

som USA kommer bli ett starkt och framgångsrikt land igen. Under sina framträdanden 

uppfyller Trump de flesta kriterierna en populistisk ledare besitter.  
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USA är den största diskursen där befolkningen hamnar i fokus. Trump talar för att förstärka 

gemenskapen och använder sig av nationalistiska metaforer för att bygga upp väljarnas 

förhoppningar och drömmar om ett bättre USA, och för att ena folket till en solid, homogen 

gemenskap. Landet beskrivs med ett tema som strävar efter “the American dream”, här 

förekommer stora ord som “great”, “dream” och ”beautiful”.  

“Work” är den diskurs där Trump använder sig av mycket ethos. Han har själv arbetat inom 

näringslivet, vilket skapar legitimitet. Många av Trumps vallöften kan kopplas till 

arbetsrelaterade frågor och lösningarna finns inom USA:s gränser.  

“Immigration” är den minsta diskursen men samtidigt den där  Trumps språkkonstruktion 

vittnar om att “dem” (immigranterna) skuldbeläggs mycket för landets kriminalitet och höga 

kostnader. “Dem” är skyldiga ursäkter för det som de gjort mot folket och landet. Migration 

kopplas till laglöshet och sammanfaller i ofördelaktiga kontexter. Trump använder 

migranterna som motpol för att själv framstå som god. 

 

6.2 Språkliga strategier 

Ett system med några få, men effektiva språkliga strategier har spårats i Trumps språkbruk 

från de tal som han framfört i sin valkampanj under 2016.  

Den mest centrala strategin från Trumps tal har varit att gränsdragningar gjorts mellan “vi” 

och “dem”. Två binära oppositioner konstrueras för att stärka sig själv inför sina potentiella 

väljare. I “dem” ingår etablissemanget som består av amerikanska staten och Trumps 

opponenter. Länder utanför USA:s territorium reduceras och kategoriseras också till att ingå 

i samma fack - “dem”. “Dem” associeras mest vanligen med negativa attribut i form av 

kriminalitet, ondska, och en genomgående bristande tillförlitlighet. Genom analysen har 

denna vi-och-dem-konstruktion av världen härletts till det som valts att kallas bandittemat. I 

bandittemat är alltså “dem” skurkar, och “vi” som är binära motsatsen blir motsatsen till 

skurkar - hjältar. Detta tema är genomgående för alla de tal som analyserats från Trump, och 

betraktas därför som en politisk kommunikativ strategi för framgång.  

De retoriska begreppen pathos och ethos används regelbundet för övertalning. Pathos kan 

motiveras i form av de historier där återigen “vi” är offer och “dem” är banditer. Detta 

stilgrepp väcker känslor och förstärker ytterligare den bild av Trump som en hjälte i denna 

otrygga och mörka världsbild. Ethos-argumenten motiveras genom att Trump ofta talar om 

sina många erfarenheter och åstadkommanden som tillskriver honom auktoritet, och på så 
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vis också ethos. En hög modalitet i sin meningsbyggnad gör att han ytterligare uppfattas som 

stark, trovärdig och sanningsenlig.  

Det talas däremot inte mycket om Trump själv, utan betydligt mer om hans opponenter. 

Banditstrategin rymmer Halls teori “The spectacle of the ‘other’” där man stereotypiserar och 

polariserar grupper av människor. Banditstrategin är den största strategin Trump använder 

sig av i talen. Den ger upphov till missnöje hos folket och skapar klyftor som kan splittra en 

nation, som då i en nationalistisk teori är mer mottaglig för förändring. I detta skede har 

Trump redan arbetat för att tjäna legitimitet och trovärdighet genom bland annat ethos och 

pathos. När han, med hjälp av sin sista strategi som är vallöften, kommer till det missnöjda 

folket och visar handlingskraft och viljan att förändra, är det ett effektivt sätt att tjäna folkets 

röster. Likt en nationalistisk ledare, gör han då ett försök till att skapa en revanschlust bland 

folket, en lust att komma tillbaka som en ny, stark, och enad nation. Allt sammanfattas med 

Trump-kampanjens slogan “Make America great again”.  

En annan strategi för framgång som identifierats är hur Trump aktivt valt att tala mindre om 

sig själv. Strategin finns då där han istället för att tala om sina egna positiva egenskaper, 

lägger energi på att skapa en negativ bild av sin motståndare Hillary Clinton. Väljarna går då 

till vallokalerna och röstar på den “minst dåliga” kandidaten.  

 

6.3 Interdiskursivitet 

Trump har utifrån de 10 specifika tal som denna uppsats analyserat, förmedlat diskurser 

med både producerande och omstrukturerande strategier. Till en viss grad reproduceras de 

nationella diskurserna då vanliga politiska hjärtefrågor tas upp i Trumps politiska agenda. 

De huvudsakliga diskurser som förmedlats följer nämligen till mestadel en västerländsk 

politisk norm. Det är exempelvis vanligt förekommande i amerikanska politiska debatter att 

tala om skatter, arbetsmarknaden, sjukvård och att skuldbelägga sina motståndare. 

Migration är ett kontroversiellt ämne som länge har varit en trend inom europeisk politik, 

och därför är det inte heller häpnadsväckande att det även blivit en central diskurs i USA. 

 De flesta verklighetskonstruktioner omstrukturerar däremot en rådande diskursordning då 

Trump tillför nya infallsvinklar. I en socialkonstruktionistisk värld bidrar det till en ny, 

rekonstruerad verklighet i representationen av den nationella identiteten. Diskurserna fylls 

med ett språk och skapar en ny synvinkel som inte är homogen med de rådande sociala 

strukturerna. Trumps politiska agenda innefattar därmed en hög interdiskursivitet, som 

enligt Fairclough ämnar att förändra samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:87).  
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Viktigt att nämna är även de diskurser som Trump inte ger utrymme i sina tal. Ämnen som 

är normativa i västvärldens politiska agenda, exempelvis jämställdhet och miljön. Trump 

låter dessa två diskurser passera. Den kritiska diskursanalysen menar att det som inte sägs, 

och därav inte innefattar någon språklig eller lingvistisk praktik, inte heller bidrar till att 

forma verkligheten. Det gör det omöjligt att återge något med total objektivitet och sanning. 

På så sätt kan denna uteslutande process i denna studie tolkas som ett medvetet val från 

Trumps sida, för att exkludera dessa frågor från sina nya sociala strukturer och den 

rekonstruerade verklighetsbild som han ämnar att etablera. För att kunna forma en 

diskursordning överhuvudtaget, blir han tvungen att göra avväganden i hur den ska se ut. 

Trump gör på så sätt ett försök till att omstrukturera samhällets diskursordning och normer, 

vilket i sin tur konstruerar en ny verklighet för de amerikanska medborgarna.  

 

6.4 Populistiska- och nationalistiska kännetecken 

På senare år har en så kallad högervåg präglat västvärlden. Konflikter frodas, människor 

tvingas fly sina länder och invandra till nya och missnöje bildas inför den stora flyktingkris 

som pågått i Europa. Så kallade missnöjespartier, som ofta innefattar en populistisk prägel 

har fått en stor andel röster i länder som bland annat Danmark, Frankrike, Tyskland och 

Sverige (Bjurulf & Trygg, 2017). För att urskilja populism, sammanställdes tidigare resultatet 

av två listor av kriterier som Jungar (2010), samt Jagers & Walgrave (2007) framställt. Från 

de tendenser som urskiljts i analyserna, kan vi se att Trump för en folklig retorisk stil, håller 

en anti-etablissemangsposition, han åberopar sig folket, upprätthåller ett personifierat och 

karismatiskt ledarskap samt ser till folket som en solid uteslutande massa. I denna specifika 

studie uppfyller således Trump majoriteten av dessa populistiska kriterier och därför 

definieras Trumps diskursiva stil här som populistisk.  

I majoriteten av talen, oavsett diskurs, består Trumps utsagor av ergativa satser. Detta anses 

bero på att Trump vill fördela ansvar och även maktperspektivet till olika grupper i 

samhället. Det största och mest genomgående temat i denna studie har utsetts till att vara 

banditstrategin. Banditstrategin innebär en polarisering av nationen där Trump delar in en 

(enligt honom) sämre del av invånarna i en ond grupp, och den del invånare som är goda i 

sin egen grupp. Utifrån denna kategorisering identifieras en grupp som ansvariga för USA:s 

problem, och detta kan tolkas som en slags omkonstruering av maktrelationerna från 

Trumps sida. I den grupp som i Trumps värld förblir mer maktlös, ingår bland annat 

etablissemanget, vilka han ofta smutskastar i sina tal. Denna anti-etablissemangsposition 
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Trump intar är ett typiskt populistiskt drag. När Trump med hjälp av sina tal konstruerar en 

bild av det politiska läget, som enligt honom är kritiskt, blir åhörarna missnöjda. I ett sådant 

läge, när landet är skört, är publiken mottaglig för en förändring, och därför är det smart att 

använda sig av banditstrategin för att nå en sådan punkt. När denna situation uppstår och en 

stark ledare gör entré på den politiska scenen med löften om förändring till det bättre, tjänar 

denne legitimitet och nationalismen kan slå rot.  

En faktor som varit gemensam för populismen och nationalismen i Trumps utsagor har 

särskilt varit sitt sätt att identifiera sig med- och åberopa folket. Då det amerikanska 

röstberättigade folket tillsammans röstade fram Trump till president i november 2016, 

speglade det en slags bild av  verkligheten som folket valt att acceptera som sann. Med tanke 

på Trumps nationalistiska och populistiska kännetecken, kan därför slutsatsen dras att 

populism och nationalism även funnit sin framgång hos en av världens stormakter, USA. 

Detta kan betraktas som en konsekvens av missnöje och följer den politiska trend av 

europeisk högerpopulism (Europakommisionen, 2012).  
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7. Avslutande ord 

Sammantaget har denna studie tjänat sitt syfte genom att komma fram till potentiella 

anledningar och strategier som förklarar hur en färgstark person med icke- politiskt korrekta 

uttalanden, ändå lyckas få legitimitet nog att bli USA:s president; en av världens mäktigaste 

personer.  

Konsekvenser i den sociala praktiken av att just dessa fem huvuddiskurser tar störst 

utrymme i Trumps 10 tal, är att det blir en allmänt vedertagen sanning att eventuella 

finansproblem, kriminalitet och arbetslöshet existerar på grund av icke-amerikaner och 

etablissemanget. Den här sortens politik kan leda till en ökad nationalistisk och populistisk 

attityd bland väljarna och de amerikanska invånarna. Trots att politiska frågor må vara 

omdebatterade, råder ändå en viss grad av konsensus i västvärlden kring vilka diskurser och 

sociala strukturer som är viktigast att fokusera på. Politiker för sin politik genom en generell 

reproducering av denna västerländska verklighetsbild.  

USA är en stormakt och i samma stund som det amerikanska folket i november 2016 röstade 

fram Trump till president, omfördelades makten och en acceptans för Trumps 

omstrukturerade verklighetsbild kom till, och förändrade delar av den värld som var. Den 

nya världsbilden och de nya normerna gör att det internationellt råder delade meningar i de 

internationella diskurserna, vilket i sin tur tenderar att påverkar USA:s relationer med övriga 

världen både på sociala och ekonomiska plan.  

För att utveckla denna studie och som förslag till framtida forskning, vore det intressant att 

se till Donald Trumps samtliga politiska diskurser, inklusive de som uteslutits i denna 

uppsats, som Trump berört under valåret 2016. Dessutom finns möjligheten att genomföra 

en liknande analys på Hillary Clintons tal under samma period. Därefter går det med 

resultaten att utföra en komparativ undersökning av de båda studierna. Det ger möjligheten 

att analysera likheter och skillnader på ett ytterligare djupare plan.  

 

 

 

 

47 



 

8. Källförteckning 

Litteratur 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina,  2012. “Diskursanalys”. I: Bergström, Göran & 

Boréus, Kristina (Red.).  Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig text 

och diskursanalys. Tredje uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina,  2012. “Samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys”. I: Bergström, Göran & Boréus, Kristina (Red.).  Textens mening och makt, 

metodbok i samhällsvetenskaplig text och diskursanalys.  Tredje uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Boréus, Kristina & Bergström, Göran,  2012. “Analys av metaforer, grammatik och 

ordval”. I: Bergström, Göran & Boréus, Kristina (Red.).  Textens mening och makt, metodbok 

i samhällsvetenskaplig text och diskursanalys.  Tredje uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 

Börjesson Mats & Palmblad Eva, 2007. “Introduktion”. I: Börjesson Mats & Palmblad 

Eva (Red.). Diskursanalys i praktiken. Uppl.1:1. Malmö: Liber. 

Ekman Joakim & Linde Jonas, 2010. “Politik, protest, populism - deltagande på nya 

villkor.”. Upplaga 1:1. Malmö: Liber.  

Fairclough, Norman, 1995 a. ”Critical Discourse Analysis - the critical study of 

language”. 1st edition. Pearson Education Limited. Harlow, United Kingdom. 

Fairclough, Norman, 1995 b. “Media discourse”. London: Edward Arnold 

Fairclough, Norman, 2010. ”Critical Discourse Analysis - the critical study of language”. 

2nd edition. Pearson Education Limited. Harlow, United Kingdom. 

Hall, Stuart, 2013.”The spectacle of the ‘other’”. I: Stuart Hall (Red.). Representation: 

Cultural representations and signifying practices. Upplaga 2. SAGE Publications. US  

Hartman, Jan, 2004.”Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till metodteori” . 

Lund:Studentlitteratur  

Heide Mats, 2009. ”On Berger A social Constructionist Perspective on Public Relations and 

Crisis Communication”. I:Ihlen Øyvind, Fredrikson Magnus, Ruler Betteke van. Public 

relations and social theory: key figures and concepts. New York : Routledge   

48 



 

Holmberg Per & Karlsson Anna-Malin, 2006. “Grammatik med betydelse: en 

introduktion till funktionell grammatik”. Uppsala: Hallgren & Fallgren 

Holmberg Per, Karlsson Anna-Malin & Nord Andreas, 2011. ”Funktionell 

textanalys”. Finland: Nordstedts 

Holme Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, 1997. “Forskningsmetodik: om 

kvalitativa och kvantitativa metoder”. Andra uppl. Lund: Studentlitteratur 

Hornscheidt, Lann & Landqvist, Mats. 2014.“Språk och diskriminering”. 1.uppl.  

Lund: Studentlitteratur  

Jungar Ann-Cathrine, 2010. ”Populismens återkomst: hot eller löfte?”. I: Ekman Joakim, 

Linde Jonas. Politik, protest, populism - deltagande på nya villkor. Malmö: Liber 

Renberg, Bo, 2014. “Bra skrivet väl talat”. Lund: Studentlitteratur 

Seton- Watson Hugh, 2001. ”Nationalism, modernitet och demokrati”. I: Sörlin Sverker. 

“Nationens röst- texter om nationalismens teori och praktik”. Stockholm: SNS Förlag 

Trost, Jan, 2012. ”Kvalitativa Intervjuer”. Uppl. 4:3. Lund: Studentlitteratur 

Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, 2000. ”Diskursanalys som teori och 

metod”. Lund: Studentlitteratur 

 

Artiklar 

Europakommissionen, 2012. “The Development of European identity/identities: 

Unfinished business - A Policy Review”. 

https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/development-of-europea

n-identity-identities_en.pdf (Hämtad 2017-02-09)    

Jagers Jan & Walgrave Stefaan, 2007. “Populism as political communication style: An 

empirical study of political parties' discourse in Belgium” University of Antwerp. I: 

European Journal of Political Research V.46. N. 3. Blackwell Publishing Ltd. DOI: 

10.1111/j.1475- 6765.2006.00690x.  

Ledin, Per, 1994. ”Vem kan man lita på? Språk och makt i EU-debatten.”Ingår med 

”Språk och stil: tidsskritt för svensk språkforkning” , 1994. pp.19-63 [Fackgranskad tidskrift] 

 

Transkriberingar 

49 

https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/development-of-european-identity-identities_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/policy_reviews/development-of-european-identity-identities_en.pdf


 

Campaign Committee, 2016. Donald J. Trump Military readiness remarks. Donald J. 

Trump for President, inc. 

https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-military-readiness-remark

s (Hämtad 2017-01-20) 

 

Campaign Committee. 2016. Donald J. Trump Remarks in Charlotte, NC: Building a 

new american future. Donald J. Trump for President, inc. 

https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-remarks-in-charlotte-nc 

(Hämtad 2017-01-20)  

Campaign Committee, 2016. In Ohio, Trump slams Obamacare and proposes real 

change. Donald J. Trump for President, inc. 

https://www.donaldjtrump.com/press-releases/in-ohio-trump-blasts-obamacare1 (Hämtad 

2017-01-20) 

Daniel White, 2016. Read Donald Trump's Remarks to a Veterans Group. Time. 

http://time.com/4517279/trump-veterans-ptsd-transcript/?iid=sr-link2 (Hämtad 

2017-01-20) 

Katie Reilly, 2016. Read Donald Trump's Speech Addressing Sexual Assault Accusations. 

Time. http://time.com/4530515/donald-trump-sexual-assault-accusations-transcript 

(Hämtad 2016-01-20) 

Politico Staff, 2016. Transcript: Donald Trump's full remarks in Des Moines, Iowa. 

Politico. http://www.politico.com/story/2016/08/full-text-trump-227472 (Hämtad 

2017-01-20)  

Ryan Teague Beckwith, 2016. Read Donald Trump's Speech Attacking His Accusers. 

Time. http://time.com/4532181/donald-trump-north-carolina-accusers-speech-transcript 

(Hämtad 2016-01-20) 

Spayd, Liz, 2016. Transcript: Donald Trump’s Victory Speech. The New York Times. 

https://www.nytimes.com/2016/11/10/us/politics/trump-speech-transcript.html (Hämtad 

2017-01-20) 

Tara Golshan, 2016. Transcript: Donald Trump's speech showed “zero tolerance” for 

undocumented immigrants. Vox. 

50 

https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-military-readiness-remarks
https://www.donaldjtrump.com/press-releases/in-ohio-trump-blasts-obamacare1
https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-military-readiness-remarks
https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-remarks-in-charlotte-nc
http://time.com/4530515/donald-trump-sexual-assault-accusations-transcript/
http://time.com/4517279/trump-veterans-ptsd-transcript/?iid=sr-link2
https://www.nytimes.com/2016/11/10/us/politics/trump-speech-transcript.html
http://time.com/4532181/donald-trump-north-carolina-accusers-speech-transcript
http://www.politico.com/story/2016/08/full-text-trump-227472


 

http://www.vox.com/2016/8/31/12743880/donald-trump-immigration-policy-speech-trans

cript (Hämtad 2017-01-20) 

Time, 2016. Read Donald Trump's Economic Speech in Detroit. Time. 

http://time.com/4443382/donald-trump-economic-speech-detroit-transcript (Hämtad 

2017-01-20) 

 

Andra internetkällor 

Bjurulf Bo & Trygg Sanna, 2017. Populism. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/populism (Hämtad 2017-02-21) 

Lindgren Simon & Palm Fredrik, 2011. Textometrica Service Package. Umeå 

Universitet. http://textometrica.humlab.umu.se (Hämtad 2017-01-25) 

Nationalencyklopedin, 2017. Donald Trump. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/donald-trump (Hämtad 2017-01-20) 

http://www.slump.nu (Hämtad 2017-01-20) 

USA Government, 2017. President Donald J. Trump. USA Government. 

https://www.whitehouse.gov/administration/president-trump (Hämtad 2017-01-26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

http://www.vox.com/2016/8/31/12743880/donald-trump-immigration-policy-speech-transcript
https://www.whitehouse.gov/administration/president-trump
http://textometrica.humlab.umu.se/
http://www.vox.com/2016/8/31/12743880/donald-trump-immigration-policy-speech-transcript
http://www.slump.nu/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/populism
http://time.com/4443382/donald-trump-economic-speech-detroit-transcript/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/donald-trump


 

9. Bilagor 

Nedan finns större bilder av de fem diskurserna i följande ordning:  

1. Establishment 

2. Trump 

3. USA 

4. Immigration 

5. Work 
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