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Abstract  

Yeah Hillary, what happened? - A communications study of the second 2016 presidential 

debate in the USA.   

 

This essay aims to analyze how Hillary Clinton and Donald Trump communicated verbally 

and non-verbally during the second presidential debate of the 2016 US election. To do this 

the essay utilizes a method focused on analyzing actio. The essay also analyses main trends in 

the rhetoric’s of the candidates. To aid the findings from this analysis the essay takes support 

from theories such as Impression management, footing, face as well as different theories in 

representation, including stereotypes, gender in politics and the construction of otherness.  

   

The results that the study reached where that very little critic could be raised towards 

Clinton's actio except for questioning how effective her choice to face the live audience 

instead of the tv audience was. That only a few major errors could be found in Clinton's actio 

& her rhetoric as well, was theorized to be due to the stark contrast of her errors against 

Trump's which many times where a lot worse. The study also found some similarities in how 

to candidates used similar rhetorical and, to some extent, actio techniques to compel their 

audience, thou stark differences could be found in the execution of said techniques. Further 

the study could not point to any definite female or male use of body language, but theorized 

that this is due to the nature of a political debate and how Clinton might have adapted to the 

male dominated world of politics. Finally, in the end discussion a speculation was raised that 

whoever the audience perceived as a “winner” of the debate came down largely to pre-

perceived notions of each candidate at least when it came to body language and rhetoric.  

 

Tags: Communications, actio analysis, body language, non-verbal communications, politics, 

rhetoric, debate, 2016 election, Hillary Clinton, Donald Trump, qualitative study, bachelor 

essay, presidential election.    
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1. Inledning 

Den 8e november 2016 väljs den republikanska kandidaten Donald J. Trump som USA:s 45e 

president. Jag likt många andra såg detta live och trodde knappt mina ögon där i stunden. 

Detta väckte ett intresse i mig, hur kommer det sig att denne högst okonventionella och 

okvalificerade kandidaten blir vald till posten som president? Potentiella anledningar till 

varför Donald Trump vann finns det en uppsjö av och den ihärdige skulle troligtvis kunna 

skriva ett mindre bibliotek om ämnet. Denna uppsats kommer istället att fokusera på något 

mycket mer banalt än utländsk beblandning och hemliga email konton, nämligen kroppsspråk 

och verbal argumentation. Det denna uppsats ämnar undersöka är hur Hillary Clinton och 

Donald Trump kommunicerade under de avslutande presidentdebatterna från det amerikanska 

valet 2016. Vad säger de båda kandidaterna och kanske viktigare hur säger de det? Det är 

självfallet inte enbart på denna punkt som valet avgjordes, men ändock så tror jag att det var 

en viktig faktor till varför valet gick som det gick. Även om det inte är ett bibliotek eller ens 

en bok så är det åtminstone några sidor som förhoppningsvis kan lysa upp en del av ett av vår 

tids stora politiska mysterium. 

 

Den situation som ledde till valet 2016 och den andra presidentdebatten är både lång och 

invecklad. För att hålla sig inom det uppsatta ramverket för denna uppsats så plockades 

bakgrundskapitlet ut och finns nu istället bifogat som en bilaga. Där beskriver jag kortfattat 

de båda kandidaternas kampanjer och hänvisar även till en utförligare sammanfattning gjord 

av BBC.  

 

Denna studie som görs utifrån ett retoriskt perspektiv, använder en actio analys för att belysa 

och tolka de båda kandidaternas kroppsspråk. Dessutom undersöker uppsatsen delar av den 

retorik som användes under dessa debatter. Det teoretiska ramverket för att genomföra denna 

studie erbjuder en inblick i vikten av inte bara en fungerande talande kommunikation utan 

även vikten av den visuella kommunikationen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka det kroppsspråk och den retorik som Hillary Clinton 

och Donald Trump använde sig av under den andra debatten som hölls under valets 

avslutande period innan november 2016. För att besvara denna fråga så kommer följande 

underfrågor att användas: 

 

1. Hur använder sig kandidaterna av ethos/logos/pathos i sin verbala kommunikation? 

2. Hur använder sig kandidaterna av actiokvaliteterna dynamik, energi, tempo/rytm samt 

kairos? 

3. Vilka uttryck ger kandidaterna genom sin kommunikation?  

4. Hur förhåller sig kandidaterna till dekorum? 
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2. Tidigare forskning och teorier 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Personligheter och kampanjstilar hos Clinton och Trump 

Alessandro Naia & Jürgen Maier (2017) studie fokuserar på hur Donald Trump och Hillary 

Clinton framstår, både som person samt hur deras kampanj framställs. 75 experter på 

amerikansk politik och val fick granska de båda kandidaternas kampanjstil och personlighet 

därefter jämfördes resultatet med varandra. Slutligen jämfördes detta med en tidigare studie 

som gjorts på de båda kandidaternas persona (Naia, Maier 2017). Kandidaterna bedömdes på 

en poängskala utefter en personlighetsmall från psykologins “the big five” som undersöker 

följande fem drag hos en person, öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet/värme, 

neuroticism/emotionell instabilitet. Analysen använde även den mörka triaden, narcissism, 

psykopati och machiavellism, som mall för analys.  De 75 experterna analyserade även 

huruvida kandidaterna använde sig av populistisk retorik. Detta gjordes genom att undersöka 

följande faktorer, hur X identifierade med folket, använde sig av retorik som var kritisk mot 

etablissemanget, använde en informell stil och huruvida X behandlade sin motståndare med 

respekt.  

 

De resultat som studien kom fram till var följande, inom personlighetsdrag så bedömdes 

Trump ha en väldigt hög extraversion men en väldigt låg vänlighet/värme.  Clinton bedömdes 

som medel på dessa två kvalitéer. På samvetsgrannhet så bedömdes Clinton som relativt hög, 

Trump på samma egenskap väldigt lågt. På egenskapen öppenhet så bedömdes båda 

kandidaterna som medel. Under neuroticism så bedöms Clinton ha en relativt hög emotionell 

stabilitet medans Trump en extremt låg. Under den mörka triaden så bedömdes Trumps 

persona högt i alla kvalitéer medans Clinton enbart tillskriv en viss machiavellism (Ibid). I 

kampanjstil och retorik bedömde experterna att Trump använde sig av en informell stil och 

anti-etablissemangretorik i stor utsträckning och sällan respekterar sina motståndare. Clinton 

bedömdes använda identifikations retorik i stor utsträckning. Överlag så bedömdes Trumps 

kampanj vara mer populistisk, negativt riktad samt förlita sig mer på rädsla i retoriken och 
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väldigt lite på “feel good” medans Clinton ansågs ha en genomsnittlig användning av de två 

typerna av retorik (Ibid). 

 

2.1.2 Kroppsspråk hos politiker 

Koppersteiners och Grammers (2010) undersökte den påverkan som politikers kroppsspråk 

har hos en publik. Undersökningen genomfördes genom att kartlägga rörelsemönster hos 40 

kommunpolitiker under inspelade föredrag. Därefter ersattes politikerna med streckgubbar 

som animerades för att följa samma rörelser, detta för att minimera oönskad tolknings 

påverkan.  

 

Animationerna visades sedan individuellt för 150 personer. Även här användes the big five 

som mall för analysen. Viktigt att poängtera är att resultaten inte kan vara 100% säkra då 

mycket de subtila delarna i kroppsspråket går förlorat i animations processen. Författarna 

menar dock att denna variation i tolkning är betydligt mindre än den variation som 

uppkommit från faktiska individer (Ibid).  

 

Av studiens resultat så kunde vissa mönster urskönjas, t.ex. de politiker som förknippades 

med vänlighet/värme använde inte vertikala rörelser i någon större utsträckning och hade bara 

en begränsad höjdskillnad i sina rörelser. Streckgubbar som generellt hade lägre aktivitet med 

avbrott av högaktiva sekvenser ansågs vänligare/varmare än de som genomgående hade hög 

aktivitet. När det gäller politiker med hög extraversion gällde dock det motsatta. De figurer 

som använde sig av mycket huvudrörelser ansågs vara mindre emotionellt stabila och öppna 

gentemot de som använde minimala huvudrörelser. Streckgubbar som associerades med 

emotionell stabilitet använde sig av smidiga övergångar mellan en aktiv frekvens till nästa, 

det motsatta gällde för streckgubbar som saknade smidiga övergångar (Ibid).  

  

2.1.3 Clintons Retorik 

Gunawans studie undersöker retoriken som Hillary Clinton använde under kampanjen 2016. 

Materialet för detta är två tal som framfördes av Clinton, vinnartalet från South Carolinas 

primärval och talet Clinton höll efter “Super tuesday”. Metoden för undersökningen var 

kvalitativ innehållsanalys. Texten bröts ner till mindre beståndsdelar för att granska vilka 
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retoriska stilar som kunde urskönjas (Gunawan: 2016).  

 

Studien pekade på en rad olika mönster i Clintons retorik. Den centrala retoriken i Clintons 

tal var att fortsätta den ekonomiska tillväxt som påbörjats under Obama. Även centralt blev 

hennes slogan att “Make America whole again”, som pikar mot Trumps “Make America 

great again” slogan (Ibid). Ytterligare gick Clinton till angrepp mot den retorik som förs av 

Trump och säger att istället för att bygga murar måste Amerika rasera barriärerna som delar 

nationen. Clinton använder sig även av Obama som ett retoriskt grepp för att förknippas med 

honom. Även framkommande var att Clinton är tydliga med vilka tankar och politiska mål 

hennes kampanj har (Ibid).  

 

 

2.2 Teorier 

2.2.1 Impression management 

Catrin Johansson sammanfattar i sin bok 2009 Erving Goffmans teorier om kommunikation. 

Framstående blir begreppet impression management som används för att beskriva hur en 

person försöker skapa en viss bild av sig själv genom kommunikation. 

 

Impression management kan delas in i två delar, dels den verbala kommunikationen men 

även icke-verbal kommunikation (Johansson, 2009:122). Begreppet jämförs med ett 

teaterspel där talaren antar en roll i teatern och beroende på hur bra talaren uppträder så kan 

mottagaren välja att anta rollen som riktigt eller se den som falsk. Första intrycket och den 

första informationen blir väldigt viktig i detta sammanhang, eftersom den fungerar som en 

bas för deltagarna i interaktionen. Normalt för dessa interaktioner mellan personer är att 

konsensus om vad som är ett accepterat beteende redan är etablerad, men det är viktigt att 

poängtera att vad som är accepterat skiljer sig från situation till situation. Hur lyckad 

interaktionen är kan mätas i hur stora gemensamma ansträngningar som krävs för att 

upprätthålla konsensus (Ibid:122). Viktigt att poängtera med begreppet är att de kvalitéer som 

en person försöker tillskriva till sig själv genom impression management inte nödvändigtvis 

behöver vara tillgjorda. De kan antigen vara ett beslut att förstärka drag som individen har 

eller uppriktiga reaktioner på olika omständigheter. Johansson pratar huvudsakligen om detta 
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i samband med text. Men samma resonemang går också att applicera på kroppsspråk, då även 

det kan säga något om vem en person är eller försöker framställa sig som.  

  

2.2.2 Footing 

Begreppet berör bland annat det fysiska hos en person, vilken hållning har denne, hur denne 

för sig och hur det påverkar personens budskap. Begreppet är dock inte enbart begränsat till 

det fysiska utan kan även appliceras på en persons verbala hållning. Förändringar i den 

verbala hållningen går att studera genom att titta på förändringar i t.ex. ton, volym, rytm eller 

röstkvalitet (Johansson, 2009: 124). Footing blir extra intressant när det jämförs med vad som 

sägs och då kan påverka hur trovärdig personen blir. För uppsatsen så blir detta relevant 

framförallt för att granska de två politikernas footing gentemot det de själva säger och om det 

verkar övertygande. Detta kan tydligt sammankopplas med den actio analys som uppsatsen 

utförde då footingen huvudsakligen är beroende av talarens actio och påverkas av 

förändringar inom den. 

 

2.2.3 Face 

Begreppet är en del av en talares sociala status och hållning i en kommunikation, ett starkt 

face är att eftersträva då detta blir en person som folk anser pålitlig och trovärdig. Hur face 

påverkas har till stor del att göra med de kulturella och sociala normer som råder vid det 

givna tillfället och sammanhanget (Johansson, 2009:125–126).  En talare kan få face och 

förlora face genom olika handlingar eller att utsättas för olika händelser. T.ex. att bli ertappad 

i en lögn eller att talaren måste erkänna att hen gjort fel kan göra att denne förlorar face. I 

uppsatsen kommer detta huvudsakligen att användas för att belysa hur de två politikerna 

hanterar motargument, när de faktiskt förlorar face samt hur dem försöker få sin motståndare 

att förlora face. Detta går att sammankoppla med de typer av argumentation som Clinton och 

Trump för gentemot varandra, då en stor del av den baseras i en karaktärsbaserad 

argumentation och att få deras motståndare att tappa face. 
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2.2.4 Stereotyper 

Stuart Hall beskriver stereotyper i boken ‘Representation’ som, “The few, ‘simple, vivid, 

memorable, easily gasped and widely recognized’ characteristics about a person, reduce 

everything about the person to those traits, exaggerate and simplify them.” (Hall, 2013: 247, 

Dyer, 1993:12–13). Mycket av det som Hall skriver om här kommer från Richard Dyers essä 

om stereotyper. Enligt Dyers så finns behovet hos människor att förenkla och dela in saker i 

fack eller roller som tillskrivs olika attribut. Till exempel när vi vet vad en människa jobbar 

med, skapas oftast en förutfattad bild av vem denna är. Dessa bilder utgör sedan en stor del 

av vem denne person är för oss, oavsett om dessa karaktärsdrag stämmer eller inte (Ibid). Att 

tillskriva karaktärsdrag baserat på olika roller som denna person kan låta relativt harmlöst, 

men dessa kan ofta vara exkluderande eller på annat sätt negativa. Hall och Dyer pekar på tre 

viktiga nyckelpunkter inom stereotyper.  

 

Ett, stereotyper är i sin natur uppdelande, stereotyper delar på vad som är normalt och 

acceptabelt och vad som anses som oönskat och onormalt. Det som tillhör denna andra 

kategori förskjuts (Hall, 2013:247, Dyer, 1993:14–17) 

 

Två, stereotyper är exkluderande och skapar sociala gränser mellan olika roller, gränser 

mellan det som ses som accepterat och oacceptabelt. Detta i sin tur leder till skapandet av vi 

och dem. Där de som tillhör vi:et tillskrivs positiva attribut medans det som tillhör dem:et blir 

avvikande och får negativa attribut tillskrivna till sig (Hall, 2013:248, Dyer, 1993:14–17). 

Här kan alltså det som kallas för binära oppositioner skapas, ett begrepp som baseras i 

motsatser, där den en positiv kvalité tillskrivs normen medans det avvikande målas upp som 

en motsats till detta (Laughey, 2007:139–140) T.ex. så skulle en stockholmare kunna 

beskriva sig själva som smarta och driftiga till skillnad mot den lata och dumma 

norrlänningen, medan när vi befinner vi oss i Norrland så kan det motsatta vara “sanningen”.  

 

Tre, stereotyper framkommer oftast i situationer där det finns en stor skillnad i makt. Dem 

som ofta faller offer för stereotyper är de människor som befinner sig i exkluderade eller 

underordnade positioner (Hall, 2013:248, Dyer, 1993:14–17).  
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För att summera så drabbar alltså skapar och förstärker stereotyper snedvridna bilder av 

egenskaper och färdigheter hos olika personer beroende på vilka roller dessa kan tänkas 

identifieras med. Oftast är de som drabbas dem som avviker från det som kan anses som 

norm oavsett om detta är baserat på sexuell läggning, etnicitet, religion, kön eller dylikt. 

Denna indelning skapar en exkluderande situation där Vi:et, normen, ställs emot dem:et, de 

som inte tillhör normen, vilket förstärker dem:et i en underordnad position (Hall, 2013:247–

248). Senare i uppsatsen under genus i politiken så nämns det hur stereotyper påverkar 

situationen för kvinnliga politiker, men begreppet appliceras även på olika modaliteter och 

actio kvaliteter som antingen faller inom ramen eller försöker motarbeta stereotyper.  

 

2.2.5 Otherness 

Begreppet härstammar från Edward Saids forskning inom postkolonialism (Said, 1978:1), 

som fokuserar på hur västvärlden bygger diskurs kring mellanöstern och beskriver situationer 

där något målas upp som det andra eller alternativ (Laughey, 2007:137–138). Otherness 

fokuserar på hur en falsk diskurs kring, i detta fall, mellanöstern byggs upp av västvärlden. 

Med hjälp av stereotyper och oppositioner så målas denna region som det motsatt mot de 

egna västerländska, ett exempel som Said tar upp i modern tid är den islamofobi som byggts 

upp av vissa kretsar i samhället. Islam målas upp som hotet mot västerländska värderingar, 

genom att Islam framställs som en fundamentalistisk och våldsam religion där alla tycker 

lika, gentemot kristendomen som blir moderat och komplex med variationer (Laughey, 

2007:139–140, Said,1978:300). Otherness begränsas inte enbart till frågor om etnicitet eller 

religion utan har även relevans inom genusforskning då samma metoder för att bygga upp de 

andra används även här (Hall,2013:214). I uppsatsen är detta relevant då en stor del av dessa 

politikers retorik centrerar kring ett skapande av opposition och det motsatta gentemot deras 

egen politik, väljarna och motståndare. Tydligast kommer att synas i deras diskurser kring 

invandring, brottslighet samt i personangrepp mot oppositionen.  

 

2.2.6 Genus inom politiken 

Stereotyper påverkar bilden av politiken, män förväntas ofta ha egenskaper som dominant, 

tuff, kompetent och att vara prestationsorienterade till skillnad mot kvinnor som förväntas 

vara varma, omtänksamma, uttryckande och familjeorienterade (Lee, Lim: 2016, Heilman, 

2001:2) Dessa förväntningar ligger oftast till nackdel för kvinnliga politiker då bilden som 
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framställs av en politikers roll oftast är laddad med de mer “manliga” karaktärsdragen till 

fördel mot de “kvinnliga” kvaliteterna. För att motverka detta så är det vanligt bland 

kvinnliga politiker att försöka förstärka sina “manliga” drag och gömma undan sina 

“kvinnliga” (Lee & Lim: 2016). Även inom vilka ämnen som diskuteras så påverkas politiken 

av stereotyper och förväntningar baserat på kön, vilken typ av ämnen som är aktuella i ett val 

kan påverka resultatet (Lee, Lim 2016, Sanbonmatsu, Dolan: 487). I frågor som, utbildning, 

hälsa, rättighetsfrågor, kulturella och välfärdsfrågor så förväntas kvinnor vara mer 

kompetenta än män och i frågor som ekonomi, försvar, utrikespolitik, brott och teknologi så 

förväntas en man vara mer kompetent. För att motverka detta så diskuterar kvinnliga politiker 

oftare sakfrågor för att påvisa expertis inom området (Ibid).   
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3. Material och metod 

3.1 Material och avgränsning 

Det material som denna uppsats använder sig av är den andra amerikanska presidentdebatten 

mellan Hillary Clinton och Donald Trump som ägde rum den nionde november 2016. För att 

begränsa materialet till en genomförbar längd så delades debatten in i sektioner utefter de 

frågor som kom från publiken eller från panelen. Totalt resulterade detta i tolv ämnen i 

varierande längd. För att ytterligare avgränsa materialet så analyserades bara de inledande 

framförandet i varje ämne från de två kandidaterna, alltså totalt 24 framföranden på tolv 

ämnen. Dessa inledande framföranden varade i snitt två minuter innan nästa kandidat fick 

föra sin talan. Efter att sex av de 24 framförandena analyserats så framkom det att resultatet 

var väldigt likt, framförallt när det gällde kroppsspråket, men även i de typer av verbal 

argumentation som fördes. De tre analyserade framförandena var inom ämnena islamofobi 

(33:00), skatt (48:30) och sjukvård (24:50). För att undvika en repetitiv resultatdel så gjordes 

valet att dessa tre djupare analyser sammanfattades till en övergripande analys och att sedan 

exempel från hela debatten skulle lyftas ut för att belysa de slutsatser som tas upp i analysen. 

Att detta material fortfarande kan anses representativt för materialet i sin helhet har till stor 

del att göra med att talare sällan förändrar sin actio under en kortare period och därför bör 

inga större förändringar uppstå under debatten. För att det verbala ska anses vara 

representativt så tar uppsatsen där styrka ifrån analysens natur, då det som analyseras inte är 

enskilda företeelser utan istället fokuserar på mönster i talarnas argumentation. Dessa två 

faktorer i kombination med den goda kännedom av innehållet som kommer efter att ha sett 

debatten i sin helhet upprepade gånger gör att det resultat som presenteras kan anses vara 

representativt och inte bara isolerade händelser.    

 

3.2 Metodbeskrivning 

Den metod som används i uppsatsen är den retoriska metoden för analys av actio eller, något 

förenklat, kroppsspråk. Metoden är hämtad från boken “Kritisk Retorikanalys – text, bild, 

actio-” (Mral, Gelang, Bröms, 2016). Den metod som författarna föreslår för att analysera 
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acito är indelad i tre steg; observation, transkribering och slutligen tolkning och värdering. 

Centralt i en analys av Actio är begreppen modalitet och multimodalitet. En modalitet 

beskrivs av författarna som “Ett avgränsat uttryck så som en gest eller ögonkontakt eller 

mimik” och det multimodala som “...kroppens samtliga modaliteter som exempelvis gester, 

ögonkontakt och mimik i simultan samverkan” (Ibid:126). En modalitet är alltså ett enskilt 

kroppsligt uttryck, avsiktligt eller ej, utifrån dessa uttryck kan tolkningar göras och olika 

uttryck i olika sammanhang får olika tolkningar. Om man senare kombinerar dessa uttryck 

under en given tidsperiod och ett sammanhang kan en helhetsbild eller ett multimodalt 

uttryck bildas. Dessa uttryck är centrala för hur en talares actio tolkas av en mottagare och 

utgör en central del i en analys av actio (Ibid:126).  

 

3.2.1 Observation 

Materialet granskas ett flertal gånger för att skapa en helhetsbild. Därefter görs ett urval på 

stycken som skall transkriberas (Mral, Gelang, Bröms, 2016:139). I denna uppsats så gjordes 

ett urval på tre klipp som grundligt analyserades och sedan fick utgöra grunden för en 

sammanfattande analys på hela debatten. När urvalet görs inom en studie så brukar oftast 

frågan om representativitet lyftas, dvs kan man anse att det urval man har gjort är 

representativt för materialet som helhet. En för svag representativitet påverkar uppsatsens 

validitet (Hartman 2004: 146). I fallet med denna actio analys så är inte detta ett problem då 

en talares actio oftast inte genomgår större förändringar på kortare perioder, och under den 

månaden som debatterna tog plats bör det inte ha skett allt för stora förändringar. 

 

3.2.2 Transkribering 

I denna del av analysen så transkriberades de framlyfta sekvenserna. Denna transkribering 

kommer ske inom ramen för de två kategoriseringarna som nämndes i den inledande texten 

på denna del, nämligen modalitet och multimodalt. Det första steget var en kategorisering av 

materialets olika modaliteter som delades in i följande kategorier, gester, arm och 

handrörelser. Poser, hållning och rörelser som omfattar hela kroppen. Mimik Rörelser av 

ögonbryn, ögon, mun och panna. Röst som innehåller följande: volym, tonläge och rytm 

(Mral, Gelang, Bröms, 2016:140). Mral et al. menar att man gör dessa kategoriseringar för att 

lättare ge en tydlig bild av en talares actio tillgångar, hur många modaliteter talaren använder 

sig av och hur denne varierar dessa.  
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Det andra steget i Mrals et al. transkribering är det multimodala. Här transkriberar man det 

som görs och hur det görs, den som genomför analysen tittar även på modaliteterna i ett 

större sammanhang och sätter dem i relation till varandra för att forma en bild av talarens 

actio. Detta blir viktigt för att få en bättre helhetsbild av action då kombinationen av 

modaliteter säger mer än vad dem gör enskilt (Mral, Gelang, Bröms, 2016:141). En stark röst 

i kombination med en flackande blick skulle t.ex. påverka helheten av ett framförande till det 

negativa även om talaren skulle tala övertygande. Hur en person gör något blir som tidigare 

sagt viktigt här. Den person som kraftfullt hytter med en knuten näve säger något helt annat 

med sitt kroppsspråk än den som taktfullt poängterar sina meningar med en svagt knuten 

näve, även om modaliteterna i sig är väldigt lika.  

 

3.2.3 Tolkning och värdering  

Det sista steget i en Actio analys är en tolkning och värdering av det granskade materialet. 

Denna tolkning görs huvudsakligen genom de redan etablerade teoretiska ramarna för 

uppsatsen, detta för att öka uppsatsens reliabilitet genom att stödja analysen med tidigare 

forskning och teorier (Hartman 2004: 146). Problemet med denna typen av metodik kvarstår 

dock till viss del då en tolkningsbaserad analys grundar sig i författarens tolkning utav en 

given situation, detta tas i beaktning under skrivandet av slutdiskussionen och de slutsatser 

som presenteras görs i egenskap av att dem är tolkningar och inte hårda faktum.   

 

3.3 Analysverktyg 

 

3.3.1 Ethos/logos/pathos 

Dessa tre begrepp används för att belysa hur olika argumentationer eller budskap försöker 

övertala mottagaren, alltså vilken grund argumentet har för sin övertalning. En argumentation 

med sin grund i ethos baseras på personlig prestige och karaktär, argumentet spelar på 

mottagarens tillit till talaren, hur trovärdig mottagaren ser talaren och vilken kompetens 

talaren hos mottagarens (Bergström, Boréus, 2012: 91–92, Vigsø, 2010: 220–221). I fallet 

med denna uppsats så skulle en argumentation baserat i ethos baseras på de två kandidaternas 

bakgrund, eller personliga prestationer. Sker den huvudsakliga övertalningen genom pathos 
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så grundar sig argumentationen i känsloladdade argument, talaren försöker övertyga 

mottagaren att anta talarens position genom att spela på mottagarens känslor (Ibid). 

Argument som istället grundar sig i fakta och statistik faller inom begreppet logos. Här 

försöker talaren övertyga mottagaren genom att presentera information och data som styrker 

talarens ståndpunkt. Argument som förs med logos som grund bör bestå av neutrala ordval 

och vara förhållandevis objektivt, faktan ska tala för sig själv (Ibid). 

 

Det är viktigt att notera att dessa argumentationsbegrepp självfallet inte är fristående ifrån 

varandra och att en lyckad argumentation oftast innehåller delar från alla tre begrepp (Vigsø, 

2010: 220–221).  

 

3.3.2 Dynamik 

En betydande aspekt i hur en talare beaktas av sin publik är den påverkan som talarens 

dynamik har. Huruvida en talare uppfattas som intressant och fängslande eller tradigt och 

monoton påverkas av dynamiken i talarens actio. Genom att granska förekomsten av 

variationer i en talarens actio så framkommer det snabbt om denne kan uppfattas som 

dynamisk eller inte (Mral, Gelang, Bröms, 2016:128). Att variera tonläge, storlek på gester 

och den rörelse en talare har på scenen kan vara avgörande för talets framgång. Det är dock 

viktigt att poängtera är att förändringen i modaliteter måste ske i förhållande till tidigare 

modaliteter. Om en talare som vanligtvis använder sig av breda svepande gester, plötsligt 

begränsar sig till små rörelser så kommer detta att kännas onaturligt och konstlat (Ibid).  

 

3.3.3 Energi 

Energi handlar om hur ihärdig och engagerad talaren uppfattas av mottagaren, något som ofta 

kan ha stor påverkan i talarens framgång. I ”Kritisk retorikanalys” (2016) så har författarna 

valt att dela in energi i tre delar: flöde, intensitet och fokus. Flödet centrerar kring den energi 

som talaren har i sina actio uttryck i sitt tal samt vilken, om någon, variation energin i dessa 

uttryck har. Detta studeras ofta under längre perioder och som en helhet på hela eller större 

delar av materialet, beroende på materialet storlek, då det kan vara svårt att urskönja 

energiförändringar under kortare delar (Mral, Gelang, Bröms, 2016:128–129). Vilken grad av 

variation och hur frekvent den är för att lämpa sig avgörs utefter sammanhanget, en talar bör 
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ha måttlig variation i energin för att inte uppfattas som oengagerad eller, i fallet med för stora 

variationer i energin, kaotisk och osammanhängande (Ibid).  

 

Den andra indelningen inom energi är intensitet och med detta menar man hur mycket energi 

som finns i en modalitet eller i det multimodala uttrycket. Skillnader i intensiteten påverkar 

hur en mottagare uppfattar talaren, en talare med för låg intensitet verkar obrydd och motsatt 

så kan en talare med för hög intensitet ge ett hetsigt intryck till den som lyssnar (Mral, 

Gelang, Bröms, 2016:129). Även här är sammanhanget centralt för vad som är lämpligt en 

talare som fördömer ett folkmord eller en som talar vid begravning kan inte ha samma grad 

av intensitet i sitt actio.  

 

Den tredje och avslutande indelningen inom begreppet energi är fokus, denna indelning är 

centrerad kring hur energin är fördelas och koncentreras inom en kommunikation. Om talaren 

lägger energi på fel saker, dvs rörelser som inte relaterar till det som sägs, så kan detta 

resultera i att talaren känns frånvarande (Mral, Gelang, Bröms, 2016:129). Även hur denna 

energin riktas blir viktigt, i boken använder Mral et al. en talare som går fram och tillbaka på 

scenen och därför riktar sin energi mot scenens sidor istället för till publiken.  

 

Sammanfattningsvis så handlar alltså flöde om hur energin förändras och ter sig under talet, 

intensitet om hur mycket energi som läggs och fokus om vart denna energin läggs (Mral, 

Gelang, Bröms, 2016:128–129).    

 

3.3.4 Tempo/rytm 

Tempo och rytm är två andra begrepp som är centrala för en actio analys, här tittar man på 

tempo, dvs. takten på det som kommuniceras, samt rytmen dvs. de variationer som 

uppkommer i tempot som följd av ändringar i enskilda modaliteter eller i det multimodala 

(Mral, Gelang, Bröms, 2016:129–130). Stort fokus läggs naturligt här på hastighet och hur 

detta påverkar mottagaren. En talare som pratar för snabbt kan ofta tolkas som svår och 

onåbar, i motsats till en långsam talare som riskerar att tolkas som ointresserad och tröttsam. I 

analysen så redovisas detta under rubriken Röst, volym, tonläge, rytm för det auditiva och 

under dynamik och energi i det visuella. 
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3.3.5 Dekorum & Kairos 

Dekorum beskrivs i Kritisk retorikanalys som det som är “passande och/eller lämpligt 

framförande i en offentlig kontext”. Vad som är passande påverkas av den givna situationen 

som framförandet tar plats i, talet och det visuella framförandet måste därför anpassas och 

förändras beroende på ämne, publik, den som talar samt hur den retoriska situationen ser ut 

(Mral, Gelang, Bröms, 2016:132–133). Enligt Mral et al. så har det klassiska fokuset på 

dekorum handlat om de gester och uttryck som anses vara passande i olika situationer, men 

författarna anser detta otillräckligt. De menar att man även måste fokusera på de moraliska 

och etiska aspekterna av dekorum, att det sätten person förhåller sig till dekorum säger något 

om vem personen är i publikens ögon. Detta kan alltså påverka föreställningen av talarens 

ethos beroende på hur denna förhåller sig till den gällande retoriska situationen (Ibid:133-

134). Därför är det viktigt att poängtera att ett brott mot dekorum inte alltid är ett misstag från 

en talares sida, utan att det också kan användas för att ge förhöjd effekt det budskap som 

denna har. Accepteras detta brottet mot dekorum av publiken så har då talaren även skapat 

nya regler för vad som kan anses vara dekorum i den givna situationen (Ibid:134).  

 

Snarlikt till Dekorum så hittar vi även actiokvalitén Kairos, som något förenklat kan förklaras 

som talarens känsla för timing. Kairos syftar på en talares förmåga att kunna bedöma när en 

rörelse eller ett uttalande passar in. Det kan vara den perfekta tidpunkten att göra en rörelse 

eller handla om när talaren väljer att lyfta en speciell fråga (Mral, Gelang, Bröms, 2016: 26). 
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4. Analys  

4.1 Hillary Rodham Clinton 

4.1.1Gester 

Penngreppet: Den modalitet som Clinton främst använder är det som i denna uppsats kallas 

penngreppet. Denna modalitet skapas genom att pressa tummen och pekfingret samman på 

samma sätt som om en greppat runt en penna. Vissa variationer kan uppkomma i hur 

fingrarna placeras i relation till varandra, t.ex. rätt förekommande är att tummen positioneras 

över långfingret i en knuten näve och sedan lätt pressas mot pekfingret. Huvudsakligen så 

använder Clinton denna modalitet genom att med handen stöta eller hugga framför sig när 

hon vill poängtera något i sitt tal, ofta nyckelord. Det förekommer även vid vissa tillfällen att 

denna rörelse används i en rullande rörelse som stegar ut från kroppen.  

 

Den öppna handen: Clinton använder sig ofta av en öppen hand, denne gest kombineras oftast 

med en stegande rörelse med handen. Oftast sker denna rörelse horisontellt och stegande 

utifrån kroppen, antingen rakt fram men vanligtvis stegar denna rörelse ut från kroppen i 

sidled. Denna rörelse använder Clinton ofta när hon vill förklara något, antingen något hon 

själv anser är fel som borde förändras eller när hon ska förklara en process. Ett exempel på 

när denne gest används går att hitta direkt i början av debatten när Clinton förklarar vilka mål 

hon har för USA. Här kan dessutom den öppna handen vara ett aktivt val i hennes footing, för 

att stärka hennes impression management. Med öppna gester bjuder Clinton in publiken och 

hennes vänliga inbjudande ord framstår som ärliga.  

 

4.2.2 Poser, hållning och det som omfattar hela kroppen 

En mindre del av kommunikationen i debatten sker med hela kroppen. Det finns dock vissa 

undantag och mönster som går att urskilja i hur Clinton använder sig av hela kroppen för att 

kommunicera. När hon får en fråga från publiken så går Clinton fram emot den som har ställt 

frågan och ställer sig framför denna personen. Därefter så håller Clinton sig huvudsakligen 

ganska stilla med kroppen och håller riktningen mot den som ställt frågan. Detta är troligtvis 

ett aktivt val som Clinton tagit som en del av hennes impression management, att rikta sin 

uppmärksamhet mot den som ställt fråga och inte exempelvis panelen. Detta kan ge bilden av 
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Clinton som kandidaten som bryr sig om den enskilde individen, dock så kan frågan ställas 

hur effektivt det är i en tv-sänd debatt. Clinton framstår som sympatisk mot den som har ställt 

frågan, men då hon inte aktivt söker kontakt med kameran kan det finnas en risk att hon 

förlorar möjligheten att nå tv-publiken. När Clinton inte talar så sitter hon ofta på kanten av 

sin stol eller står framför den, i kontrast med Trump som vandrar runt, så verkar Clinton här 

tålmodigt stå och vänta på sin tur.  

 

4.1.3 Mimik, ansiktsrörelser 

Även inom denna del av action så är Clinton förhållandevis minimal i sina uttryck, i vart fall 

när hon själv håller i ett framförande. Då använder Clinton sig huvudsakligen av att spärra 

upp ögonen lite när hon vill poängtera en punkt eller så ler hon lite mot den som ställt en 

fråga. Under tiden Trump talar kan man dock se lite mer kommunikativ mimik i Clinton. Hon 

kan ofta ses höja på ögonbrynen eller göra miner. Dessa ser oftast genuina och spontana ut, 

men är troligtvis ett sätt för Clinton att protestera mot det Trump säger utan att avbryta. 

Denna delen av Clintons actio kan starkt sammankopplas med ethos och med begreppet face. 

Genom att använda sig av mimik, kan Clinton försvara sig själv mot eventuella angrepp mot 

sitt egna ethos och face men även rikta mer subtila angrepp mot Trumps ethos och face. Detta 

gör Clinton främst genom att le och nästan skratta lite för sig själv. Genom mimiken ger 

Clinton ett budskap i stil med att det som sägs är så absurt och osant att det inte finns något 

annat att göra än att skratta åt det. Detta kan vara en effektiv taktik, då hon på det sättet 

framställer sig själv som den mer samlade och seriösare kandidaten. Dessutom kan hon göra 

det utan att avbryta Trump, vilket minimerar riskerna för henne själv då hon inte kan 

anklagas för att sno tid eller prata över Trump.   

 

4.1.4 Röst, Volym, tonläge, rytm 

Clinton håller genomgående hög kvalité i sina auditiva modaliteter, vilket är att förvänta från 

en politiker med 30 års erfarenhet. Hon håller oftast en stadig ton, pratar klart och tydligt med 

en volym som är anpassad efter den situation som hon befinner sig i. Clinton använder sig 

också av rösten för att effektivt poängtera vissa punkter. Vanligt i början av hennes 

framföranden är att vara relativt lugn och hålla ett lägre tonläge och volym, för att sedan öka 

successivt och tillslut når ett crescendo mot slutet av hennes framförande, eller då hon 

verkligen vill trycka på en punkt. Detta går exempelvis att se vid Clintons framförande när 
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hon pratar om hur farlig hon finner den retorik som Trump för kring muslimer samt hur hon 

själv avser att tackla islamofobi och kampen mot ISIS.  

 

En del av hur Clinton jobbar med impression management går att finna i de förändringar hon 

gör i sin footing utifrån den rådande situationen. Genom att använda sig av förändringar i sin 

röst så försöker Clinton förstärka eller visa på vissa kvalitéer i sin personlighet och ge en bild 

av vem hon är. Även detta går tydligt att se när Clinton pratar om islamofobi. Inledningsvis 

låter Clinton sorgsen när hon pratar om de motgångar som muslimer får möta. Detta är kan 

vara ett aktivt val från Clintons sida för att visa på empatiska kvalitéer i sin egna personlighet 

och på så sätt stärka bilden av sig själv som en president för alla.  

 

4.1.5 Dynamik 

Inom ramen för passande actio hos en politiker håller Clinton en förhållandevis god nivå på 

dynamiken i sitt actio. Som tidigare nämnt så när det kommer till gester använder sig Clinton 

främst av två gester och sedan en rad variationer på dessa gester. Även om det antal 

grundläggande modaliteter som hon använder sig av är få så är den variation som hon 

använder så pass stor att de förhindrar Clintons framföranden från att bli entoniga eller 

kännas utdragna. Även avgörande är hur Clinton hanterar övergången mellan de olika 

gesterna, något som sker på ett sätt som inte känns konstlat och bidrar till att Clintons gester 

känns naturliga. Detta går exempelvis att se när Clinton pratar om hur hon ska vara en 

president för alla amerikaner. Då använder Clinton ett brett utbud av modaliteter utan att 

bytena mellan de olika modaliteterna känns plötsliga eller onaturliga. Detta förstärker 

Clintons uttryck och ethos då hon genom sin footing verkar så naturlig i sin roll. Inom det 

auditiva så använder sig Clinton av en relativt god dynamik, då hon oftast varierar rösten 

utefter situation och för att poängtera det hon säger.  

 

4.1.6 Flöde 

När det kommer till flöde i Clintons energi så använder hon sig av det på ett sätt som är 

anpassat utefter situationen, men mängden energi mellan Clintons lågfrekventa och 

högfrekventa stunder inte skiljer sig speciellt mycket. Clinton håller sig generellt ganska nära 

vad som kan anses vara medel-energi i en politisk debatt, men arbetar däremot ganska aktivt 

inom ramen för detta område. Att peka på ett enskilt exempel i detta fall år svårt då Clintons 
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mer subtila förändringar pågår över materialet som helhet. Det talar dock för Clinton, då hon 

är väldigt duktig på att använda sig av smidiga övergångar när hon förändrar energin i sina 

modaliteter. I den studie som genomfördes av Koppersteiner och Grammer så fann de att 

politiker med denna typ av smidiga övergångar ofta ansågs vara mer emotionellt stabila. Det 

kan vara en bidragande faktor till att Clinton bedöms högt på denna faktor i Naia och Maiers 

studie.  

 

4.1.7 Intensitet 

Clinton har generellt en ganska anpassad nivå av intensitet, till situationen, i sina modaliteter. 

De modaliteter som hon använder är precisa i sin intensitet och går sällan över eller under vad 

som kan anses för lämpligt. Det gör att Clinton framstår huvudsakligen som engagerad utan 

att bli för intensiv. Dock finns det några undantag där Clinton tappar lite av sin intensitet och 

då blir för låg, exempelvis så kommer Clinton av sig något medans hon säger “I voted to 

close, I think, one of the loopholes he took advantage of when he claimed a billion-dollar a-a 

loss that enabled him to avoid paying taxes.” Hon tappar här intensiteten både gester och tal 

detta gör att Clinton framstår som att hon för tillfället är osäker på sin sak. Detta kan resultera 

i att Clinton riskerar att förlora face och eventuellt skadar i sitt intryck hos den del av väljarna 

som redan ser negativt på Clinton för att hon är kvinna. Denna typ av väljare kan nu få en 

chans att få de fördomar som Lee och Lim pekar på bekräftade.  

 

4.1.8 Fokus 

Clinton håller generellt ett gott fokus i sina modaliteter och slösar inte någon energi på 

irrelevanta rörelser. Det som blir intressant i Clintons fokus är att till skillnad från Trump så 

håller hon en riktning i sitt fokus genom huvuddelen av sina framföranden. Clinton öppnar 

genomgående sina framföranden med att gå fram mot den person som ställt en fråga och 

sedan håller hon sin uppmärksamhet riktad mot denna person. Med detta sagt så låser Clinton 

inte konstant ögonkontakt med personen under 2 minuter, utan kan rikta sitt fokus runt 

omkring sig men sällan mer än 45 grader åt någon sida från den person som ursprungligen 

ställt frågan. Som tidigare nämnt så är detta ett intressant val av Clinton och troligtvis ett 

aktivt val som är en del i hennes impression management. Detta är möjligtvis något som 

Clinton gör för att verka mer intresserad av den enskilde väljarens åsikt och för att framstå 

som den kandidat som verkligen lyssnar och tar till sig av folkets vilja och funderingar. Det 
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finns dock som tidigare nämnt ett potentiellt problem som kan uppstå som ett resultat av detta 

val. Clinton lär troligtvis ha gjort ett väldigt gott intryck på dem som var i lokalen och dem 

som satt mittemot där hon stod talade. Men då Clinton sällan tittar in i kameran eller vänder 

sig direkt mot publiken som lyssnar hemifrån, så finns det en potentiell risk för att hon 

förlorar lite av den positiva effekten hos majoriteten av tittare som ser programmet hemifrån.  

 

4.1.9 Dekorum 

Clinton håller sig huvudsakligen inom ramen för vad som kan anses vara dekorum. Clintons 

actio är anpassad med expertis för det ämne hon pratar om. Till exempel, när Clinton nämner 

hur hon ser misstro mot muslimer och pratar om Mohammed Alis död låter hon uppriktigt 

sorgsen och agerar återhållsamt i sitt kroppsspråk. Det syns tydligt här att begreppet 

impression management inte är något som är obekant för Clinton. Genom sin footing i denna 

del så visar både Clintons tal och hennes actio på en person som har medlidande och är 

förstående för den situation som Amerikas muslimer står inför. Detta får Clinton att framstå 

som sympatisk och utgör ett tydligt exempel på hur Clinton genom att anpassa sig efter 

dekorum vinner poäng både till sitt ethos, men även stärker sitt face gentemot Trump som 

ofta har en aggressivare inställning mot vad som är passande.  

 

Det finns dock självfallet undantag där Clintons gjort misstag och gått utanför vad som kan 

anses vara det rådande dekorum, både i tal och text. Men när man pratar om brott mot 

dekorum hos Clinton, så verkar hennes eventuella brott mot dekorum minimala jämfört med 

Trumps. Så i följande text när det pratas om Clintons brott mot dekorum så görs det i 

egenskap av Clintons brott mot sitt egna dekorum och inte debattens dekorum i sin helhet. Ett 

exempel när Clinton bryter mot sitt egna dekorum går att se där Clinton tillslut tappar 

tålamodet och avbryter Trump. I sammanhanget så är det dock troligtvis inte så skadligt för 

Clinton, då hon själv blir avbruten av Trump vid ett flertal tillfällen och för majoriteten av 

publiken har hon inte gjort något extremt. 

 

4.1.10 Kairos 

Clinton har en väldigt god uppfattning om kairos i hennes framföranden, hennes actio känns 

väldigt strukturerade och passar oftast in med det som sägs. Extra tydligt blir detta när 

Clinton försöker poängtera något, ofta när Clinton argumenterar för en sak så ackompanjeras 
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hennes ord med en passande rörelse. Huvudsakligen så sker detta med penngreppet i någon 

variation som stöter i takt med att Clinton radar upp argument av olika slag. Detta ger en 

tyngd åt hennes argumentation och när det utförs så pass väl som Clinton gör det så blir den 

bild som Clinton vill måla upp desto tydligare. Ett exempel som vi kan se på detta i materialet 

är när Clinton pratar om sjukvård, och då med sina rörelser ger betraktaren en starkare bild 

med hjälp av sitt kroppsspråk. Hennes goda kairos bidrar här till hennes starka footing, vilket 

kan resultera i en ökning av trovärdighet hos publiken.    

 

4.1.11 Verbal argumentation 

Den ethos riktade delen av Clintons argumentation centrerar kring två grundstenar. Den 

första är att bygga upp sitt egna ethos, vanligt är att Clinton påpekar att hon har en lång 

erfarenhet av politiskt arbete och diplomati. Detta går exempelvis att när Clinton vänder på 

ett av Trumps face anfall när han säger att hon inte fått något gjort på 30 år. När Clinton 

svarar så öppnar hon sitt framförande med att rada upp de förändringar som hon åstadkommit 

som senator, bland annat sjukvård för barn, 9/11 arbete m.m.  Efter detta så går hon även in 

på sitt arbete som statssekreterare och nämner där bland annat kvinnliga rättigheter och 

gränsöverskridande samarbeten som hon deltagit i. I detta exempel så kan vi se hur Clinton 

likt de trender som Lee och lim pekar på fokuserar mycket på hennes erfarenheter och 

kunskap som politiker. Detta är huvudsakligen för att motarbeta Trumps face anfall, men det 

är intressant att av de erfarenheter som Clinton väljer att ta upp är majoriteten inom ämnen 

där kvinnliga politiker traditionellt anses vara mer kompetenta än män. Detta kan vara för att 

ge ytterligare styrka till Clintons poäng. 

  

Den andra delen av Clintons Ethos argumentation ligger i att genom att använda sig av 

negativ ethos retorik mot Trump försöka minska han ethos. Ett exempel på detta går att se 

mellan 51:00 - 53:12 när Clinton pratar om skatter och hur hon tycker att Donald Trump 

förhåller sig till dessa och säger följande citat: 

  

“Well, everything you’ve heard just now from Donald is not true. I’m sorry I have to keep 

saying this, but he lives in an alternative reality. And it is sort of amusing to hear somebody 

who hasn’t paid federal income taxes in maybe 20 years talking about what he’s going to do. 
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But I’ll tell you what he’s going to do. His plan will give the wealthy and corporations the 

biggest tax cuts they’ve ever had, more than the Bush tax cuts by at least a factor of two. 

Donald always takes care of Donald and people like Donald, and this would be a massive 

gift. And, indeed, the way that he talks about his tax cuts would end up raising taxes on 

middle-class families, millions of middle-class families. 

 

Now, here’s what I want to do. I have said nobody who makes less than $250,000 a year — 

and that’s the vast majority of Americans as you know — will have their taxes raised, 

because I think we’ve got to go where the money is. And the money is with people who have 

taken advantage of every single break in the tax code. 

 

And, yes, when I was a senator, I did vote to close corporate loopholes. I voted to close, I 

think, one of the loopholes he took advantage of when he claimed a billion-dollar loss that 

enabled him to avoid paying taxes. 

 

I want to have a tax on people who are making a million dollars. It’s called the Buffett rule. 

Yes, Warren Buffett is the one who’s gone out and said somebody like him should not be 

paying a lower tax rate than his secretary. I want to have a surcharge on incomes above $5 

million. 

 

We have to make up for lost times, because I want to invest in you. I want to invest in hard-

working families. And I think it’s been unfortunate, but it’s happened, that since the Great 

Recession, the gains have all gone to the top. And we need to reverse that. 

 

People like Donald, who paid zero in taxes, zero for our vets, zero for our military, zero for 

health and education, that is wrong.”    

 

Clinton öppnar här med en stark ethos argumentation där hon riktar kritik mot Trump när hon 

påstår att han ljuger samt att hon tar upp det faktum att Trump inte delat med sig av sin 

deklaration och att han eventuellt inte betalat inkomstskatt. Detta resulterar även i att Trump 

riskerar att förlora face som en följd av hennes anklagelser. Clinton går sedan vidare med en 

pathos argumentation när hon beskriver hur hon tror att Trumps skattepolitik ser ut och vad 
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de kommer resultera i. Även att hon associerar dem med “the Bush cuts” som efter 

finanskrisen blev massivt impopulära. Genom att lägga fokus på att det kommer gynna de 

redan rika och straffa medelinkomsttagaren försöker Clinton anspela på mottagarnas känslor 

och relatera sin politik till deras situation. Hos Clinton kan det i detta exemplet vara värt att 

nämna hur Clinton bygger och förhåller sig till otherness. För henne handlar inte otherness 

om att positionera mot migranter eller andra länder utan snarare om klass och rikedom. I detta 

exemplet så kan man tydligt se hur vi:et, amerikanska folket och speciellt medelklassen, 

positioneras mot dem:et de rika och företagen. 

 

Clinton bygger här även upp sin egen ethos när hon nämner sin erfarenhet och att hon jobbat 

mot att stänga kryphål som företag och rika individer använt för att minska sin skatt. Hon 

avslutar med en tydlig kombination av de två argumentationstyperna när hon avslutar sitt 

framförande med att anklaga Trump för att inte dra sitt strå till stacken. Hon associerar detta 

med att han inte stödjer veteraner, militären och sjukvård/utbildning, något som kan väcka 

mycket känslor i det amerikanska samhället. Att Clinton använder sig mycket av “vi” är 

troligtvis ett medvetet försök att motarbeta den status hon fick under kampanjen mot Bernie 

Sanders som en av etablissemanget, som även Trump försöker förstärka.  

 

Clinton arbetar även en del med pathos i hennes argumentation. Detta sker som tidigare 

nämnts med negativ pathos, alltså att väcka ilska eller besvikelse i association med något 

tidigare problem, som t.ex. Bush skattesänkningar som nämndes tidigare. Dock vanligare för 

Clinton är att spela på positiva känslor som försöker väcka gemenskap och skapa en 

framåtsträvande anda i sin publik. Ett exempel på detta går att i början av debatten där 

Clinton pratar och trycker på ord som respekt, gemenskap och den ljusa framtid som hon ser i 

USA. Detta är troligtvis ett aktivt val i Clintons impression management som en del i att 

försöka bygga upp bilden av Clinton som den kandidat som vill inkludera alla och tror på 

Amerika som nation. Ytterligare en anledning för detta kan vara det som Gunawans studie 

pekade på, att Clinton vill fortsätta med den stil av kampanj som Obama använde sig av för 

att vinna sina val i hopp om att de väljare som röstade på honom även ska rösta på henne.  

 

Intressant under denna del av analysen är att nämna hur kandidaterna förhåller sig till face 

angrepp och face försvar. Hur Clinton attackerar face sammanfaller till stor del med när hon 
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ska skada Trumps ethos. Genom att poängtera brister i Trumps personlighet eller i hans 

agerande så skadas Trumps ethos, men han riskerar även att förlora face om han inte effektivt 

försvarar sig. Ett förekommande sätt som Clinton gör detta på är att nämna eller påminna 

publiken om någon skandal som Trump har varit delaktig i, Ett exempel på detta är när 

Clinton säger följande: 

 

“But I think it’s clear to anyone who heard it that it represents exactly who he is. Because 

we’ve seen this throughout the campaign. We have seen him insult women. We’ve seen him 

rate women on their appearance, ranking them from one to ten. We’ve seen him embarrass 

women on TV and on Twitter. We saw him after the first debate spend nearly a week 

denigrating a former Miss Universe in the harshest, most personal terms.”  

 

Här går det tydligt se hur det Clinton säger kan komma att skada Trumps facevärde om han 

inte effektivt försvarar sig. Denna typ av face anfall från Clinton är oftast inte lika uppenbara 

om man jämför med Trump. Clinton väntar oftast på det passande tillfället att ta upp en 

skandal eller poängtera något fel, vilket gör det mer naturligt än ett uppenbart anfall.  

När Clinton ska försvara sig mot Trumps face anfall så använder hon sig huvudsakligen av 

två tekniker, dels den passiva som Clinton använder sig för att inte behöva avbryta Trump när 

hon ska försvara sig. Denna teknik innebär att Clinton ler och skrattar lite för sig själv som 

om det som Trump just sagt är ett riktigt dåligt skämt. Det förekommer också att hon skakar 

lite lätt på huvudet och ler för sig själv. Dessa två tekniker baserar sig egentligen på samma 

idé och kommunicerar ett budskap från Clinton i stil med att det Trump säger är så löjligt att 

det finns inget annat svar än att vifta bort det som ett skämt. Denna teknik kan vara effektiv 

för Clinton, då det får henne att framstå som den seriösare politikern.  

 

Clintons aktiva tekniker för att försvara sig mot Trump har samma grund som den passiva, ett 

talande exempel på detta kan vi se vid följande ordväxling mellan Trump och Clinton:  

 

“COOPER (värd): Please allow her to respond. She didn’t talk while you talked. 

 

CLINTON: Yes, that’s true, I didn’t. 
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TRUMP: Because you have nothing to say. 

 

CLINTON: I didn’t in the first debate, and I’m going to try not to in this debate, because I’d 

like to get to the questions that the people have brought here tonight to talk to us about. 

 

TRUMP: Get off this question.(Tidigare pratade dem om Clintons försvunna e-mails) 

 

CLINTON: OK, Donald. I know you’re into big diversion tonight, anything to avoid talking 

about your campaign and the way it’s exploding and the way Republicans are leaving you. 

But let’s at least focus… “ Därefter blir Clinton avbruten och de pratar i munnen på varandra 

en kort stund. 

 

Här kan vi se Clinton använda sig av två tekniker för att försvara sitt face, den första är 

liknande den som nämndes i det ovanstående stycket där Clinton väljer att inte ta 

diskussionen då hon anser att detta är oseriöst. Den andra tekniken som vi kan se här i det 

sista stycket är att vända det hela mot Trump och istället lägga tryck på honom. När Clinton 

här säger “OK, Donald” så säger hon det på samma sätt som en förälder som har fått nog av 

ett barns trams. Lite med en “nu är det nog”-kvalité i rösten så vänder hon därefter det hela 

mot Trump och menar att han bara försöker skapa en rökridå så att inte folk ska fokusera på 

hur hans kampanjande går. Båda dessa teknikerna är troligtvis en del av samma strategi från 

Clinton, att inte låta sig engageras och istället fokusera på sakfrågor. Detta kan var en effektiv 

strategi av Clinton av två anledningar, dels så har hon mer erfarenheter av politik än Trump 

och kan på så sätt vinna väljare där. Hon får då också en chans att motarbeta de stereotyper 

som finns kring kvinnliga politiker genom att just diskutera sakfrågor och då kunna visa på 

sin expertis.  
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4.2 Donald J. Trump 

 

4.2.1 Gester 

Penngreppet: Likt Clinton så har Trump en uppsättning grundläggande gester som han sedan 

varierar med en rad mindre förändringar. Även likt Clinton så använder sig även Trump av 

penngreppet i relativt stor utsträckning, men variationerna ser lite annorlunda ut. Istället för 

Clintons lätt knutna hand, så använder sig Trump huvudsakligen av penngreppet med en 

öppen hand och lätt krökta fingrar, ytterligare en variation på detta är ett höjt pekfinger och 

en knuten näve. Rörelserna är i huvudsak de samma som för Clinton med en stötande rörelse 

som används för att ge extra tyngd åt argumentationen i talet samt en lätt rullande rörelse som 

stegar. Denna rörelse går tydligt att se där Trump pratar om hur höga skatter han tycker att 

USA har, när Trump här säger “alot of it has to do with” så stöter han med handen vid varje 

ord.  

 

Svepande rörelser: Trump använder sig i stor utsträckning av horisontella svepande rörelser 

med underarmen och handen. Denna rörelse sker väldigt sällan med en fullt utsträckt arm 

utan denna gest sker oftast med en, mer eller mindre, låst armbåge och den huvudsakliga 

horisontella förflyttningen sker i en svängande rörelse med armbågen som svängpunkt. Hur 

handen formas kan även varieras från situation till situation men det är oftast en öppen hand, 

fingrarna ligger oftast mot varandra men även förekommande är särade fingrar som är en 

aning krökta. Detta är en rörelse som Trump ofta använder exempelvis när Trump pratar om 

sjukvård och då använder sig vid ett flertal tillfällen denna svepande rätt hastiga rörelsen. 

Denna rörelse kan dock vara negativ för Trump, inte för rörelsen i sig, men för den hastighet 

som den oftast utförs i ger ett aningen hetsigt uttryck.  

 

Huggande rörelser: Den tredje och sista rörelsen som Trump använder sig av är en huggande 

rörelse, till utseendet så är rörelsen lik den svepande rörelser med undantaget att istället för en 

horisontell rörelse så sker dessa modaliteter med en huggande vertikal rörelse. De variationer 

som finns i dessa rörelser ligger främst i hur handen är formad och i vilken riktning rörelsen 

sker, Vanligt för denna rörelse är ett lodrätt hugg, men mer eller mindre diagonala hugg 

förekommer också. Trumps hand under rörelsen är som likt i den svepande rörelsen oftast 
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öppen och med fingrarna lätt krökta, variation här uppstår i hur krökta fingrarna är samt om 

fingrarna spretar eller inte. Ett tydligt exempel på när Trump använder sig av denna rörelse 

går att se när Trump pratar om hur han själv finansierar sin kampanj och samtidigt 

gräver/hugger med armen. Rörelsen används här samtidigt som Trump säger “All of this big 

money from all of this...” för att illustrera någon som roffar åt sig pengar. I denna situation så 

är rörelsen passande och förstärker det som Trump säger. Denna typ av vertikala huggande 

rörelser är rätt förekommande för Trump och det finns en risk med detta. Som Koppersteiners 

och Grammers studie pekar på så kan för mycket vertikala rörelser göra att en talare betraktas 

som mindre vänlig/varm. Denna brist i Trumps footing kan potentiellt vara skadlig för hans 

ethos då den övriga bilden av Trump inte heller projicerar dessa kvalitéer.   

  

4.2.2 Poser, hållning och det som omfattar hela kroppen 

När Trump aktivt talar så rör han sig ofta rätt mycket på scenen. Likt Clinton öppnar han ofta 

ett framförande med att gå mot den som ställt en fråga, men därefter så riktar Trump ofta om 

sin uppmärksamhet och vänder sig runt om i rummet. Trump tittar ofta under sina 

framförandet mot kameran, Clinton eller panelen och återvänder, vilket kan vara till hans 

fördel. Att Trump ofta vänder sig till kameran kan vara påverkat av två anledningar, dels så 

kan det vara en dramatisk vana från Trumps dagar när han ledde serien “The apprentice”. En 

annan möjlig förklaring kan hittas i Trumps Impression management. Att Trump vänder sig 

mot kameran kan vara för att han vill knyta an till tv-publiken, en betydligt större publik än 

den som sitter i studion. Genom att direkt vända sig mot dem så kan Trump vilja skapa och 

stärka en bild av sig själv som folkets och den gemene mannens val. Huruvida detta lyckas är 

dock väldigt beroende av de åsikter som den tittar hemifrån har, men jämfört med Clinton så 

erbjuder Trump här en större möjlighet för folket hemifrån att knyta an till honom än vad 

Clinton gjorde. 

 

När Trump däremot inte talar så går det att rikta kritik mot denna del av hans actio. Under 

tiden Clinton talar så kan Trump ofta vandra runt på scenen, en del av hans footing som gör 

att han framstår som något nonchalant. Till skillnad från Clinton som även inkluderat denna 

mer passiva del i sin impression management, så framstår Trump stundvis som om han inte är 

intresserad av vad som händer när han inte talar. Ett exempel på detta går tydligt att se vid 

25:45, medans Clinton pratar så börjar Trump som står bakom henne pilla i lite papper och 
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sedan stå och vrida på sig medans han blickar mot golvet. Tillsammans ger dessa modaliteter 

det multimodala uttrycket av någon som är uttråkad. Detta kan vara negativt för Trump då 

han dels riskerar att skada sitt eget ethos genom att inte verka delaktig, i vad som för honom 

borde vara ett väldigt viktigt ögonblick, men även för att det kan var en bidragande faktor till 

den bild av narcissism som Naia & Maier pekar på i sin studie. Detta skulle också kunna vara 

en medveten handling för att visa för publiken att Trump anser att Clinton inte har något 

viktigt att säga.  

 

4.2.3 Mimik & ansiktsrörelser 

Aktivt så har Trump en rätt begränsad actio när det kommer till mimik och ansiktsrörelser, 

förekommande är att han använder sig av att höja på ögonbrynen och spärra upp ögonen när 

han talar. Detta uttryck används ofta när Trump pratar positivt om sig själv eller säger något 

förklarande, ett exempel på detta går att se när Trump pratar om Ryssland och sin ekonomi. 

Under framförandet så spärrar han upp ögonen och höjer på ögonbrynen vid vissa nyckelord 

t.ex. i följande citat så vid de orden som är i versaler och fetstilta så höjer han på ögonbrynen.   

 

“But I notice, anytime anything wrong happens, they like to say the Russians are — she 

doesn’t know if it’s the Russians doing the hacking. MAYBE there is NO hacking. But they 

always blame Russia. And the reason they blame Russia because they think they’re trying to 

tarnish me with Russia. I know nothing about Russia. I know —I KNOW about Russia, but I 

know nothing about the inner workings of Russia. I don’t DEAL there. I have no businesses 

there. I HAVE no loans from Russia.”   

 

Dessa ögonbrynshöjningar sker ofta i samband med en viss förändring i Trumps röst, 

samtidigt som han höjer på ögonbrynen och spärrar upp ögonen så sätter han ett visst tryck 

och ett visst tonläge på rösten. Denna del av Trumps footing ger en extra tyngd till hans 

uttalanden och gör så att dem får en ökad trovärdighet.  

 

När Trump har en mer passiv roll i debatten så använder han sig mer av mimiken. Det mest 

grundläggande och Trumps “vilande” ansikte ger ett ganska sammanbitet uttryck med lätt 

hoppressade läppar och något kisande ögon. Likt Clinton så använder sig även Trump av sin 

mimik för att kritisera det Clinton säger, Trump använder sig dock av detta mer i anfallande 
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syfte än Clinton som primärt använder det i försvar. Ett exempel på när Trump använder sig 

av mimik för att motsätta sig det Clinton säger är när Clinton pratar om hur hon blivit 

inspirerad i ett av sina tal efter att ha sett en film om Abraham Lincoln. Trump fnyser efter att 

Clinton nämnt Lincolns namn och börjar sedan skaka på huvudet, denna typ av 

motargumentation är troligtvis ganska gynnsam för Trump då han inte behöver avbryta 

Clinton och då inte heller riskerar att skada sitt ethos men samtidigt kan skada hennes face.  

 

4.2.4 Röst, volym, tonläge, rytm 

Trumps normala läge för volym på rösten är relativt anpassad för det forum han befinner sig 

i, men han går ofta upp något i volym när han talar om vissa ämnen. Detta sker exempelvis 

när Trump pratar om vad han tycker om den strategi som används för att bekämpa ISIS, detta 

kan vara både positivt och negativt för Trump. Det är bra för den variation som det ger talet 

samt för att Trump verkar vara ärligt engagerad i ämnet som följd av denna del i hans footing. 

Det som potentiellt är negativt är att denna typ av emotionellt engagemang riskerar att 

förstärka den bild som Naia och Maiers studie av en kandidat som har lätt till ilska och för att 

påverkas av sina känslor. Trump har generellt en väldigt hög rymt när han pratar och hinner 

oftast säga mycket under en kort period. Det kan potentiellt vara negativt för Trump, då det 

riskerar att han ytterligare förstärker bilden av en kandidat med hög neuroticism. Detta höga 

tempo kan även vara skadligt för Trump då det riskerar att han anses som mindre varm/vänlig 

enligt Koppersteiners och Grammers studie.   

 

4.2.5 Dynamik 

I Trumps gester går dynamiken att hitta i de variationer som finns på hans tre grundläggande 

gester, penngreppet, horisontella svepningar och huggande rörelse. Som tidigare nämnts så 

varieras dessa rörelser huvudsakligen i hur handen och fingrarna är formade, dock är det ett 

mindre antal variationer. Det finns dock undantag där Trump frångår från sina 

grundmodaliteter och använder sig av modaliteter som är mer anpassade för stunden, 

förekommande är t.ex. att Trump gör cirkelrörelser eller stegar med handen. Dessa 

variationer är dock inte allt för förekommande utan sker vid enstaka tillfällen och upprepas 

sällan, med undantaget att Trump pekar på Clinton som stundvis i debatten återkommer. I 

sammanhanget så kommer Trump undan med dessa relativt få variationer, men om det 

handlat om hans gester enbart så blir Trump för enformig. Det är för aningen för lite variation 
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på grundrörelserna och för sällan. Detta hade kunnat utgöra en risk för Trump då hans footing 

i just denna del av sin actio är relativt svag, men kompenseras dock i andra områden där 

Trump har en högre variation. I Trumps auditiva modaliteter går det att hitta en betydligt 

större variation, framförallt då i hans tonläge som ofta skiftar mycket under loppet av ett 

framförande. Ett exempel på detta går att se när Trump pratar om skatt och då använder sig i 

stor utsträckning av variation i rösten för att förstärka sin footing.  

 

4.2.6 Flöde 

Generellt så har Trump en ganska bred variation när det kommer till energi i sina modaliteter 

och han förändrar ofta nivån av energi i sina modaliteter genom ett framförande, något som 

har potential att vara positivt för Trump. Det finns dock risker med detta, om inte 

övergångarna i flödet sker smidigt så kan de skada bilden av emotionell stabilitet hos den 

som utför modaliteterna som Koppersteiner och Grammer pekar på. Detta är något som 

Trump, som ofta går mellan hög aktivitet och låg aktivitet, faller offer för då hans övergångar 

inte alltid är de smidigaste. Ett exempel på detta är vid 28:10 när Trump pratar om Obama 

care, samtidigt som han gör detta så använder han sig av handen för att gestikulera. Här går 

det tydligt att se hur Trump på ett ganska tvärt sätt går mellan låg aktivitet till hög och sedan 

tillbaka utan smidiga övergångar. Detta kan vara en av anledningarna till att Trump 

bedömdes med en hög neuroticism av experterna i Naias och Maiers studie.   

 

4.2.7 Intensitet 

Trumps intensitet är generellt väldigt hög och detta går framförallt att se i hans horisontella 

rörelser som ofta utförs med en hög nivå av energi. Att genomgående använda sig av en hög 

energi i sina modaliteter har en potential att vara skadligt för Trumps intryck, som 

Koppersteiner och Grammer pekar på i sin forskning. Detta är en brist i Trumps footing och 

troligtvis ett resultat av en otillräckligt planerad eller utförd impression management. Trump 

som ofta fick kritik för att vara för känslomässigt bunden hade troligen tjänat på att aktivt 

försöka minska intensiteten i sitt huvudsakliga uttryck för att stärka både sitt intryck och 

genom det sitt ethos. Som det nämndes i det föregående stycket så byts detta högintensiva 

modaliteterna stundvis ut av lågintensiva. Detta kan man se exempel på i början av Trumps 

framförande om Obama care, innan han växlar upp i intensitet. Dessa lågfrekventa stunder 

funkar bättre för Trump, men skillnaden blir för stor och de lågintensiva modaliteterna faller 
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lite på grund av det då de står i så pass stark kontrast mot Trumps övriga uttryck. Det finns 

också tillfällen där Trump använder sig av alldeles för låg intensitet detta går framförallt att 

se i starten av debatten. Ett bra exempel är i början av debatten där han är så pass passiv och 

har så låg intensitet så att det nästan framstår som han läser direkt från ett papper. Denna typ 

av footing skulle kunna peka på en oplanerad impression management hos Trump, då den får 

honom att framstå som ointresserad och oengagerad.  

 

4.2.8 Fokus  

Trumps fokus i sina gester är generellt ganska bra, han ödslar inte mycket energi på 

irrelevanta rörelser, men det finns dock några undantag för detta. Exempelvis när han pratar 

om San Bernardino attentaten och använder en rörelse för att beskriva ett rum som inte alls 

stämmer överens med det som sägs. Trump säger “As an example, in San Bernardino, many 

people saw the bombs all over the apartment of the two people that killed 14 and wounded 

many, many people.” När Trump säger all over så gör han en mjuk och rund rörelse som inte 

alls passar in och här kan en anse att han slösar sin energi på irrelevanta rörelser. Men det är 

ett undantag, så huvudsakligen går Trumps energi till de relevanta rörelserna utan allt för 

mycket spill. 

 

I Trumps riktning av sin energi kan man se liknande mönster med Clinton, dock med vissa 

skillnader. Likt Clinton så startar Trump ofta sina framföranden med att gå fram mot 

personen som har ställt en fråga, men han vänder snabbt bort sitt fokus från denna individ och 

riktar sig som tidigare nämnt oftast mot kameran, panelen eller Clinton. Som tidigare nämnt 

så kan detta vara positivt för Trump då han potentiellt kan nå en större publik genom detta, 

men det finns också en risk med att så snabbt rikta sitt fokus ifrån den som ställt frågan. När 

Trump så pass snabbt vänder sig från den som ställt frågan riskerar han att genom sin footing 

att framstå som om han inte egentligen bryr sig så mycket om den som ställt frågan. Denna 

bild kan förstärkas ytterligare av att Trumps svar oftast ganska snabbt går ifrån 

ursprungsfrågan.   

 

4.2.9 Dekorum 

Här går Trumps största motsättningar i sitt impression management att finna, om man utgår 

från de förutsättningar som gäller för en vanlig politiker. Trump gör ständigt brott mot det 
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gällande dekorum, i sin actio så handlar detta framförallt om att avbryta Clinton eller den 

brist på intresse han visar när hon talar. Men de främsta brotten mot dekorum gör Trump i sitt 

tal. Om man bortser från den retorik och typen av argumentation som analyseras senare i 

texten, så finns det ett tydligt brott mot rådande dekorum som är framträdande hos honom. 

Det handlar om hur han förhåller sig till de ramar och normer som gäller vid en politisk 

debatt, exempelvis så avbryter han Clintons framträdande vid ett flertal gånger. Ytterligare så 

argumenterar han emot panelen, till exempel när Trump säger “Nice, one on three” då han 

menar att panelen ställt sig på Clintons sida. Denna lite barnsliga reaktionen riskerar att 

Trump förlorar face i ögonen hos vissa väljare, men det finns emellertid en möjlighet att 

dessa brotten mot dekorum är en avsiktlig taktik i impression management för Trump. Detta 

skulle kunna vara ett försök att stärka sin bild som den alternativa politikern som “vågar säga 

som det är” samt att spä på bilden av vissa nyhetskanaler som falska och att de begår någon 

sorts häxjakt mot Trump. Om så är fallet så skulle det kunna vara en avsiktlig del av den 

populistiska retorik och bilden av en informell politiker som Naia och Maiers studie visar på.  

 

4.2.10 Kairos  

Trumps kairos är generellt bra. Han använder sig oftast av rätt rörelse i en passande tid, men 

jämfört med Clinton så finns det en viss skillnad. Trumps modaliteter tillför generellt inte lika 

mycket till det som han säger som Clintons. Men med det sagt så är Trumps kairos inte dålig, 

t.ex. när Trump pratar om hur två erkända amerikanska generaler vänder sig i graven till följd 

av de nuvarande strategierna mot ISIS. Här så kan man tydligt se hur Trumps rullande gest 

med handen tillför till övergripande uttrycket genom att bidra och skapa en bild av det som 

sägs.  

 

Med det finns även tillfällen där Trumps kairos inte stämmer med det som sägs eller helt 

enkelt är dåligt utfört. Ett exempel på när hans gester är dåligt timade är när Trump säger 

“The reason is that all your friends take the same advantage that I do, and I do” medans detta 

sägs så gestikulerar han fram och tillbaka med handen för att tillslut peka på sig själv. Gesten 

i sig är passande och hade den varit utförd i rätt tid så hade den bidragit till uttrycket. Men 

som den utfördes av Trump så pekar han på sig själv redan när han säger ordet “friends”. Det 

gör att när Trump nämner sig själv så står han bara med armen åt sidan och den bidragande 

effekt som rörelsen kunde ha haft går förlorad.  



37 
Victor Lundmark 

Journalistik, medier och kommunikation C  

Umeå Universitet 

 

4.2.11 Verbal argumentation 

Även Trumps tal och argumentationstekniker kan huvudsakligen delas in i Ethos 

argumentation och Pathos argumentation det finns dock vissa centrala skillnader i hur dessa 

argumentationer utförs och vad de innehåller gentemot Clintons.  

 

Inom ethos argumentation så försöker Trump ofta bygga upp sig själv som den rätta 

kandidaten, ett exempel på detta kan vi se i materialet är när Trumps skatter kommer på tal 

och han snabbt vänder på detta och börjar prata om hur bra han balansräkning ser ut och hur 

detta var den bidragande faktorn som avgjorde att han fick tillstånd att bygga om det gamla 

postkontoret i Washington DC. Senare under samma framförande så nämner Trump även hur 

mycket skatt han betalar “hundred of millions of dollars”. Som en del av sin verbala 

impression management målar Trump här upp bilden av sig själv som den lyckade 

affärsmannen och när han nämner att detta blev godkänt av regeringen så lånar han även lite 

av deras auktoritet. Vanligt förekommande när Trumps bygger ethos är att fokusera på sina 

erfarenheter från att styra en affärsverksamhet. Han försöker också bygga upp sig själv som 

den kandidat som är hård mot brott och terror samt att han alltid sätter USA först.  

 

Trump går även ofta till direkt attack mot Clinton i sitt tal och en stor del av hans retorik går 

ut på att skada eller förminska Clintons ethos och ofta i anslutning hennes face. Dessa 

attacker tenderar ofta att basera på två grundläggande argument som anpassas efter den fråga 

som diskuteras. Det första och den mest förekommande är Clintons påstådda inkompetens. I 

denna del av Trumps argumentation så lägger han ofta fram ett argument om att Clinton trots 

sina 30 års erfarenhet inte har åstadkommit något i Washington. Kärnan i dessa argument är 

att Trump anser att Clinton är inkompetent, ett exempel går att se när han vänder en fråga om 

sin inkomstskatt till Clintons inkompetens genom att säga följande:  

“Hey, if she had a problem — for 30 years she’s been doing this, Anderson. I say it all the 

time. She talks about health care. Why didn’t she do something about it? She talks about 

taxes. Why didn’t she do something about it? She doesn’t do anything about anything other 

than talk. With her, it’s all talk and no action. 

 

And, again, Bernie Sanders, it’s really bad judgment. She has made bad judgment not only on 

taxes. She’s made bad judgments on Libya, on Syria, on Iraq. I mean, her and Obama, 
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whether you like it or not, the way they got out of Iraq, the vacuum they’ve left, that’s why 

ISIS formed in the first place. They started from that little area, and now they’re in 32 

different nations, Clinton. Congratulations. Great job.” 

 

Här ser man hur Trump går till anfall mot ethos med det primära fokuset på Clintons insatser 

i olika situationer, i första stycket så menar Trump att under 30 år så har Clinton ändå inte fått 

något gjort och i det andra stycket så menar han att om hon gör något så blir det ändå bara 

dåligt. Detta förstärks även av valet av att ta med den känsloladdade Irakkriget och ISIS, som 

Trump håller Clinton ansvarig för att ha skapat tillsammans med Obama.  

 

Ett annat förekommande ethos anfall för Trump är att anspela på att han anser att Clinton är 

korrupt. Här nämner Trump ofta hennes “vänner” och kontakter inom Wall Street eller olika 

banker. Även förekommande inom detta argumentet är att Trump lutar sig mot Bernie 

Sanders och då menar att Clinton och hennes kontakter vann valet istället för demokratin. 

Ytterligare så förekommer Clintons email skandal som en angreppspunkt för Trump. Ett 

exempel på denna typ av ethos angrepp kan vi se när Trump tidigt i debatten pratar om sättet 

Clinton vann mot Bernie Sanders och Hillarys email skandal genom att säga följande:  

 

“So, you talk about friend? Go back and take a look at those commercials, a race where you 

lost fair and square, unlike the Bernie Sanders race, where you won, but not fair and square, 

in my opinion. And all you have to do is take a look at WikiLeaks and just see what they say 

about Bernie Sanders and see what Deborah Wasserman Schultz had in mind, because 

Bernie Sanders, between super-delegates and Deborah Wasserman Schultz, he never had a 

chance. And I was so surprised to see him sign on with the devil.  

 

But when you talk about apology, I think the one that you should really be apologizing for 

and the thing that you should be apologizing for are the 33,000 emails that you deleted, and 

that you acid washed, and then the two boxes of emails and other things last week that were 

taken from an office and are now missing. 

 

And I’ll tell you what. I didn’t think I’d say this, but I’m going to say it, and I hate to say it. 

But if I win, I am going to instruct my attorney general to get a special prosecutor to look 
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into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. There has 

never been anything like it, and we’re going to have a special prosecutor.” 

 

Här går det tydligt att se Trumps korruptionsretorik när han anklagar Clinton för att både ha 

spelat oärligt i hennes kampanj mot Bernie Sanders, men även för att ha förstört 

bevismaterial i en undersökning. Det är intressant att notera det brott mot dekorum som 

Trump begår när han säger att han ska tillsätta en åklagare för att undersöka Clinton. När han 

säger dessa saker tjänar de ytterligare ett syfte förutom att förstöra Clintons ethos och 

trovärdighet, nämligen att bygga upp en otherness situation där Clinton blir en del av dem:et, 

ännu en av de korrupta politikerna. Dessa typer av kommentarer tjänar troligtvis Trump hos 

sin väljarbas då han i deras ögon äntligen är den politiker som inte är korrupt utan istället 

utmanar och har tänkt sätta dit de politiker som så länge förbisett folket. Denna typ av retorik 

är en del av den populistiska anti-etablissemangretorik som Naia och Maier pekar på i sin 

studie.  

 

Trump baserar även en stor del av sin retorik på att försöka skapa otherness genom att ofta i 

sitt tal försöka skapa en vi och dem situation. Vad som är dem anpassas utefter frågan, men 

skiftar oftast mellan politiker, oftast då demokrater, länder och människor som inte 

är/kommer från USA samt de Trump anser tillhöra etablissemanget. Ett exempel på detta kan 

vi se i början av debatten när Trump får en fråga angående det han sa på bussen i det ökända 

“Access Hollywood klippet” och säger följande:  

 

“And women have respect for me. And I will tell you: No, I have not (refererar till den frågan 

som ställts om hans handlingar mot kvinnor). And I will tell you that I’m going to make our 

country safe. We’re going to have borders in our country, which we don’t have now. People 

are pouring into our country, and they’re coming in from the Middle East and other places. 

 

We’re going to make America safe again. We’re going to make America great again, but 

we’re going to make America safe again. And we’re going to make America wealthy again, 

because if you don’t do that, it just — it sounds harsh to say, but we have to build up the 

wealth of our nation. Right now, other nations are taking our jobs and they’re taking our 

wealth” 
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Snabbt efter att ha fått en fråga som inte stod i hans favör byter han ämne och väljer att 

fokusera på migration och ekonomi. I citatet framgår tydligt hur Trumps anspelar på en 

otherness situation där han först positionerar invandrare som ett farligt och osäkert dem mot 

vi:et -  det amerikanska folket. I det andra stycket så fortsätter denna retorik, men här 

fokuserar Trump först på att skapa vi:et, den amerikanska nationen, och sedan placera vi:et i 

en tydlig kamp mot dem:et, andra länder.  

 

Trump använder sig också i relativt stor utsträckning av pathos argumentation för att påverka 

sina väljare. Det rör det sig främst om två känslor, att väcka ilska och ofta då riktat mot 

etablissemanget eller Clinton som har låtit dåliga saker hända. Den andra typen av känsla 

som Trump försöker väcka genom sin pathos argumentation är baserat på rädsla. Ofta 

används dessa två känslor i samband med varandra och då genom att väcka rädsla för något 

och sedan rikta ilska mot den som Trump anser vara ansvarig för problemet som skapat 

rädslan.  Detta går t.ex. att se när Trump pratar om Islamofobi och säger följande:  

 

“...And, you know, there’s always a reason for everything. If they don’t do that (Trump pratar 

om att muslimer måste ange om dem ser något), it’s a very difficult situation for our country, 

because you look at Orlando and you look at San Bernardino and you look at the World 

Trade Center. Go outside. Look at Paris. Look at that horrible — these are radical Islamic 

terrorists. 

 

And she won’t even mention the word and nor will President Obama. He won’t use the term 

“radical Islamic terrorism.” Now, to solve a problem, you have to be able to state what the 

problem is or at least say the name. She won’t say the name and President Obama won’t say 

the name. But the name is there. It’s radical Islamic terror. And before you solve it, you have 

to say the name.”  

 

Trump börjar här som sagt med att etablera känslan och rädslan genom att nämna 

terroristattentaten i Orlando och San Bernadino och att påpeka att de sker här och nu. Sedan 

försöker han anknyta detta till Obama och Clinton som Trump menar inte gör nog och inte 

ens vågar säga namnet på det Trump anser är problemet, “radikal islamistisk terrorism”. 
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Även här går det att hitta en viss uppbyggnad av otherness dels i hur Trump tydligt 

positionerar islam och muslimer i en dem situation gentemot vi:et, kristna amerikaner, men 

han positionerar även Clinton och Obama i en dom situation, PK etablissemanget, mot vi:et, 

det vanliga folket som säger som det är.  

 

När det kommer till Face anfall hos Trump så går det tydligt att se hur Trump till skillnad 

från Clinton använder sig av en mer aggressiv strategi för att anfalla Clintons ethos och face. 

Ett vanligt knep för Trump blir här att avbryta Clinton genom att flika in med en kommentar, 

det går exempelvis att se när kandidaterna pratade om Clintons email skandal. Ett annat 

exempel är tidigt i debatten när Trump för att försvara sig själv vänder ämnet till att prata om 

Bill Clintons otrohet och sexskandaler. Till skillnad från Clinton så är det förekommande för 

Trump är att aktivt söka och ta upp de ämnen som kan vara skadliga för Clinton. 

 

När Trump ska försvara sig mot angrepp går det även här att se vissa mönster. Som tidigare 

nämnt söker Trump ofta aktivt upp det som kan vara skadligt för Clinton. En förklaring till 

detta skulle vara att det är en rätt frekvent försvarstaktik från Trump. När någon ställer en 

fråga som Trump kan anse vara skadlig för sitt face eller ethos så byter han ämne och då 

oftast genom att rikta kritik mot något som Clinton har gjort. En annan förekommande 

strategi är att försöka förminska problemet, till exempel när Trump pratar om “Access 

Hollywood”- bandet. Trumps försvar börjar här med en snabb ursäkt och fokuserar sedan på 

att försöka spela ner problemet. Trump säger bland annat att det bara var “locker room talk” 

och att han hör denna typ av snack överallt. Ordvalet “locker room talk” kan här vara en del i 

Impression management för att försöka förminska problemet. En potentiell reaktion hos vissa 

av åhörarna skulle kunna vara “ja men det är ju bara grabbsnack och Trump är ju egentligen 

ingen riktigt politiker, han är ju som vanligt folk!”. 



42 
Victor Lundmark 

Journalistik, medier och kommunikation C  

Umeå Universitet 

 

5. Slutdiskussion  

5.1 Kandidaternas actio  

Analysen visar att det finns väldigt få kritiska saker att säga om Clintons actio uttryck. Hon 

använder sig av passande uttryck som ofta anpassas efter det ämnet. Tillsammans med den 

variation och goda kairos som hon besitter, får Clinton ett verkligt starkt footing. Genom 

detta starka footing, är det lätt för henne att arbeta med impression management för att få ut 

den önskade bilden som hon vill ha genom sin actio. Clintons huvudsakliga uttryck genom 

debatten ger bilden av en samlad politiker som är engagerad och professionell. Det visar sig 

tydligt att Clinton trots allt har 30 års erfarenheter av att vara politiker. En av de få punkterna 

som jag hade möjlighet att rikta kritik mot Clinton var hur hon förhåller sig till de faktum att 

det är en tv-sänd debatt. Som tidigare nämnt så tror jag att Clintons val att inte fokusera så 

mycket mot kamerorna kan ha varit skadligt för henne i det långa loppet. Potentiella 

förklaringar skulle kunna vara i att det förbisågs eller i aktiva val hos producenten, men båda 

dessa alternativ känns osannolikt med tanke på debattens viktighet. Då finns det en möjlighet 

kvar, att Clinton vänder sig direkt mot publiken som ett aktivt val av i en del av hennes 

impression management. Det är dock svårt att säga hur effektivt detta är utan att analysera 

hur det mottogs av publiken. Förutom detta så är det som sagt svårt att rikta kritik mot 

Clintons kroppsspråk om en inte tillhör från dem som redan söker efter något att kritisera. 

I denna typ av analys så jämförs självklart de båda kandidaterna, både inom analysen men 

även av den som tittar på materialet, dessa jämförelser är inte till Trumps fördel. Enskilt är 

Trumps actio faktiskt ganska bra. Han har för det mesta passande rörelser som används på ett 

bra sätt för att poängtera det som han säger, med undantag för att han är något för vertikal i 

vissa rörelser. Men när man jämför Trump med Clinton så blir de små misstagen, som annars 

kanske hade gått obemärkta förbi, tydliga. En av Trumps största problem eller tillgångar, 

beroende på vem man frågar är, att han i förhållande till den roll han har är väldigt 

emotionell. Denna bild förstärktes verkligen i Trumps kroppsspråk, genom att han generellt 

har en hög intensitet, högt tempo i rösten och en avsaknad av smidiga övergångar. Så skapar 

och förstärker Trump den bild som de tidigare studierna visar på, nämligen bilden av en 

politiker som är impulsiv och till stor del påverkas av sina känslor.   
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Det uppkom dock vissa likheter mellan de två kandidaterna bland annat i hur de båda 

kandidaterna använde sig av mimik för att anfalla och försvara sig från face/ethos angrepp. 

Båda kandidaterna använde sig av detta knepet för att kommunicera att de inte höll med, men 

utan att behöva avbryta den andra kandidaten. Dock så fanns det här vissa skillnader i vad 

deras mimik säger. Clintons uttryck var avvisande och skulle eventuellt kunna uppfattas som 

nedlåtande. Trump däremot kunde nästan uppfattas som direkt hånfull i några av sina 

mimiker. Generellt uppfattades Trump som betydligt extremare än Clinton. Om detta är 

skadligt eller hjälper Trump beror nog mycket på individen som tar till sig av budskapet.  

 

En annan skillnad som framkom tydligt i analysen är hur de båda kandidaterna agerar när de 

inte pratar. Mimiken har redan nämnts, men utöver den så finns det en viktig aspekt i hur de 

båda kandidaterna kommunicerar när de inte pratar. Genom att sitta ner, då och då anteckna 

och hålla sitt huvudsakliga fokus mot Trump så ger Clinton ett budskap i stil med “jag är 

engagerad, detta är viktigt och i fokus”. Trump agerar i stark kontrast mot detta genom sitt 

frånvarande och nonchalanta uttryck och här tror jag att Trump verkligen förlorade face hos 

väljarna. Framförallt genom sitt strosande så gav Trump stundvis budskapet att han inte alls 

var intresserad eller tyckte att debatten var viktig.  

 

5.2 Kandidaternas verbala argumentation 

När det kommer till den retorik som Hillary Clinton använde så känner jag att resultatet i min 

studie överensstämmer väl med det resultat som båda Naia och Maier, men även Gunawans 

pekar på. Den typ av retorik som Clinton använde när hon pratade om Amerika eller om sina 

egna planer var oftast positiv och fokuserade på kärnvärden som gemenskap, tillväxt och 

framtiden. Att avgöra varför denna typ av retorik används är svårt att säga med 100% 

säkerhet, utan en intervju med Clinton eller någon kampanjansvarig. Men teorin som 

presenterades av Gunawan verkar rimlig, nämligen att denna typ av retorik användes för att ta 

vara på de positiva känslorna och därmed väljarna från Obamas kampanjer. Personligen så 

tror jag att detta var ett klokt val, men jag kan också se risker med att förknippa sig så pass 

mycket med Obama. Genomgående för denna kampanj och till stor del för amerikansk politik 

i allmänhet är att det är ganska svart och vitt, du är antingen republikan eller demokrat, pro-

choice eller pro-life osv. Genom att så tydligt koppla sig till Obama, speciellt när Trump 

förde en så pass negativ retorik kring honom, kan ha bidragit till en situation där vissa typer 
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av väljare ställer sig emot Clinton för att de var emot Obama. Det finns också en stor risk att 

dessa väljare ställer sig emot Clinton enbart för att hon är kvinna. Men i just denna kampanj 

med en sådan extrem motkandidat så tror jag att Clinton hade kunnat locka de mer liberalt 

placerade republikaner att rösta på en mer konservativt placerad demokrat, istället för en 

demokrat som kopplar sig samman med en president som genomförde stora socialistiska 

reformer i bland annat sjukvården. Detta hade förstås kunnat bli negativt hos de demokratiska 

väljarna, men att de istället skulle rösta på Trump känns osannolikt.    

 

En aspekt som jag fann intressant med resultatet är hur kandidaterna förhåller sig till ethos, 

pathos, logos. Båda kandidaterna fokuserar huvudsakligen på de två förstnämnda och lämnar 

huvudsakligen logos. Detta är nog att förvänta, hårda siffror är inte speciellt säljande och 

kräver dessutom mer av kandidaterna. Intressantare tyckte jag då att det var hur kandidaterna 

förhöll sig till de ethos och pathos. Som tidigare nämnt så fokuserade Clinton mycket på 

positiva känslor när hon bygger pathos. Andra fokus var ilska eller oro över ojämlikheter och 

negativa handlingar, men dessa var mindre förekommande. Trump däremot förhöll sig 

tvärtom till begreppen. Han fokuserar på negativa känslor och försöker ofta bygga rädsla eller 

ilska, primärt mot Clinton och etablissemanget. Detta är intressant och säger rätt mycket om 

hur kandidaterna huvudsakliga uttryck tar form. Trump framstår ganska genomgående som 

arg och irriterad, medan Clinton som förvisso kan visa dessa känslor, är mer fokuserad på att 

vara inkluderande. Jag tyckte även att detta märktes till viss del inom ethos där Trumps 

anklagelser ofta fokuserar på att väcka ilska mot Clintons misstag eller karaktär. Detta tror 

jag var en effektiv strategi för Trump som först bygger upp en ilska över något och sen ger 

publiken den “skyldige” så skapar Trump en retorik som är enkel att följa samt slår hårt mot 

Clinton.  

  

Något som tydligt var framträdande inom Trumps retorik var hans fokus på att bygga 

otherness, att skapa ett vi och dom i en stor del av hans frågor. Vad som var dem:et kunde 

variera men återkommande var utländska nationer, islam, migranter samt Clinton/Obama. Att 

använda denna typ av retorik så pass ofta som Trump faktiskt gör tror jag kan ha en potentiell 

negativ effekt. Kanske inte på Trump själv och hans valresultat, där fungerade det ju 

uppenbarligen. Men genom att fokusera på denna typ av uppdelningar så skapar Trump 

klyftor, både inom det egna samhället men också gentemot omvärlden. Detta i sin tur kan 
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leda till sämre relationer med omvärlden för USA när man plötsligt ska förhandla med de 

länder som man målat upp som motståndare. Ytterligare en risk är att denna typ av retorik när 

och normaliserar den retorik som är snäppet värre vilket i sin tur breddar samhällsklyftor och 

skapar en otrygghet för dem som inte tillhör vi:et. Även Clinton använder sig stundvis av 

denna typ av retorik, men det är då oftast fokuserat mot rika amerikaner och företag som 

befinner sig i en helt annan maktposition än de grupper som Trump fokuserar på.  

 

5.3 Övergripande 

Inledande så trodde jag att genus skulle vara en betydligt tydligare faktor än vad det i 

slutändan blev. Det går inte med 100 % att peka på uteslutande kvinnliga eller manliga drag 

hos någon av kandidaterna, i stora drag så är de individuella actio uttrycken relativt lika hos 

de båda kandidaterna. Detta skulle kunna vara för att Clinton genom sina år inom politiken 

har anpassat sig och sitt kroppsspråk för att motarbeta de stereotyper som finns. Detta är 

spekulationer och svårt att säga säkert, utan att genomföra en grundligare studie på 

kroppsspråk inom politiken. Men med detta sagt så finns det ändå något som gör att Trump 

känns som en stökig karl och Clinton som en samlad matriark. Här så tror jag huvudsakligen 

att den mängd av energi som kandidaterna använde kan spela roll. Trump har genomgående 

en ganska hetsig stil i sina modaliteter, medan Clinton genomgående känns lugn och 

återhållsam. Detta i kombination med de retoriska skillnaderna som finns mellan 

kandidaterna kan vara orsaken till att det fortfarande finns så stora skillnader i det 

övergripande uttrycket. Det är också möjligt att den skarpa kontrasten mellan kandidaterna 

bidrar till detta uttryck. Inom retoriken går det förvisso att peka på vissa kvinnliga och 

manliga drag hos de båda kandidaterna, Clinton diskuterar oftare sakfrågor, medan Trump 

väljer att anspela på känslor och karaktärsargument. Detta behöver inte nödvändigtvis vara en 

representation av de normer som de tidigare studierna pekar på, utan kan också ha att göra 

med skillnader i erfarenhet och väljarbas som de båda kandidaterna har. 
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Personligen så tycker jag att Clinton är den som går starkare ut ur den här debatten, både 

inom actio men även inom det verbala. Samtidigt kan jag se hur Trumps uttryck är lockande. 

Han förkroppsligar motsatsen till vad en politiker är och för den väljaren som anser sig 

sviken av tidigare politiker så blir Trump den perfekta protest kandidaten. Jag tidigare nämnt 

inom både actio och retorik så är det avgörande för tolkningen av modaliteter och uttryck 

vem den som tolkar är. Detta gäller såklart för i alla situationer men jag tror att det var av 

speciell vikt under detta valet. Huruvida Trumps brott mot dekorum var övertramp eller bara 

sanning, om Clintons enstaka tvekande blir just det eller om de är tecken på en inkompetent 

individ. Jag tror att det är här debatten slutligen avgörs för en stor del av publiken, som helt 

enkelt omedvetet väljer vilken typ av tolkning dem gör.    
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Bilaga 1 

7.1 Bakgrund 

Den 12e April 2015 så annonserar Hillary Rodham Clinton via en Youtube video att hon har 

tänkt ställa upp i det Amerikanska presidentvalet för det demokratiska partiet. Tre månader 

senare så annonserar Donald John Trump under ett anordnat event i Trump Tower att även 

han har tänkt ställa upp i valet, men på en republikanska sidan. De två kandidaterna som 

kommer att tävla för rollen som president under den kommande tiden och fram till valet 9/11-

16 har nu båda berättat för världen om sina planer för att bli USAs 45:te president. Som vi nu 

vet så resulterade valet med en seger för Donald Trump och hans vice kandidat Mike Pence 

(www.bbc.com, en.wikipedia.org, en.wikipedia.org).  

 

Men vägen till det ovala rummet är lång och brokig, för att försöka ge en övertäckande bild 

så summeras respektive kampanj nedanför detta stycke. Detta görs så att den oinvigde som 

läser denna uppsats snabbt kan skapa sig en överblick över Hillary Clinton och Donald 

Trumps väg till den andra presidentdebatten 2016. Summeringen kommer inte försöka 

förklara det Amerikanska valsystemet utan kommer enbart fokusera på de två kandidaterna, 

för en närmare inblick i det amerikanska valsystemet så se gärna BBC summering som finns i 

referenslistan  

 

Clintons kampanj  

Clinton startade sin kampanj med en två minuter lång video. I videon så såg vi utdrag där 

amerikaner svara på frågan vad deras planer är under 2015, den avslutas med ett budskap från 

Clinton där hon klargör att hon tänkt delta i valet (www.youtube.com). Det huvudsakliga 

budskapet i videon och i Clintons kampanj överlag var att hon var en förkämpe för hela det 

amerikanska folket. Andra kärnfrågor i Clintons kampanj centrerade kring bland annat, ökade 

rättigheter för LGBTQ, kvinnor och etniska minoriteter, höjda och jämställda löner samt att 

förbättra sjukvården (en.wikipedia.org, www.bbc.com ). Clintons väljarkår bestod 

huvudsakligen av kvinnor, ungdomar och människor av en annan etnicitet än vita 

amerikaner.  Den främsta motståndaren som Clinton hade inom det egna partiet var senatorn 

Bernie Sanders som med sina socialistiska idéer lockade ett stort stöd hos ungdomar. Trots 

detta så vinner Clinton partiets stöd och blir den officiella demokratiska kandidaten den 26/7 

efter att ha fått sin kampanj stödd av Bernie Sanders den 12/7. Clinton's vice president blir 

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35356941
https://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton_presidential_campaign,_2016
https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump_presidential_campaign,_2016
https://www.youtube.com/watch?v=0uY7gLZDmn4
https://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton_presidential_campaign,_2016
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35356941
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Virginia senatorn Tim Kaine. Efter Bernies stöd så börjar kampanjandet mot den 

Republikanske kandidaten Donald Trump. Denna kampanj kantades av skandaler både för 

Clinton och för Trump, den mest uppmärksammade för Clinton var fokuserat på en privat 

mailserver som Clinton använt, något som resulterade i en potentiell säkerhetsrisk, för 

summering se bifogat dokument. Genomgående i kampanjen så såg det ut som att Clinton 

skulle vara den som gick vinnande ur valet, huvuddelen av de opinionsundersökningar som 

genomfördes placerade Clinton ovanför Trump (en.wikipedia.org, www.bbc.com). 

 

Trumps kampanj 

Donald J. Trump tillkännagav sin ambition att ställa upp i valet den 16/6 2015 i Trump 

Tower NYC. Kärnfrågor i Trumps kampanj var immigration, sjukvård, handel och säkerhet. 

Med sin populistiska och anti etablissemang fokuserade retorik så vann Trump snabbt 

popularitet hos vita arbetarklassen, framförallt bland män och dem utan universitetsutbildning 

(en.wikipedia.org, www.bbc.com). Till en början var oppositionen stor mot Donald Trump 

framförallt bland demokraterna men även bland det egna partiet som såg honom som ett hot 

mot partiet och partiets framtiden. Oppositionen inom det egna partiet tystnade dock allt 

eftersom Trumps huvudmotståndare Marco Rubio och Ted Cruz avslutade sina kampanjer 

och slutligen när han vann det republikanska primärvalet, så började även de större aktörerna 

inom det egna partiet stödja Trumps kampanj (en.wikipedia.org, www.bbc.com). Trumps 

kampanj var både under primär och senare i det huvudsakliga valet kantat av skandaler och 

Trumps sätt att uttrycka sig i tal väckte stor uppmärksamhet hos media. Den mest 

framträdande skandalen var den ökända inspelningen av Trump i samband med ett 

framträdande på Access Hollywood där han på ett nonchalant sätt beskriver hur han 

trakasserar Kvinnor. Andra framträdande händelser var Trumps kommentarer om en familj 

till en avliden soldat, att han bröt praxis och inte gav tillgång till sina deklarationer under 

valet, mer om dessa går att läsa i det bifogade dokumentet. Den 8/11-16 valdes Donald 

Trump, och hans nuvarande vice president Mike Pence, det Amerikanska valet 2016 

(en.wikipedia.org, www.bbc.com).   

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton_presidential_campaign,_2016
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35356941
https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump_presidential_campaign,_2016
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35356941
https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump_presidential_campaign,_2016
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35356941
https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump_presidential_campaign,_2016
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35356941
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