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Abstract 

Syftet med denna uppsats är testa Muddes hypotes: När populistiska aktörer når politiska fram-

gångar och hotar etablissemanget, svarar delar av etablissemanget med att inkludera ett po-

pulistiskt språkbruk för att mota bort utmanaren.  

Ovanstående hypotes prövas genom att undersöka om Hillary Clinton och Jeb Bush som tillhör 

ett politiskt etablissemang utvecklat sitt språk i sina kampanjtal mot att bli mer eller mindre 

populistiska, i samband med att Donald Trump och Bernie Sanders som av flera medier blivit 

beskrivna som populister anslutit sig till primärvalet 2016 i USA. 

Teorin som används i uppsatsen är hämtad från Cas Muddes studie The Populist Zeitgeist samt 

Kirk A. Hawkins studie ”Is Chávez Populist?”. Metoden i uppsatsen utgörs av en kvalitativ 

idealtypsanalys. Utifrån uppsatsens resultat kan följande indikationer redovisas. Hillary Clinton 

har inte inkluderat ett mer populistiskt språk i sina kampanjtal i samband med att Trump och 

Sanders ställt upp inför primärvalet 2016 i USA. Detta står i motsats till Jeb Bush som inklude-

rat ett mer populistiskt språk i samband med att Trump och Sanders ställt upp inför primärvalet 

2016 i USA, vilket styrker Muddes hypotes. 

Nyckelord: Populism, Diskursiv stil, The Populist Zeitgeist, Primärvalet, USA, Presidentkan-

didater, Jeb Bush, Hillary Clinton, Donald Trump, Bernie Sanders. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras uppsatsens Introduktion. Därpå följer uppsatsens Problem 

som ämnar rama in uppsatsens problemområde, med underrubrikerna Inomvetenskaplig rele-

vans och Utomvetenskaplig relevans. Därefter följer uppsatsens Syfte med tillhörande Fråge-

ställningar. Avslutningsvis redovisas uppsatsens Disposition. 

1.1 Introduktion 

Ett val som med stor sannolikhet kommer gå till historieböckerna, så kan primärvalet 2016 i 

USA betecknas. Ett val som kan leda till att USA får sin första kvinnliga president genom Hil-

lary Clinton. Likväl är inte detta det enda som är av stor politisk betydelse för valet. Det är även 

vad som har hänt i själva valet. Ett val som har kommit att bjuda på många överraskningar. 

Vem hade för ett år sedan kunnat tro att fastighetsmogulen och T.V personligheten Donald 

Trump, med sina fräcka utlägg, barocka språk och inte sällan vulgära utryck så fullständigt 

kunnat utmanövrera och ta ledningen i Republikanernas primärval? Vem hade kunnat tro att 

Bernie Sanders som själv uttalat sig vara demokratisk socialist kunnat mäta sig med Hillary 

Clinton i ett land som karaktäriserat sig som liberalismens brinnande fackla i världen? Finns 

det något som Sanders och Trump har gemensamt i sina politiska profileringar som kan ha lett 

till sådana framgångar i primärvalen? 

Ett begrepp som medialt delvis har kommit att beskriva båda dessa aktörers framfart är popul-

ism.1 Populism kan definieras som en diskursiv stil som utrycks genom en retorik av vädjanden 

till folket som förmedlas via ett ontologiskt dualistiskt ställningstagande, där den politiska ak-

tören delar in världen i ett moraliskt upphöjt folk och en eller flera moraliskt förkastliga eliter 

som ligger folket till last.2 Vad som blir intressant att fråga sig är om populism som diskursiv 

stil är ett isolerat fenomen kopplat till Sanders och Trump, eller har populism som diskursiv stil 

blivit mainstream där en anpassning till ett mer populistiskt språk bland de övriga president-

kandidaterna kan ha förekommit? 

 

 

                                                           
1Washington post - 11 mar 2016 # The Guardian -28 feb 2016 # Haaretz - 15 mar 2016 
2 Canovan 2004. Sid: 242-243 # Hawkins 2009. Sid. 1043-1044 
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1.2 Problem 

I Cas Muddes studie The Populist Zeitgeist lägger Mudde fram en hypotes som gör följande 

gällande: När populistiska aktörer når politiska framgångar och hotar etablissemanget, svarar 

delar av etablissemanget med att inkludera ett populistiskt språkbruk för att mota bort utma-

naren.3 

Forskning över hur etablerade politiker reagerar när de ställs mot populistiska aktörer är tunt 

men det existerar. Studien A populist Zeitgeist? Programmatic contagion by populist parties in 

Western Europé, skriven av Wouter van der Brug, Sarah L de Lange och Matthijs Rooduijn 

testar Muddes hypotes genom att empiriskt granska europeiska partiers valmanifest, genom att 

undersöka om etablerade partier inkluderat ett mer populistiskt språk i deras valmanifest efter 

att populistiska aktörer nått valframgångar. Deras resultat skulle visa att så inte är fallet.4  

Mot denna bakgrund är det högaktuellt att granska om ett utvalt antal etablerade amerikanska 

politiker i primärvalet 2016 i egenskap av presidentkandidater, inkluderat ett populistiskt språk 

i sina tal i samband med att politiska aktörer som förväntats vara populistiska i sin stil ställt upp 

inför primärvalet.  

1.2.1 Inomvetenskaplig relevans 

Att studera hur etablerade politiker reagerar när populistiska aktörer utmanar dessa är relevant 

av flera olika anledningar, där denna uppsats erhåller inomvetenskaplig relevans genom att 

uppsatsen kan ge ett resultat som kan ge en indikation över om Muddes tes stämmer med verk-

ligheten. 

1.2.2 Utomvetenskaplig relevans 

Uppsatsen får utomvetenskaplig relevans genom att uppsatsens avsikt är att undersöka presi-

dentkandidaters tal i deras kampanjer, vilket är högst intressant eftersom dessa har möjlighet 

att få tillgång till världens mäktigaste post, USA:s president, där den möjliga förekomsten av 

populism i deras retoriska språk kan ge en försmak över hur dess stil som president kan gestal-

tas. 

 

                                                           
3 Mudde 2004. Sid: 542, 562-563 
4 Brug, Lange, Rooduijn 2014. Sid: 568-571 
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1.3  Syfte 

Syftet med denna uppsats är testa Muddes hypotes: När populistiska aktörer når politiska fram-

gångar och hotar etablissemanget, svarar delar av etablissemanget med att inkludera ett po-

pulistiskt språkbruk för att mota bort utmanaren. 

Ovanstående hypotes prövas genom att undersöka om Hillary Clinton och Jeb Bush som till-

hör ett politiskt etablissemang utvecklat sitt språk i sina kampanjtal mot att bli mer eller mindre 

populistiska, i samband med att Donald Trump och Bernie Sanders som av flera medier blivit 

beskrivna som populister anslutit sig till primärvalet 2016 i USA. 

Nedanstående frågeställningar kommer bistå uppsatsen i detta syfte. 

1.3.1 Frågeställningar 

1. Existerar delar av populism som diskursiv stil ibland Bushs, Clintons, Sanders och 

Trumps kampanjtal under och inför primärvalet 2016? 

2. Är det någon eller några av presidentkandidaterna som skiljer ut sig genom att ge uttryck 

för populism som diskursiv stil i högre eller mindre omfattning? 

3. Har någon eller några av presidentkandidaterna förändrat sitt retoriska språk i sina kam-

panjtal mot att ge uttryck till en högre grad av populism, eller har deras retoriska språk 

förhållit sig statiskt under och inför primärvalet 2016? 

1.4 Disposition 

Efter det Inledande kapitlet följer Teori, där teorin först behandlar Muddes tes om The Populist 

Zeitgeist. Därnäst följer Teoridiskussion som ämnar klargöra varför uppsatsen definierar popul-

ism som diskursiv stil. Därefter introduceras Hawkins Idealtyp av populism som diskursiv stil 

via Hawkins studie ”Is Chávez Populist? Sist inom teorikapitlet presenteras Tidigare forskning 

med studierna A populist Zeitgeist? Programmatic contagion by populist parties in Western 

Europé samt Populism as political communication style: An empirical study of political parties' 

discourse in Belgium. Därefter följer Metod med underrubrikerna Begreppsdefinition, Design, 

Metoddiskussion, Urval, Material, Materialdiskussion och sist Validitet, där uppsatsens upp-

lägg och metodologiska val samt styrkor och svagheter diskuteras. Därpå redovisas uppsatsens 

Analys som främst redovisas i matrisform i tät påföljd av uppsatsens Resultat som svarar på 

uppsatsens frågeställningar som bland annat uppvisas  i figurform. Avslutningsvis presenteras 

uppsatsens Slutsats med underrubrikerna Sammanfattning, Diskussion, Reflexion och sist 

Framtida forskning, där innebörden och giltigheten hos uppsatsens resultat diskuteras samt hur 

framtida forskning inom ämnet kan gestaltas.  
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras Muddes studie The Populist Zeitgeist där Muddes hypotes och argu-

mentation mer utförligt förklaras. Därnäst följer Teoridiskussion som ämnar klargöra varför 

uppsatsen definierar populism som diskursiv stil. Därefter introduceras Hawkins Idealtyp av 

populism som diskursiv stil via Hawkins studie ”Is Chávez Populist?” Efter det följer Tidigare 

forskning med studien A populist Zeitgeist? Programmatic contagion by populist parties in 

Western Europé, författad av Wouter van der Brug, Sarah L de Lange och Matthijs Rooduijn 

som ger sig i kast med att testa Muddes hypotes. Avslutningsvis redovisas studien Populism as 

political communication style: An empirical study of political parties' discourse in Belgium, 

skriven av Jan Jagers och Stefaan Walgrave som är en av de mest formgivande studierna för 

populism med fokus mot tal och retorik. 

2.1 The Populist Zeitgeist 

I Cas Muddes studie The populist Zeitgeist redogör Mudde för hur en populistisk tidsanda har 

kommit att prägla västvärlden sedan 90-talet och framåt. Mudde gör detta genom att beskriva 

hur politiska aktörer inom etablissemanget har kommit att inkorporera populistiska teman och 

populistisk retorik.5 

Mudde exemplifierar detta genom att rikta blicken mot politiska observatörer som menar att 

populism varit en bidragande orsak till både vinster och förluster för demokratiska och republi-

kanska presidentkandidater. Populistiska element har även kunnat lokaliseras inom etablerade 

partier i Västeuropa. I parlamentsvalet 2001 i Storbritannien när Torys stod i opposition refere-

rade bland annat dess partiledare William Hague, att Labourpartiets ledarskikt skulle vara en 

nedlåtande liberal elit. Hague beskrev även vid flera tillfällen hur Labourpartiets elit i London 

var totalt ovetande om folks bekymmer och känslor i det övriga landet. Tony Blairs väg till 

makten skulle även kantas av populistiska teman vilket skulle upprepa sig när Blair väl satt vid 

makten. Ett talande exempel för hur populistisk retorik skulle komma att spelas ut var i drabb-

ningen mellan Labourregeringen och The countryside Alliance. Den senare argumenterade för 

hur Labourregeringen var en avskärmad elit som hotade vanliga engelsmäns sätt att leva. La-

bourregeringen försvarade sig och hävdade att de var Englands sanna förkämpar för det eng-

elska folket mot en privilegierad överklass-elit. Ytterligare en illustration av populism i det 

etablerade politiska skiktet utgörs av Steve Strevaert, före detta vice-premiärminister över Flan-

dern och före detta partiledare över Socialistische Partij Anders. Efter att ha blivit uppläxad för 

                                                           
5 Mudde 2004. Sid: 551 
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sin så kallade ”Gratis politik” av Geert Bourgeois före detta partiledare och grundare av Nieuw-

Vlaamse Alliantie, svarade Strevaert genom att säga: ”Jag förstår om Geert Bourgeois vill luta sig 

mot förmyndigande argument men jag lutar mig hellre mot folkets vishet.”6 En partikollega till 

Strevaert och före detta minister ska även ha yttrat ett utrop för ett behov av vänsterpopulism.7 

Via dessa iakttagelser menar Mudde att sedan 90-talets början har populism blivit ett vanligt 

förekommande och utmärkande drag inom politiken i västvärldens demokratier. Populism är 

fortfarande mest förekommande hos politiska outsiders eller hos nya utmanande politiska ak-

törer, men etablerade politiska aktörer i och utanför regeringsställning har även kommit att an-

vända populistisk retorik, främst i ett syfte att motarbeta de populistiska utmanarna. Detta bidrar 

till att skapa vad Mudde kallar för en populist Zeitgest(tidsanda). Denna tidsanda definieras av 

populistiska teman och populistisk retorik som används både av politiskt utmanande aktörer 

samt av etablerade sådana.8   

Följaktligen: 

When explicitly populist outsider groups gain prominence, parts of the establishment will 

react by a combined strategy of exclusion and inclusion; while trying to exclude the pop-

ulist actor(s) from political power, they will include populist themes and rhetoric’s to try 

to fight off the challenge. This dynamic will bring about a populist Zeitgeist, like the one 

we are facing today, which will disparate as soon as the populist challenge seems to be 

over its top. 9   

2.2 Teoridiskussion 

Populism som begrepp, teori och fenomen är något diffust och forskningskollegiet står inte 

enade i dess uppfattning om populism som teoretiskt begrepp, där dess innebörd kan variera 

kraftigt beroende på hur man tolkar det.10 Populism kan definieras som politisk ideologi med 

flera olika beståndsdelar, men med huvudfokus mot den grundkomponent vars mål är att proji-

cera folkets vilja direkt förbi en korrumperad elit rakt in i den demokratiska beslutsprocessen.11 

Populism kan även betecknas som politisk strategi där dess huvudsyfte är att lägga fram politik 

som appellerar till så stor del av folket som möjligt samt att man centrerar organisationen runt 

ett karismatiskt ledarskikt. Populism kan också definieras som politisk stil som präglar politiska 

                                                           
6 Min översättning. Mudde 2004. Sid: 551 
7 Ibid. Sid: 548-551 
8 Ibid. Sid: 551, 562 
9 Ibid. Sid: 563 
10 Canovan 2004. Sid: 241-244 # Jagers, Walgrave 2006. Sid: 321 
11 Hollanders, Krouwel, Raadt 2004. Sid: 3 
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aktörers språkliga uttrycksätt, där de politiska aktörerna moraliskt försöker höja upp folket och 

tala till folket, för folket, där negativa konnotationer riktas mot en eller flera eliter som retoriskt 

beskylls vara folket till last.12  

Alla dessa definitioner saknar den stringens eller bredd som klassiska ideologier har så som 

nazism eller liberalism. Därför kommer den här uppsatsen använda sig av begreppet diskurs för 

att beskriva populism som något som kombinerar retorik med ideologiska element. En popul-

istisk diskurs kan liknas vid en ideologi i den mån att den redogör för hur en samling överty-

gelser över hur ontologin fungerar ska frambringa ett politiskt agerande, men där dess vision 

och program varierar beroende på vem det är som artikulerar dem. En populistisk diskurs ma-

nifesterar sig även i dess retoriska form genom att de idéer som konstitueras bäddas in i en 

språklig stil, vilket gör att språket får en stor betydelse för analysen av politiska aktörer.13 Detta 

står i kontrast till de forskare som väljer att definiera populism som en viss kommunikationsstil, 

ledarskapsstil eller organisation, där dessa snarare skall ses som något som främjar populism 

än något som definierar det.14 

För att redogöra hur den ideologiska dimensionen av populism som diskurs manifesteras krävs 

det att man belyser populismens dualistiska natur inom dess ontologi, där det goda moraliskt 

yttras genom folket och det onda framträder hos eliten.15 Ur detta förhållningssätt framväller 

pluralism som populismens antagonistiska spegelbild. Detta kan förklaras via pluralismens 

vurm för minoriteters rättigheter och delaktighet i demokratin, vilket står i bjärt kontrast till 

populismens passion för majoritetens moraliska hegemoni. Genom detta synsätt blir det således 

möjligt att skapa en idealtyp av populism och kontrastera denna mot pluralism.16 

2.3 Hawkins Idealtyp av populism som diskursiv stil 

Den forskare som faktiskt har skapat en idealtyp av populism utgörs av Kirk A. Hawkins, som 

i sin studie ”Is Chávez Populist?” har bidragit genom att ha skapat ett komparativt mätinstru-

ment för crosscountry studier samt historiska analyser av populism som diskursiv stil.17 

Syftet med studien var att jämföra olika statschefers retoriska uttryck och gradera dessa i en 

populistisk skala. Antalet statschefer uppgick till 40 och de flesta hemmahörande i Sydamerika. 

                                                           
12Canovan 2004. Sid: 242-243 # Jagers, Walgrave 2006. Sid: 322 
13Hawkins 2009. Sid: 1045 # Canovan 2004. Sid: 243 
14 Mudde 2004. Sid: 544-545 
15 Hawkins 2009. Sid: 1043 
16 Ibid. Sid: 1045-1046 
17 Ibid. Sid: 1041 
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Materialet i undersökningen bestod av fyra tal per statschef.18 Hawkins tillvägagångssätt för att 

kunna mäta statschefernas retoriska uttryck bestod av att han först skapade en idealtyp för 

populism som diskursiv stil, vilket han sedan kontrasterade mot pluralism som diskursiv stil. 

Detta gav Hawkins vad man kan kalla för ett facit över en populistisk diskurs.  

Teorin som låg till grund för den idealtyp som Hawkins konstruerat ter sig som följer:  

Framför allt så tillskrivs populismen en dikotam världsbild genom dess moraliska dimension 

som delar in världen i en kosmisk strid mellan ont och gott, där det inte inryms någon plats för 

ett neutralt ställningstagande. Inom denna dualistiska diskurs så tillskrivs ”folket” identiteten 

av det goda och eliten identiteten av det onda. Detta leder oss till att makten således bör komma 

från folkviljan genom majoritetens moraliska hegemoni. Denna uppfattning om folkets mora-

liska överhöghet förkroppsligas i termer av exempelvis ”the common man”, där dennes dygd 

innefattar majoriteten av folket. På den motsatta sidan av det goda folket infinner sig en eller 

flera eliter som hotar att underminera folkets röst. Eliterna tillskrivs rollen som folkets ärkefi-

ende där dess karaktärsdrag varierar utifrån vem det är som artikulerar dem. De tillmälen som 

används för att karakterisera denna fiende kan bestå av termer som kraftfulla, konspirerande, 

onda, distanserade, grymma, maktfullkomna och så vidare. Samhället kan här ses som kapat av 

en ond elit som inte tjänar folkets intressen. På grund av den påstådda elitens underminerade av 

folkets röst behövs det således monumentala förändringar för att avinstitutionalisera elitens 

makt och institutionalisera folkets makt. Dessa förändringar kan utryckas i termer av revolution 

eller frigörelse och så vidare. Om en elit eller minoritet står i vägen för dessa förändringar kan 

en attityd av ”allt är tillåtet” införas, där minoritetens eller elitens mänskliga och medborgerliga 

rättigheter kan förbises för att lättare bistå folkets röst. Det samma kan även gälla för opposit-

ionen som inte nödvändigtvis behöver tilldelas någon hövlighet eller respekt.19 

 

 

 

                                                           
18 Ibid. Sid: 1047-1050 
19 Ibid. Sid: 1043-1045 
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Föregående teori skulle komma att ligga till grund för vad man kan kalla för ett facit över 

populism som kontrasteras mot pluralism inom Hawkins analysverktyg. För att se de substan-

tiella skillnaderna mellan populism och pluralism se nedan.20 

Populism Pluralism 

Retoriken ramar in frågor i moraliska ordalag eller beskriver dem 

som svart eller vitt, ont eller gott. Det finns inga nyanser, ingen 

gråskala. Detta leder till ett väldigt krigiskt språk. 

Retoriken ramar inte in frågor i moraliska ordalag eller beskriver 

dem som svart eller vitt. Retoriken betonar istället vikten av eller 

utesluter inte möjligheten till försvarbara meningsskiljaktigheter. 

Argument inom retoriken tillskrivs moralisk signifikans via kos-

miska proportioner. Retoriken framställer även moraliska anspel-

ningar på historien, där talaren rättfärdigar sina argument genom 

att knyta an dem till en historisk kontext och religiösa samt nation-

ella ledargestalter som generellt sett anses vara vördade. 

Retoriken kommer inte referera till mytologiska historiska koncept 

eller gestalter. Retoriken kommer inte innehålla någon moral i an-

slutning till kosmiska proportioner, istället kommer hänvisningar 

till spatiala och tidsmässiga konsekvenser av frågor och argument 

att begränsas till den materiella ontologin, snarare än till några 

dunkla anknytningar. 

Retoriken är demokratisk i den mån att det ”goda” är förkroppsli-

gat i majoritetens vilja, där majoriteten ses som en förenad helhet 

som kan utryckas i vad man kan kalla för folkviljan. Denna goda 

majoritet beskrivs utifrån en viss essentialism och kan utryckas i 

romantiserade ordalag, där ”the common man” ses som förkropps-

ligandet av de nationella värderingarna. 

Demokrati framställs retoriskt endast som ett sätt att räkna röster. 

Detta är något som bör respekteras och skall ses som grunden till 

ett legitimt statsskick, men skall inte framställas som ett instrument 

för att operationalisera en förexisterande tes om ”folkviljan”, där 

majoriteten skiftar från den ena sidan till den andra. ”The common 

man” är heller inte romantiserad inom denna diskurs och synen på 

medborgarskapet utrycks främst i en legal mening. 

Det onda förkroppsligas retoriskt i en minoritet där dess identitet 

kan variera beroende på sammanhang. Det kan exempelvis handla 

om olika företag, finansiärer, nationer, organisationer, raser, libera-

ler eller socialister men mera. 

Den här diskursen avhåller sig från en konspiratorisk tematisering 

samt undviker att nämna och skilja ut en styrande elit som ond. 

Inom denna diskurs uttrycks retoriskt hur en ond minoritet som 

senast styrt har underminerat samhällssystemet för sina egna in-

tressen mot den goda majoriteten av folket. Således behövs en sys-

tematisk förändring. Denna förändring kan utryckas i termer av re-

volution eller frigörelse för folket från deras bojor. Detta skall 

dock göras via demokratiska val. 

Inom denna diskurs argumenteras det inte för en systematisk för-

ändring utan man fokuserar i stället på specifika frågor. Man läg-

ger vikt på olikheter i politiken, inte hegemoni. 

Inom denna diskurs kan talaren ge utryck för hur det kan vara tillå-

tet att göra avkall på lagar och regler för att kunna hantera en ho-

tande minoritet. Talaren kan luta sig mot argument för att göra just 

detta genom att överdriva och manipulera data i sitt tal. Språket 

som talaren använder sig av kan även vara stridslystet, upphets-

ande och nedsättande gentemot oppositionen. 

Formella rättigheter respekteras öppet och oppositionen är hante-

rad med respekt och hövlighet. Talaren kommer inte uppmuntra till 

illegala handlingar. Argumenten vilar inte på manipulerad data och 

om manipulationer ändå har förekommit så är detta ett pinsamt 

misstag för den politiska aktören. 

 

Ovanstående idealtyp skulle appliceras på det insamlade materialet för att kunna gradera stats-

cheferna genom att jämföra talen mot idealtypen, där det räknades samman hur många dimens-

ioner av populism som diskursiv stil som överensstämde med de individuella talen. Graderingen 

som användes i studien bestod av en skala från 0-2 där 0 står för inga populistiska uttryck eller 

                                                           
20 Bearbetad version av Hawkins appendix 2009. Sid: 1063-1064 



  

12 
 

väldigt få. 1 står för ett retoriskt utryck som starkt korrelerar med populistiska element. 2 står 

för ett retoriskt utryck som extremt starkt korrelerade med populistiska element. För att kunna 

genomföra graderingen av statscheferna rekryterade och tränade Hawkins studenter för att ma-

nuellt analysera och gradera statscheferna utifrån den graderingskala med tillhörande idealtyp 

som Hawkins tillverkat.21  

Resultatet av analysen skulle visa att ett antal statschefer där man haft en misstanke om att en 

populistisk profil existerade överensstämde till stor del med resultatet. Hawkins gjorde således 

bedömningen att populism som diskursiv stil är en god analysbar ram som kan tillgripas för att 

profilera aktörer som populistiska eller icke populistiska.22  

Fördelen med att använda sig av Hawkins idealtyp av populism som diskursiv stil med medföl-

jande graderingsschema är att den inte är konstruerad för ett visst fall och ett visst land, utan är 

tillägnad för att mäta populism i politiska aktörers tal mellan nationsgränser där övriga studier 

främst är enfallstudier. Själva metoden är heller inte lika tidskrävande som de studier som in-

riktar sig mot att kvantitativt räkna ord eller termer kopplade till en viss populistisk tematik som 

oftast skiljer på sig mellan olika studier, där tidsbrist är en av de komponenter som fått styra 

valet av metod i denna uppsats.23 Populism som diskursiv stil innefattar även en bredare tolk-

ning av populism än vad de studier gör som redovisas i den tidigare forskningen, vilket är önsk-

värt på grund av populismens ofta komplexa signalement. 

2.4 Tidigare forskning 

I denna del av uppsatsen redovisas tidigare forskning indelat i två studier: A populist Zeitgeist? 

Programmatic contagion by populist parties in Western Europé samt Populism as political com-

munication style: An empirical study of political parties' discourse in Belgium. Syftet med att 

redovisa dessa studier är att rama in hur tidigare forskning inom uppsatsens problemområde har 

gestaltats. 

2.4.1 A populist Zeitgeist? Programmatic contagion by populist parties in Western Eu-

ropé 

Den studie som faktiskt gett sig i kast med att testa Muddes hypotes om att etablissemanget 

skulle inkludera teman av populism och ge utryck för ett mer populistisk språkbruk när de ställs 

inför en eller flera populistiska aktörer, utgörs av A populist Zeitgeist? Programmatic contagion 

                                                           
21 Ibid. Sid: 1050,1051, 1062-1064 
22 Ibid. Sid: 1053-1058 
23 Ibid. Sid: 1041-1042 
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by populist parties in Western Europé, författad av van der Brug, Sarah de Lange och Matthijs 

Rooduijn. 

Syftet med studien var att testa följande hypoteser: 

1. The programmes of mainstream parties in Western Europe have become more populist since 

the late 1980s. 

2. The greater the electoral losses of a mainstream party, the more populist the programmes of 

this party become.  

3. The more successful populist parties, the more populist the programmes of mainstream parties 

become. 24
 

För att besvara ovanstående hypoteser använde forskarna en kvantitativ innehållsanalys där det 

material som forskarna riktade sitt fokus mot bestod av paragraftexter inom ett utvalt antal par-

tiers valmanifest från Frankrike, Tyskland, Italien, Holland och Storbritannien under ett tids-

spann från 1989 till 2008. Anledningen till att man valde att analysera manifestens paragraftex-

ter förklaras genom att forskarna uppfattade det som svårt att kunna registrera de förhållanden 

som ligger till grund för en populistisk ideologi, för att detta enligt forskarna måste göras i ett 

flertal sammanhängande meningar vilket är osannolikt att hitta i ett partis valmanifest som oft-

ast är mer fokuserat på att beskriva teknikkala detaljer. Forskarna valde därför istället att ana-

lysera paragrafer eftersom dessa ger utryck för det huvudsakliga innehållet i den mer detaljerade 

texten.25 

Den kvantitativa innehållsanalysen genomfördes genom att forskarna letade efter referenser till 

folket och referenser till antietablissemanget i paragrafernas text. Om båda dessa referenser 

existerade inom en paragraf utryckte den populism. Det ska även sägas att i de fall där paragra-

ferna agerade i egenskap av introduktioner räknades dessa två gånger, för att dessa introdukt-

ioner ofta innehåller kärnan i det politiska budskapet inom manifesten. Paragrafer räknades 

även med större tyngd om de fanns i ett väl detaljerat stort manifest än i ett mindre, på grund 

av att i de större mer detaljerade manifesten till högre andel innehåller teknikkala laborationer 

än vad valmanifest med lägre volym och mindre detaljerat utstuderade valmanifest gör enligt 

forskarna. För att sedan gradera hur populistiskt ett valmanifest är räknade forskarna ut hur stor 

                                                           
24 Brug, Lange, Rooduijn 2014. Sid:565  
25 Ibid. Sid: 566 
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del av valmanifestens paragrafer det är som utrycker populism, vilket gav varje valmanifest ett 

procentuellt värde.26 

De partier som forskarna valde att analysera delades in i populistiska icke-mainstream partier, 

mainstream-partier och icke-mainstreampartier. För att göra denna indelning använde sig fors-

karna av studien Mapping policy preferences27 som hjälpmedel för att indela partierna i 

mainstream partier och icke-mainstreampartier. Detta gjordes genom att undersöka hur de olika 

partiernas politiska preferenser antingen samspelat med en majoritet (mainstream partier) av 

partierna inom de enskilda ländernas politiska partilandskap eller varierat (icke-mainstream 

partier). Epitetet populist sammanlänkades med icke-mainstream partier när ett sådant parti 

hade blivit benämnt som det i en akademisk diskurs minst två gånger.28  

Det skulle visa sig att de partier som blivit benämnda som populistiska skulle överensstämma 

med att inneha en högre andel paragrafer som uttrycker populism än vad de andra partierna 

hade i dess valmanifest. Forskarna jämförde sedan valmanifestens procentuella andel paragrafer 

som uttryckte populism, med de valframgångar och de valförluster som de populistiska och 

icke-populistiska partierna hade gjort under tidsspannet 1989-2008.29 

Resultatet skulle visa att mainstreampartiernas procentuella andel paragrafer som uttrycker 

populism sammantaget inte ökat sedan 1989 och framåt. Populistiska partier skulle heller inte 

uppvisa en ökning av populistiska paragrafer efter att dessa nåt valframgångar under samma 

tidsperiod. Detta kan antyda att vi inte befinner oss i en populistisk tidsanda. Resultatet visade 

även att mainstream partiers procentuella andel populistiska paragrafer inte stiger i samband 

med mainstream partiers valförluster eller populistiska partiers valframgångar.30  

Detta motsäger Muddes hypotes i studien The populist Zeitgeist, men med detta sagt så skall 

det sägas att denna studie har sina begränsningar.  

Dessa begränsningar utgörs av dess val av material det vill säga paragrafer inom valmanifest. 

Populism kan även gestalta sig i politiska aktörers språk och tal där valmanifest endast är en av 

flera plattformar för en populistisk diskurs. Att endast mäta populism genom referenser till fol-

                                                           
26 Ibid Sid: 567 
27 Ibid Sid: 572 # Bara, Klingemann, Volkens 2006. 
28 Ibid Sid: 567, 572  
29 Ibid Sid: 569 
30 Ibid Sid: 568-571 
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ket och referenser till antietablissemanget kan även tyckas vara otillräckligt. Om forskarna an-

vänt sig av fler variabler av populism hade detta kunnat ge ytterliga utslag inom analysen och 

således förändrat resultatet. 

2.4.2 Populism as political communication style: An empirical study of political parties' 

discourse in Belgium 

En av de mest formgivande studierna för populism med fokus mot tal och retorik utgörs av Jan 

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

study of political parties' discourse in Belgium.31  

Syftet med studien var att testa hypotesen att det främlingsfientligt stämplade partiet“…Vlaams 

blok`s external communication is characterised by an outspoken and all-pervading populism.” 
32 

För att testa hypotesen undersökte forskarna om det inom en tidsram på tre år gick att identifiera 

populism som kommunikativ strategi hos sex stycken belgisk-flamländska partier, ett av de 

belgisk-flamländska partierna var det högerextrema Vlaams Blok. Materialet som de använde 

sig av bestod av 20 så kallade PBB`s (political party broadcasts), där varje parti från de sex 

belgisk-flamländska partierna var representerade 20 gånger under en treårs period.33 

För att kunna analysera sitt insamlade material konstruerade Jagers och Walgrave en teori om 

populism som kommunikativ strategi. Teorin består av tre kriterier för populism som kommu-

nikativ strategi, dessa är följande: 1. Man åberopar sig starkt till folket. 2. Man har en antielit-

istisk inställning. 3. Man ser demos som en solid uteslutande massa. Dessa kriterier delade man 

sedan in i tunn och tjock populism vilket tillsammans utgör vad forskarna kallar för en klassisk 

definition av populism. Tunn populism syftar till det första kriteriet det vill säga man åberopar 

sig starkt till folket. Denna definition är viktig eftersom utan den så kan man inte klassificera 

en politisk aktör under användandet av populism som kommunikativ strategi. Det första krite-

riet är alltså fundamentet inom den populistiska diskursen. De två andra kriterierna är också 

viktiga men kan åberopas av olika politiska aktörer utan att ha en populistisk agenda, profil 

eller stil enligt Jagers och Walgrave. Tjock populism är en kombination av de tre kriterierna 

tillsammans och utgör vad forskarna letade efter hos analysenheter.34 Jagers och Walgrave op-

                                                           
31 Hawkins 2009. Sid: 1041 # Rooduijn, Pauwels 2011. Sid:1273 
32 Jagers, Walgrave 2007 Sid: 321 
33 Ibid Sid: 325 
34 Ibid Sid: 321,322 
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erationaliserade dessa kriterier under rubrikerna Folket, Staten, Politiken och Media som kon-

taktytor för en populistisk diskurs, som skulle ligga till grund för analysen av de tal Jagers och 

Walgrave valt ut.35 

Jagers och Walgrawe använde sig sedan av en kvantitativ innehållsanalys för att få fram ett 

värde för tunn och tjock populism hos de sex partierna. Detta genomfördes genom att först 

fokusera på tunn populism där man räknade de yttringar som refererade till folket i talen i re-

lation till hur lång sändningen var. Detta gav forskarna ett resultat av hur stor proportion av 

talet som refererade till folket. För Vlaams Blok skulle denna proportion utgöra 37% av de 

sammanlagda talen vilket var det högsta resultatet gällande proportion för de sex partierna. 

Jagers och Walgrawe skulle sedan undersöka hur hög intensitet de sex partierna hade gällande 

användandet av referenser till folket genom att räkna hur många gånger man refererat till folket 

under sändningarna. Här skulle även Vlaams Blok utmärka sig genom att totalt referera till 

folket 426 gånger där genomsnittet för alla sex partier låg på 250. Vad som även kan sägas vara 

intressant är det faktum att de partier som stod i opposition, hade efter att forskarna multiplicerat 

de sex partiernas proportion med intensitet ett högre värde en de partier som stod i regerings-

ställning. Jagers och Walgrawes slutsats av detta var att oppositionspartier använder sig av en 

tunn form av populism för att utmana de regerande partierna genom att identifiera sig med 

folket. För att mäta tjock populism rörande folket, räknades hur många gånger partierna hade 

yttrat negativa inställningar mot olika befolkningsgrupper i partiernas tal. Vlaams Blok ut-

märkte sig även här genom att ha yttrat negativa inställningar mot olika befolkningsgrupper 

181gånger. Detta kan jämföras med det parti som gjort det samma näst mest gånger där man 

kom upp i ett värde av 28 samt det parti som gjort det minst som kom upp till ett värde av 5. 

För att mäta tjock populism rörande antielitism räknade man de yttranden som förhållit sig 

negativ inställda till staten, politiken samt media och multiplicerade dessa med hur högt kritiken 

hade stegrats inom de graderingsskalor som Jagers och Walgrawe skapat. De tre olika värdena 

man således fick fram adderades sedan till ett samlat värde för varje partis antielitism. Vlaams 

Blok utmärkte sig även här genom att få ett samlat värde på 296,6 som kan jämföras med det 

parti som fick det näst högsta värdet på 63,8 och det parti som fick det lägsta värdet på 24.36 

Vlaams Blok kan slutligen sägas vara ett extremt populistiskt parti. Detta blev tydligt när man 

jämförde de olika partiernas värden som Jagers och Walgrawe fått fram. 

                                                           
35 Ibid Sid: 339-343 
36 Ibid Sid. 326-332 
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Varför den här uppsatsen inte använder sig av en liknande metod och analys förklaras med att 

den är extremt tidskrävande. Metoden är även skapad för en Belgisk kontext där den metod som 

Hawkins använder är skapad med syftet att jämföra populistisk diskursiv stil mellan olika länder 

och tider, vilket bättre passar uppsatsens syfte och problemformulering eftersom de operativa 

indikatorerna i Hawkins studie inte är endast är skapade för ett enskilt lands kontext. Det skall 

även sägas att studiens operationalisering av populism inte alltid känns rimlig. Det behöver 

exempelvis inte betyda att man gör sig skyldig till en anti-elitistisk inställning om man yttrar 

kritik mot ett visst media, alternativt beslut som sittande regering har tagit eller att man kritiserar 

statliga misslyckanden, där dessa signalement bland andra var ämnade som indikatorer till en 

anti-elitistisk inställning som är en del av tjock populism. Detta kan påstås dra ner på studiens 

begreppsvaliditet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

18 
 

3. Metod 

I detta kapitel redovisas uppsatsens Begreppsdefinition av populism som diskursiv stil. Därnäst 

presenteras uppsatsens Design som ämnar beskriva uppsatsens tillvägagångssätt. Därefter följer 

Metoddiskussion som främst motiverar valet av kvalitativ idealtypsanalys. Därpå följer Urval 

som fokuserar mot uppsatsens val av analysenheter. Därnäst redovisas vilka ställningstaganden 

som gjorts i insamlandet av material i form av rubrikerna Material och Materialdiskussion. 

Avslutningsvis så diskuteras uppsatsens Validitet med underrubrikerna Begreppsvaliditet, In-

tern validitet och Extern validitet. 

3.1 Begreppsdefinition 

I uppsatsen definieras populism som diskursiv stil som utrycks genom en retorik av vädjanden 

till folket som förmedlas via ett ontologiskt dualistiskt ställningstagande, där den politiska ak-

tören delar in världen i ett moraliskt upphöjt folk och en eller flera moraliskt förkastliga eliter 

som ligger folket till last.37 Populism som diskursiv stil kan här beskrivas som något som kom-

binerar retorik med ideologiska element. Den populistiska diskursen liknas vid en ideologi i 

den mån att den redogör för hur en samling övertygelser över hur ontologin ser ut ska fram-

bringa ett politiskt agerande, men där dess vision och program varierar beroende på vem det är 

som artikulerar dem. En populistisk diskurs manifesteras även i dess retoriska form genom att 

de idéer som konstitueras bäddas in i en språklig stil. Detta gör att språket får en stor betydelse 

för analysen av politiska aktörer.38 

3.2 Design 

För att besvara uppsatsens syfte används en kvalitativ idealtypsanalys som bygger på Kirk A. 

Hawkins graderingsschema och idealtyp av populism som diskursiv stil. Dessa verktyg bruka-

des för att kunna gradera en utvald mängd tal för varje kandidat som mer eller mindre populist-

iska. Detta medför att uppsatsen kommer kunna jämföra presidentkandidaternas tillkännagivan-

detal med deras övriga kampanjtal och på så sätt visualisera om värdet på de övriga talen vari-

erar mot tillkännagivandetalet och därigenom kunna se en förändring. 

I uppsatsen definierades populism som diskursiv stil, bestående av en rad ideologiska element 

som utrycks via aktörers retoriska språk i enlighet med Hawkins teori i studien Is Chávez Po-

pulist? Dessa ideologiska element operationaliserades via den idealtyp Hawkins konstruerat till 

                                                           
37Canovan 2004. Sid: 242-243 # Hawkins 2009. Sid: 1043-1044 
38Hawkins 2009. Sid: 1045 # Canovan 2004. Sid: 243 
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operationella indikatorer, se sidorna: 10, 11. Dessa indikatorer användes för att gradbestämma 

talen. 

Följande graderingsschema låg till grund för graderingen: 

5-6= Ett värde i den här kategorin är extremt populistiskt och kommer väldigt nära den 

ideala populistiska diskursen. Detta tal utrycker 6 av 6 eller 5 av 6 indikatorer av populism 

som diskursiv stil. 

3-4= Ett värde i den här kategorin inkluderar flertalet element av populism men kan be-

blanda dessa med pluralistiska element. Detta tal utrycker 4 av 6 eller 3 av 6 indikatorer av 

populism som diskursiv stil. 

0-2= Ett värde inom denna kategori inkluderar väldigt få indikatorer av populism eller inga. 

Detta tal utrycker 0 av 6, 1 av 6 eller 2 av 6 indikatorer av populism som diskursiv stil.39 

Det ska belysas att detta graderingsschema är kraftigt omarbetat på grund att originalet var allt 

för diffust, där originalet inte hade ett exakt värde för varje nivå av populism utan använde 

följande skala: 0= Väldigt få populistiska element eller inga. 1= Här finns starka klara element 

av populism. 2= Här finns alla eller nästan alla element av en populistisk diskurs.40 

Analysen med ambitionen att gradera varje tal på ovanstående graderingsschema gick till som 

följer. Varje tal lästes ingående och detaljerat med idealtypen av populism som diskursiv stil i 

åtanke. Vid var gång ett segment av talets text någorlunda matchade med någon av indikato-

rerna för populism som diskursiv stil markerades texten. Efter att markerat all text som väckt 

intresse gällande dess samhörighet till någon av indikatorerna klipptes dessa citat ut och inord-

nades under indikatorerna för populism som diskursiv stil, varje citat som klipptes ut bestod av 

hela meningar. Därefter granskades varje citat mer ingående med dess möjliga samband med 

någon eller några av indikatorerna, där en gallring skedde kring de citat som inte uppvisat ett 

tillräckligt samband.  

 

 

 

                                                           
39 Omarbetad version av Hawkins graderingsschema. Hawkins 2009. Sid:1062 
40 Hawkins 2009. Sid: 1062 
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Det kan vara värdefullt utifrån en intersubjektiv förhållningsförmåga att redovisa exempel på 

ett citat som var nära att visa ett samband med en av indikatorerna, men där sambandet inte var 

tillräckligt. Den del av citatet som uppvisar ett visst samband markeras med understruken text, 

det samma gäller för den del av indikatorn som matchar citatet. Se nedan. 

” I will be a president who fights for all. Join me in this journey. Fight with me as we work to funda-

mentally change the culture of Washington.”41 

Ovanstående citat kan tyckas ha ett visst samband med följande indikator av populism som 

diskursiv stil: 

Inom denna diskurs uttrycks retoriskt hur en ond minoritet som senast styrt har underminerat samhälls-

systemet för sina egna intressen mot den goda majoriteten av folket. Således behövs en systematisk 

förändring. Denna förändring kan utryckas i termer av revolution eller frigörelse för folket från deras 

bojor. Detta skall dock göras via demokratiska val. 

Granskas det här citatet mer ingående står det klart att sambandet inte är tillräckligt starkt, ef-

tersom ingen del av citatet eller övriga delar av talet ramar in att en styrande minoritet skall ha 

underminerat samhällsystemet för sitt eget intresse mot den goda majoriteten av folket. Ytter-

ligare exempel hade kunnat redovisas men med risk att överstiga uppsatsens rimliga volym så 

avstås det från ett sådant förfarande. 

De citat som faktiskt uppvisade ett samband applicerades som citat i analysen. 

Varje indikator som gav utslag från ett eller flera citat räknades samman vilket gav varje tal ett  

värde från 0-6 där 6 är samtliga indikatorer. Värdet i kandidaternas tillkännagivandetal jämför-

des sedan med de tre återstående kampanjtalen vilket gjordes för att se om de resterande talens 

värde varierade mot tillkännagivandetalet. Detta möjliggjorde en visualisering av hur president-

kandidaternas tal blivit mer eller mindre populistiska i jämförelse med tillkännagivandetalen.  

Det skall förtydligas att uppsatsens ambition inte är mäta talens intensitet eller proportion av 

populism som diskursiv stil, där uppsatsen endast är kvantitativt utformad till den grad att det 

som räknas endast består av hur många operationella indikatorer det är som finner ett samband 

med talets text. Uppsatsens intention är även att endast mäta populism, där de pluralistiska ope-

rativa indikatorerna endast har tjänat som jämförelse mot en populistisk diskurs. 

                                                           
41 Jeb Bush. 2 nov 2015. Tampa Garden Club, Tampa Florida. 
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3.3 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden kan alltid jämföras med den kvantitativa där båda metoder har sina 

fördelar. Den största anledningen till att uppsatsen använder den kvalitativa metoden förklaras 

med dess förmåga att finna det som eftersöks som döljer sig under ytan och som endast kan 

hittas via intensiv läsning av det textbaserade materialet. Detta är av ytterst vikt för denna upp-

sats och om vi exempelvis lyfter blicken mot den första operationella indikatorn, se sidan 11, 

som fokuserar mot att: Retoriken ramar in frågor i moraliska ordalag eller beskriver dem som 

svart eller vitt, ont eller gott. Det finns inga nyanser, ingen gråskala. Detta leder till ett väldigt 

krigiskt språk. Här förstår man snabbt att ovanstående operativa indikator av populism som 

diskursiv stil hade blivit ytterst svår att finna med en kvantitativ metod, där ett kodningsschema 

för olika fraser eller termer som inrymmer ovanstående innebörd hade blivit synnerligen kom-

plicerat att ta fram. För att hitta en sådan innebörd i en text bör man istället läsa textens delar 

noggrant så att textens betydelse och djup visualiseras. Ur detta exempel träder även en annan 

aspekt fram till varför man bör välja den kvalitativa före den kvantitativa metoden. Eftersom 

den kvalitativa metoden tillåter forskaren söka efter det i en text som ligger dolt under dess yta, 

gör detta att uppsatsens operationella indikatorer kan inta ett mer detaljerat och komplext format 

gentemot det som skall undersökas. Detta står i kontrast till den kvantitativa metoden som ef-

tersträvar att analysera ett stort antal analysenheter mot mindre detaljerade indikatorer, vilket 

är inte önskvärt i denna uppsats eftersom populism utgörs av ofta komplexa signalement.42 

Den kvalitativa metoden kan även delas in i klass och gradbestämmande analyser. I denna upp-

sats ska det vara den gradbestämmande analysen som är att föredra. Syftet med uppsatsen är 

just att gradera presidentkandidaternas tal på en populistisk skala, inte att klassindela dem i en 

viss dimension av populism. Ett sådant förfarande hade istället varit önskvärt om analysenhet-

erna bara hade förväntats uppvisa ytterst små skillnader vilket inte är fallet i denna uppsats. 

Uppsatsens syfte eftersträvar istället en form av populism som skall ses som en extrembild av 

verkligheten som en analysenhet kan vara mer eller mindre nära. Detta medför att en gradering 

kan appliceras på analysenheternas tal över hur nära talet är den ideala formen av populism som 

diskursiv stil.43  

                                                           
42 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012. Sid: 210 
43 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012. Sid: 139, 140 
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3.4 Urval 

Presidentkandidaterna som utgör analysenheterna i den här uppsatsen består av republikanerna 

Donald Trump och Jeb Bush samt demokraterna Bernie Sanders och Hillary Clinton. 

Trump och Sanders valdes för att dessa kandidater inom respektive parti förväntades utrycka 

en hög grad av populism som diskursiv stil. Skälet till att Trump och Sanders förväntas utrycka 

en hög grad av populism som diskursiv stil, är att dessa har profilerats av politiska kommenta-

torer inom ett flertal medier som populister. Här förekommer jämförelser mellan Sanders och 

historiska populistiska aktörer som Huey Long, med sitt fokus mot ekonomisk jämlikhet och 

porträtterandet av en ekonomisk elit som distanserad och moraliskt förkastlig. Paralleller dras 

även mellan Trump och europeisk högerpopulism. Oroligheterna kring Trumps möten beskrivs 

som en reinkarnation av tumultet kring rasprotesterna 1968 i USA och Weimar republikens 

upplopp, där kommunister slogs öppet på gatorna med nazister.44  Det måste poängteras att det 

är av stor vikt att inkludera dessa kandidater som analysenheter där deras grad av populism 

faktiskt mäts, annars hade Trump och Sanders populistiska epitet endast vilat på mediala påstå-

enden. 

Det skall även sägas att andra kandidater medialt har givits populistiska epitet, men inga av 

dessa har nått sådana framgångar i valet 2016 som Trump eller Sanders.45   

Bush och Clinton valdes för att dessa tillhör ett politiskt etablissemang. Orsaken till att Bush 

och Clinton kan sägas tillhöra ett politiskt etablissemang är dels att Clinton agerat som utrikes-

minister under president Barack Obama samt varit First lady till president Bill Clinton och varit 

invald i den amerikanska senaten. Bush har varit delstats guvernör i Florida samt är son och 

bror till de före detta presidenterna George Bush den yngre och George Bush den äldre. 

3.5 Material 

Materialet som använts i analysen utgörs av tillkännagivandetal samt kampanjtal som presi-

dentkandidaterna genomfört i samband med primärvalskampanjerna. De kampanjtal som val-

des utsorterades via dess längd, typ och tidpunkt.  

 Tidpunkterna för talen som valdes ut bestämdes dels utav när Bush hoppade av primär 

valet det vill säga den 20 feb 2016, detta gjorde att beslutet fattades att inga tal som 

                                                           
44 Washington post - 11 mar 2016 # The Guardian -28 feb 2016 # Haaretz -15 mar 2016 
45Time - 6 apr 2016 # Washington post – 14 jun 2015 
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genomfördes efter det senaste av Bushs tal skulle inkluderas. Valet föll även på att inte 

ta med några av de kampanjtal som hölls av de kandidater som tidsmässigt genomfördes 

innan de andra kandidaterna hållit sina tillkännagivandetal. Ambition med tidpunkterna 

för talen med bejakande av längd och typ var även att försöka hålla dessa tidsmässigt så 

utspritt det gick men ändå så likt som möjligt bland kandidaterna. Detta visade sig inte 

vara helt enkelt. 

 Målsättning med längden på talen med bejakande av typ och tidpunkt var att dessa skulle 

hållas så jämna som möjligt mellan presidentkandidaterna. Detta visade sig inte vara 

helt enkelt, där talen skulle komma att variera mellan det lägsta på 1685 ord och det 

högsta på 8285 ord.  

 Typen av tal som eftersträvades var de kampanjtal som hölls i monologer där inga frågor 

ställdes till kandidaterna. Dessa tal kräver att talaren förbereder sig mentalt och retoriskt 

för att framföra sitt budskap, vilket lämnar ett gott fundament till att studera dess reto-

riska innebörd med vilket en analys senare skall appliceras.  

Avslutningsvis valdes fyra tal ut slumpmässigt per kandidat om man bortser från ovanstå-

ende struktur, ett tillkännagivandetal och tre kampanjtal. 

3.5.1 Materialdiskussion 

En kvalitativ textanalys kan vara förenlig med ett stort antal former av utvalt material. Vad som 

föranledde att denna uppsats enbart fokuserade på presidentkandidaternas tal har dels med tids-

brist att göra, men även med uppsatsens utformning. Att exempelvis även välja att granska 

presidentkandidaternas internetsidor med medföljande vallöften blir inte förenligt med denna 

uppsats, eftersom vallöftena oftast inte visualiserar en förändringseffekt under kampanjerna. 

Att inhämta material från sociala medier är heller inte att föredra dels för att populism som 

diskursiv stil oftast komplexa signalement inte alltid går att  uttyda i ett mindre Facebookinlägg 

eller tweet. Presidentkandidaterna använder sig även av sociala medier i väldigt skiftande grad 

vilket hade kunnat resultera i materialbrist. Istället valdes uteslutande kampanjtal eftersom 

dessa är relativt långa och låter den politiska aktören formulera sig länge och väl, där alla pre-

sidentkandidater i denna uppsats använder talet som plattform för att nå ut till väljare i stor 

utsträckning. 

3.6 Validitet 

I denna del av uppsatsen diskuteras uppsatsens giltighet via dess validitet i underrubrikerna 

Begreppsvaliditet, Intern validitet och Extern validitet. 
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3.6.1 Begreppsvaliditet  

Begreppsvaliditeten i denna uppsats avgörs av hur väl Hawkins teori över populism som dis-

kursiv stil överensstämmer med Hawkins idealtyp av populism. Jämförs teorin med idealtypen 

står det klart att idealtypen är väl förankrad i teorin, se sidorna 10, 11. Med detta sagt måste det 

ändå belysas att ytterligare dimensioner av populism som diskursiv stil kan förekomma. 

3.6.2 Intern validitet 

Den interna validiteten löper alltid risk att bli lidande när man använder en kvalitativ textanalys 

vilket kan förklaras genom att det som ska analyseras tolkas via den som läser det, därför kom-

mer man aldrig ifrån ett visst subjektivt förhållande mellan materialet och forskaren. Analys-

verktyget är det instrumentet som skall lägga band på detta subjektiva förhållande. I den här 

uppsatsens fall har det inom analysen redogjorts för hur tolkningar av texten har gått tillväga 

när ett samband mellan materialet och de olika operationella indikatorerna av populism som 

diskursiv stil har registrerats, vilket är eftersträvansvärt utifrån en förhållningsförmåga som 

bygger på intersubjektivitet. 

3.6.3 Extern validitet 

Den externa validiteten i denna uppsats går att diskutera, väljer man att mäta ett antal tal utifrån 

en större mängd tal kan alltid resultatet variera beroende på om det valts att ta med fler tal till 

uppsatsens analys. Därför kan sanningshalten utifrån en slutsats aldrig bli större än en indikat-

ion på grund av uppsatsens begränsade material. Det samlade värdet för varje tal som analyse-

rats hade även kunnat bli tillförlitligare om det hade varit ett större antal studenter eller forskare 

som analyserat texten. Detta hade kunnat bidra till högre reliabilitet för de enskilda talens värde 

via en delad subjektiv förståelse individer emellan istället för en enskild individs tolkning.46 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012. Sid: 57-65 
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4. Analys 

I detta kapitel redovisas analysen av presidentkandidaternas tal i kronologisk ordning med start 

vid presidentkandidaternas tillkännagivandetal. Därefter följer kampanjtalen i en linjär följd av 

talens datum. Varje kandidats fyra tal presenteras i matriser. Matriserna är uppdelade i tre ko-

lumner, där den första kolumnen benämns som : Populism som diskursiv stil. Denna kolumn är 

ämnad att visualisera idealtypens signalement för den operativa indikatorn som har givit utslag 

i talet. Den andra kolumnen utgörs av Citat som ämnar synliggöra vad det är i talets text som 

uppvisar ett samband med en av de operativa indikatorerna. Den tredje kolumnen utgörs av 

Samband som har för avsikt att förklara sambandet mellan den operativa indikatorn och citatet. 

Efter varje matris följer en gradering som bygger på hur många operationella indikatorer det är 

som givit utslag i talet. Efter alla fyra tals matriser och graderingar presenterats en sammanfatt-

ning för varje analysenhets graderingar. 

4.1 Donald Trumps tal 

Följande tal som analyserats redovisas i kronologisk följd: 

 Trump Tower New York. 16 jun 2015. Tillkännagivandetal 

 Sunshine Summit Florida Orlando.13 nov 2015. Kampanjtal 

 DCU Center Worcester Massachusetts. 28 nov 2015. Kampanjtal 

 Plymouth State University Holderness New Hampshire. 7 feb 2016. Kampanjtal 
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Trump Tower New York. 16 jun 2015. Tillkännagivandetal 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Retoriken ramar in frågor i moraliska orda-
lag eller beskriver dem som svart eller vitt, 

ont eller gott. Det finns inga nyanser, ingen 

gråskala. Detta leder till ett väldigt krigiskt 
språk. 

“Our country is in serious trouble. We 
don’t have victories anymore. We used to 

have victories, but we don’t have them. 

When was the last time anybody saw us 
beating, let’s say, China in a trade deal? 

They kill us. I beat China all the time. All 

the time.” 
“When did we beat Japan at anything? 

They send their cars over by the millions, 

and what do we do? When was the last time 
you saw a Chevrolet in Tokyo? It doesn’t 

exist, folks. They beat us all the time.” 

Trump använder ett väldigt drastiskt språk 
där han framställer det som att USA aldrig 

vinner något längre, men om Trump hade 

blivit vald till president så hade USA vun-
nit jämt. Detta korrelerar med en uppfatt-

ning om att det inte existerar någon 

gråskala, där argumentationen framställer 
det som att det antingen skulle vara svart 

eller vitt. 

Argument inom retoriken tillskrivs mora-
lisk signifikans via kosmiska proportioner. 

Retoriken framställer även moraliska an-

spelningar på historien, där talaren rättfär-
digar sina argument genom att knyta an 

dem till en historisk kontext och religiösa 

samt nationella ledargestalter som generellt 
sett anses vara vördade. 

“I will be the greatest jobs president that 
God ever created. I tell you that.” 

 

Trump påstår att han hade blivit den bästa 
jobbskapande presidenten gud någonsin har 

skapat. Detta korrelerar med en argumen-

tation som får moralisk signifikans via kos-
miska proportioner.   

 

Det onda förkroppsligas retoriskt i en mi-

noritet där dess identitet kan variera bero-
ende på sammanhang. Det kan exempelvis 

handla om olika företag, finansiärer, nat-

ioner, organisationer, raser, liberaler eller 
socialister men mera. 

” We have people that are morally corrupt. 

We have people that are selling this coun-
try down the drain.” 

“So I’ve watched the politicians. I’ve dealt 

with them all my life. If you can’t make a 
good deal with a politician, then there’s 

something wrong with you. You’re cer-

tainly not very good. And that’s what we 
have representing us. They will never make 

America great again. They don’t even have 

a chance. They’re controlled fully, they’re 
controlled fully by the lobbyists, by the do-

nors, and by the special interests, fully.” 

Trump beskriver politiker som fullt kon-

trollerade av särskilda intressen och dona-
torer som har sålt landet. Detta korrelerar 

med att det onda förkroppsligas med en mi-

noritet, vilket i det här fallet utgörs av poli-
tiker och dess donatorer. 

 

Inom denna diskurs uttrycks retoriskt hur 

en ond minoritet som senast styrt har un-
derminerat samhällssystemet för sina egna 

intressen mot den goda majoriteten av fol-
ket. Således behövs en systematisk föränd-

ring. Denna förändring kan utryckas i ter-

mer av revolution eller frigörelse för folket 
från deras bojor. Detta skall dock göras via 

demokratiska val. 

“And, I can tell, some of the candidates, 

they went in. They didn’t know the air-con-
ditioner didn’t work. They sweated like 

dogs.” 
“How stupid are our leaders? How stupid 

are these politicians to allow this to hap-

pen? How stupid are they?” 
“I mean, you looked at Bush, it took him 

five days to answer the question on Iraq. 

He couldn’t answer the question. He didn’t 
know. I said, “Is he intelligent?” 

Trump förolämpar vid ett flertal gånger 

sina motståndare genom att kalla ameri-
kanska politiker för dumma och svettiga 

men mera. Detta korrelerar med att an-
vända sig av ett nedsättande, upphetsande 

och stridslystet språk gentemot opposit-

ionen. 
 

 

Sammantaget innefattade detta tal 4 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 4 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar flertalet element av populism som diskursiv stil. 
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Sunshine Summit Florida Orlando.13 nov 2015. Kampanjtal 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Retoriken ramar in frågor i moraliska orda-
lag eller beskriver dem som svart eller vitt, 

ont eller gott. Det finns inga nyanser, ingen 

gråskala. Detta leder till ett väldigt krigiskt 
språk. 

” We are going to make America better 
than ever before. And we are going to win 

so much prettier people are going to be so 

proud of your president. We are going to 
win so much. We're going to win on trade. 

We're going to win and military. We are 

going to win with health care. We are go-
ing to win. We do not win anymore. No-

body can talk about when was the last time 

we had a victory. We do not have victories 
anymore.” 

 

Trump använder ett väldigt drastiskt språk 
genom att påstå att USA inte vinner inom 

något längre, men med Trump som presi-

dent kommer de vinna jätte mycket. Detta 
korrelerar med uppfattningen om att det 

inte existerar någon gråskala, där argumen-

tationen framställer det som att det an-
tingen skulle vara svart eller vitt, gott eller 

ont. 

 

Argument inom retoriken tillskrivs mora-
lisk signifikans via kosmiska proportioner. 

Retoriken framställer även moraliska an-

spelningar på historien, där talaren rättfär-
digar sina argument genom att knyta an 

dem till en historisk kontext och religiösa 

samt nationella ledargestalter som generellt 
sett anses vara vördade. 

“All of a sudden the news is talking about 
Dwight Eisenhower. Everybody liked Ike. 

Except general Macarthur. He did not like 

him too much. General Macarthur never 
understood Ike. He never understood the. 

By the way, we're going to find a general 

electric Arthur. We're going to find a gen-
eral George Patton. We have them. We are 

going to fight apac ten or a Macarthur. We 

have them. They are in there someplace.” 
“Of what people don't say about Eisenhow-

er's with a move them out more they started 

moving them out they moved out at least a 
million and a half. It was also Truman that 

moved them out.” 

“And we needed it from a Johnson stand-
point because they were taking jobs away 

from our people.” 

Trump lutar sin argumentation mot en hi-
storisk diskurs genom att peka på hur före-

gående presidenter har hanterat emigranter 

från Mexiko. Trump förklarar även att om 
han blir vald till president kommer han leta 

efter starka gestalter likt general George 

Patton. Detta kolorerar med att retoriken 
gör moraliska anspelningar på historien ge-

nom att knyta an argument till en historisk 

kontext med vördade nationella gestalter. 

Inom denna diskurs kan talaren ge utryck 
för hur det kan vara tillåtet att göra avkall 

på lagar och regler för att kunna hantera en 

hotande minoritet. Talaren kan luta sig mot 
argument för att göra just detta genom att 

överdriva och manipulera data i sitt tal. 

Språket som talaren använder sig av kan 
även vara stridslystet, upphetsande och 

nedsättande gentemot oppositionen. 

“You know that Hillary Clinton.  She will 
be so bad.” 

“We are run by incompetent people. Our 

leaders are incompetent. They are incom-
petent people. And I know many of them. 

And not only don't they have business abil-

ity, not only don't they have hard, they 
don't have common sense.” 

 

Trump påstår att USA styrs av personer 
som är inkompetenta och saknar förnuft. 

Detta korrelerar med att använda sig av ett 

nedsättande, upphetsande och stridslystet 
språk gentemot oppositionen. 

 

 
 

 

 

Sammantaget innefattade detta tal 3 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 3 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar flertalet element av populism som diskursiv stil. 
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DCU Center Worcester Massachusetts. 28 nov 2015. Kampanjtal 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Retoriken ramar in frågor i moraliska orda-
lag eller beskriver dem som svart eller vitt, 

ont eller gott. Det finns inga nyanser, ingen 

gråskala. Detta leder till ett väldigt krigiskt 
språk. 

” I think trade is another big point because 
I’m so tired of our country losing the jobs, 

losing everything.” 

“I want to be tough, I want to be strong, I 
want to do these things because if we don't 

do it, we will not have a country left.” 

 

Trump använder ett väldigt drastiskt språk 
genom att påstå att USA förlorar inom allt 

och om USA inte väljer en stark president 

kommer USA att försvinna som land. Detta 
korrelerar med en uppfattning om att det 

inte existerar någon gråskala, där argumen-

tationen framställer det som om det an-
tingen skulle vara svart eller vitt. 

Det onda förkroppsligas retoriskt i en mi-

noritet där dess identitet kan variera bero-
ende på sammanhang. Det kan exempelvis 

handla om olika företag, finansiärer, nat-

ioner, organisationer, raser, liberaler eller 
socialister men mera. 

“The super, the superpacs are a big scam, 

you know that. The superpacs they control 
all of the candidates and the people that 

give superpacs money totally control the 

candidates.” 
“They don't care about the country, some 

of them represent other countries, some of 

them represent businesses from other coun-
tries that want to do business in the united 

states. They do not do not care about the 

country. They want to get their client the 
right boat. So you have special interest, 

you have lobbyists, you have donors, they 

have donors, they have total control over 
the people running for office and nobody 

knows that better than me.” 

 

Trump beskriver politiker som fullt kon-

trollerade av särskilda intressen och att do-
natorer inte bryr sig om landet. Detta korre-

lerar med uppfattningen av att det onda för-

kroppsligas med en minoritet, vilket i det 
här fallet utgörs av politiska donatorer. 

 

Inom denna diskurs uttrycks retoriskt hur 

en ond minoritet som senast styrt har un-

derminerat samhällssystemet för sina egna 
intressen mot den goda majoriteten av fol-

ket. Således behövs en systematisk föränd-

ring. Denna förändring kan utryckas i ter-
mer av revolution eller frigörelse för folket 

från deras bojor. Detta skall dock göras via 

demokratiska val. 

“We have to take our country back. We 

have to turn our country around. We need, 

we need that kind of thinking, whatever 
that thinking is.” 

“They are politicians, all talk, no all talk, 

no action, nothing gets done, they con-
trolled by special interests, it is not going 

to happen folks. It is not going to happen. It 

is time, it is time to really bite the bullet 
and do it right. We have, have to do it 

right. We have to do it right.” 

“They don't care about the country, some 
of them represent other countries, some of 

them represent businesses from other coun-

tries that want to do business in the united 
states. They do not do not care about the 

country.” 

Trump beskriver hur amerikanerna behöver 

ta tillbaka sitt land och hur politiker är kon-

trollerade av särskilda intressen. Detta kor-
relerar med en diskurs som fokuserar på en 

systematisk förändring av ett samhällssy-

stem som blivit underminerat av en ond mi-
noritet. 

 

Inom denna diskurs kan talaren ge utryck 
för hur det kan vara tillåtet att göra avkall 

på lagar och regler för att kunna hantera en 

hotande minoritet. Talaren kan luta sig mot 
argument för att göra just detta genom att 

överdriva och manipulera data i sitt tal. 

Språket som talaren använder sig av kan 
även vara stridslystet, upphetsande och 

nedsättande gentemot oppositionen. 

“These guys, these politicians, these politi-
cians don't give up anything. They win, 

they lose, they were talk, that's, that's all 

they do. They are nothing. They can't do 
anything with it. They cannot bring us to 

the promised land. They cannot do it. It is 

not in their genes.” 

Trump använder ett väldigt respektlöst 
språk om sina politiska motståndare genom 

att påstå att de bara pratar, att de inte kan 

åstadkomma något och att dessa inte har de 
rätta generna. Detta korrelerar med att an-

vända sig av ett nedsättande, upphetsande 

och stridslystet språk gentemot opposit-
ionen. 

  

Sammantaget innefattade detta tal 4 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 4 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar flertalet element av populism som diskursiv stil. 
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Plymouth State University Holderness New Hampshire. 7 feb 2016. Kampanjtal 

Populism som diskursiv stil   Citat Samband 

Retoriken ramar in frågor i moraliska orda-
lag eller beskriver dem som svart eller vitt, 

ont eller gott. Det finns inga nyanser, ingen 

gråskala. Detta leder till ett väldigt krigiskt 
språk. 

” Here we are talking about Japan ripping 
us off and everybody ripping us off and we 

are talking about health care and military 

veterans.” 
 

Trump använder ett väldigt drastiskt språk 
genom att påstå att USA blir blåsta av alla. 

Detta korrelerar med uppfattningen om att 

det inte existerar någon gråskala, där argu-
mentationen framställer det som om det an-

tingen skulle vara svart eller vitt. 

 

Det onda förkroppsligas retoriskt i en mi-

noritet där dess identitet kan variera bero-

ende på sammanhang. Det kan exempelvis 
handla om olika företag, finansiärer, nat-

ioner, organisationer, raser, liberaler eller 

socialister men mera. 

“I think self-funding is big. I am the only 

one that is self-funding. Democrat or re-

publican. Everyone else is taking money 
from - I call them the blood suckers.” 

“These guys are really good. When they 

give Ted, $5 million, when they give 
Marco.” 

“The way they get re-elected is all of the 

guys in the audience last night take care of 
them in, and the drug company guys make 

sure that you never negotiate the price of 

drugs and the oil guys make sure all good 
things happen with respect to oil. All of 

these things is the way the system works.” 

Trump beskriver hur han är den enda av 

kandidaterna som betalar för sin egen kam-

panj, där de andra kandidaterna får pengar 
från vad Trump kallar för blodsugare och 

att dessa donatorer ser till att det ameri-

kanska folket inte får fördelaktiga uppgö-
relser gällande exempelvis olja och medici-

ner. Detta korrelerar med att det onda för-

kroppsligas med en minoritet, vilket i det 
här fallet utgörs av politiska donatorer. 

 

Inom denna diskurs kan talaren ge utryck 
för hur det kan vara tillåtet att göra avkall 

på lagar och regler för att kunna hantera en 

hotande minoritet. Talaren kan luta sig mot 
argument för att göra just detta genom att 

överdriva och manipulera data i sitt tal. 

Språket som talaren använder sig av kan 
även vara stridslystet, upphetsande och 

nedsättande gentemot oppositionen. 

” Can you imagine these stupid people 
talking about waterboarding like it is a 

worse thing.” 

“The problem is we have people that don't 
know the first thing about negotiation. 

Common sense. Negotiation. These people 

are rank amateurs.” 
“We are stupid. We have stupid leaders. 

We have stupid people running things.” 

Trump använder ett väldigt respektlöst 
språk om sina politiska motståndare genom 

att benämna oppositionen som dumma och 

amatörer. Detta korrelerar med att använda 
sig av ett nedsättande, upphetsande och 

stridslystet språk gentemot oppositionen. 

 

 

Sammantaget innefattade detta tal 3 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 3 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar flertalet element av populism som diskursiv stil. 

Sammanfattning: Trump inkluderar flertalet element av populism som diskursiv stil i samtliga 

av de tal som har analyserats i denna uppsats, där följande värden kan uppvisas från det första 

talet till det sista: 4, 3, 4, 3 

4.2 Bernie Sanders tal 

Följande tal som analyserats redovisas i kronologisk följd: 

 Waterfront Park shore of Lake Champlain Burlington Vermont. 26 maj 2015. Tillkän-

nagivandetal 

 Iowa State Fair Des Moines. 15 aug 2015. Kampanjtal 

 Jefferson Jackson Dinner New Hampshire Vermont Radisson Hotel. 29 nov 2015. Kam-

panjtal 

 University of New Hampshire Durham. 8 feb 2016. Kampanjtal 
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Waterfront Park shore of Lake Champlain Burlington Vermont. 26 maj 2015. Tillkännagivan-

detal 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Retoriken ramar in frågor i moraliska orda-

lag eller beskriver dem som svart eller vitt, 
ont eller gott. Det finns inga nyanser, ingen 

gråskala. Detta leder till ett väldigt krigiskt 

språk. 

“There is something profoundly wrong 

when one family owns more wealth than 
the bottom 130 million Americans. This 

grotesque level of inequality is immoral. It 

is bad economics. It is unsustainable. This 
type of rigged economy is not what Amer-

ica is supposed to be about. This has got to 

change and, as your president, together we 
will change it.” 

“The issue of wealth and income inequality 

is the great moral issue of our time, it is the 
great economic issue of our time and it is 

the great political issue of our time. And we 

will address it.” 

Sanders inriktar delar av sitt tal mot moral-

ism genom att hänvisa till att för stor eko-
nomisk ojämlikhet är omoralisk. Detta kor-

relerar med att retoriken ramar in frågor i 

moraliska ordalag där något antingen är ont 
eller gott. 

Argument inom retoriken tillskrivs mora-

lisk signifikans via kosmiska proportioner. 

Retoriken framställer även moraliska an-
spelningar på historien, där talaren rättfär-

digar sina argument genom att knyta an 

dem till en historisk kontext och religiösa 
samt nationella ledargestalter som generellt 

sett anses vara vördade. 

“Instead of cutting Social Security, we’re 

going to expand Social Security benefits. 

Instead of cutting Head Start and child-
care, we are going to move to a universal 

pre-K system for all the children of this 

country. As Franklin Delano Roosevelt re-
minded us, a nation’s greatness is judged 

not by what it provides to the most well-off, 

but how it treats the people most in need. 
And that’s the kind of nation we must 

become.” 

 

Sanders styrker argument genom att hän-

visa till Roosevelt. Detta kolorerar med att 

retoriken gör moraliska anspelningar på 
historien, genom att knyta an argument till 

en historisk kontext med vördade nationella 

gestalter. 
 

Det onda förkroppsligas retoriskt i en mi-
noritet där dess identitet kan variera bero-

ende på sammanhang. Det kan exempelvis 

handla om olika företag, finansiärer, nat-
ioner, organisationer, raser, liberaler eller 

socialister men mera. 

 “As a result of the disastrous Supreme 
Court decision on Citizens United, the 

American political system has been totally 

corrupted, and the foundations of Ameri-
can democracy are being undermined.” 

“They could now own the U.S. government 

as well. And that is precisely what they are 
trying to do.” 

 “American democracy is not about billion-
aires being able to buy candidates and 

elections. It is not about the Koch brothers, 

Sheldon Adelson and other incredibly 
wealthy individuals spending billions of 

dollars to elect candidates who will make 

the rich richer and everyone else poorer. 
According to media reports the Koch 

brothers alone, one family, will spend more 

money in this election cycle than either the 
Democratic or Republican parties. This is 

not democracy. This is oligarchy.” 

Sanders beskriver hur det amerikanska po-
litiska systemet har blivit totalt korrumpe-

rat och hur fundamentet för den ameri-

kanska demokratin har underminerats av 
miljardärer. Detta korrelerar med hur det 

onda förkroppsligas av en minoritet vilket i 

det här fallet utgörs av miljardärer. 
 

Inom denna diskurs uttrycks retoriskt hur 

en ond minoritet som senast styrt har un-
derminerat samhällssystemet för sina egna 

intressen mot den goda majoriteten av fol-

ket. Således behövs en systematisk föränd-
ring. Denna förändring kan utryckas i ter-

mer av revolution eller frigörelse för folket 

från deras bojor. Detta skall dock göras via 
demokratiska val. 

” Today, with your support and the support 

of millions of people throughout this coun-
try, we begin a political revolution to 

transform our country economically, politi-

cally, socially and environmentally.” 
 “This campaign is going to send a mes-

sage to the billionaire class. And that is: 

you can’t have it all.” 

Sanders beskriver hur miljardärerna inte 

kan få allt samt att dess girighet måste ta 
slut. Sanders berättar även hur han och de 

som stödjer honom kommer att påbörja en 

politisk revolution. Detta korrelerar med att 
en ond minoritet har underminerat sam-

hället och att det således behövs en syste-

matisk förändring som kan utryckas i ter-
mer av revolution. 

 

Sammantaget innefattade detta tal 4 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 4 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att detta tal 

inkluderat flertalet element av populism som diskursiv stil. 
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Iowa State Fair Des Moines. 15 aug 2015. Kampanjtal. 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Det onda förkroppsligas retoriskt i en mi-
noritet där dess identitet kan variera bero-

ende på sammanhang. Det kan exempelvis 

handla om olika företag, finansiärer, nat-
ioner, organisationer, raser, liberaler eller 

socialister men mera. 

“Enough is enough." This country belongs 
to all of us, not just a handful of billion-

aires.” 

“That is going to change. We need an 
economy that works for working people, 

not a handful of billionaires.” 

“We need millions of people to stand up 
and make it clear to the billionaire class 

they cannot have it all. They are going to 

start paying their fair share of taxes. They 
are not going to continue to ship out jobs to 

China and elsewhere. But to make all of 
that happen, we need a strong grassroots 

political movement from Vermont to Cali-

fornia, and significantly here in Iowa.” 
“And let me tell you something about this 

campaign finance system that we have to-

day. It is a corrupt system. Citizens United 
will go down in history as one of the worst 

decisions ever made by a Supreme Court.” 

Sanders beskriver hur det amerikanska 
kampanjsystemet har blivit korrumperat 

genom att politisk privat finansiering har 

fått för stor makt inom politiken. Sanders 
beskriver även hur USA tillhör alla, inte 

bara en handfull miljardärer. Detta korrele-

rar med att det onda förkroppsligas med en 
minoritet, vilket i det här fallet utgörs av 

privata politiska donatorer och miljardärer. 

 

Inom denna diskurs uttrycks retoriskt hur 

en ond minoritet som senast styrt har un-
derminerat samhällssystemet för sina egna 

intressen mot den goda majoriteten av fol-

ket. Således behövs en systematisk föränd-
ring. Denna förändring kan utryckas i ter-

mer av revolution eller frigörelse för folket 

från deras bojor. Detta skall dock göras via 
demokratiska val. 

“Enough is enough." This country belongs 

to all of us, not just a handful of billion-
aires.” 

“But if we are going to transform America, 

if we are going to have a government that 
represents working families and not large 

campaign donors, we need a political revo-

lution in this country.” 
“So I welcome and urge all of you to join 

me in helping to make a political revolu-

tion, which transforms America, which cre-
ates a government that works for all of us, 

and not just a handful.” 

Sanders beskriver hur han och de inom 

dess rörelse skall förändra USA så att dess 
regering inte längre representerar politiska 

donatorer eller ett fåtal människor, utan 

istället representerar folket. Detta påstår 
Sanders skall göras genom en politisk revo-

lution. Detta korrelerar med att en ond mi-

noritet har underminerat samhället och att 
det således behövs en systematisk föränd-

ring som kan utryckas i termer av revolut-

ion. 

 

Sammantaget innefattade detta tal 2 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 2 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar fåtalet element av populism som diskursiv stil. 
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Jefferson Jackson Dinner New Hampshire Vermont Radisson Hotel. 29 nov 2015. Kampanjtal 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Retoriken ramar in frågor i moraliska orda-
lag eller beskriver dem som svart eller vitt, 

ont eller gott. Det finns inga nyanser, ingen 

gråskala. Detta leder till ett väldigt krigiskt 
språk. 

“I am running for president because we 
live in the wealthiest nation in the history 

of the world, but that reality means very lit-

tle to most Americans because in a rigged 
economy, the rich get much richer, while 

almost everybody else gets poorer. The is-

sue of wealth and income inequality is in 
my view, the great moral issue of our time, 

it is the great economic issue of our time, it 

is the great political issue of our time and 
together, this is an issue we will resolve.” 

Sanders inriktar delar av sitt tal mot moral-
ism genom att beskriva hur för stor ekono-

misk ojämlikhet är omoralisk. Detta korre-

lerar med att retoriken ramar in frågor i 
moraliska ordalag där något antingen är ont 

eller gott. 

 

Det onda förkroppsligas retoriskt i en mi-

noritet där dess identitet kan variera bero-
ende på sammanhang. Det kan exempelvis 

handla om olika företag, finansiärer, nat-

ioner, organisationer, raser, liberaler eller 
socialister men mera. 

” I am running for president because we 

need an economy that works for working 
families, not just millionaires and billion-

aires.” 

“I am running for president because, as a 
result of the disastrous Supreme Court de-

cision in the Citizens United case, the 

American political system has become to-
tally corrupted and the foundations of 

American democracy are being under-

mined.” 
“When in the last election, 63 percent of 

the American people didn't vote, when 80 

percent of young people and low income 
people didn't vote, when millions of people 

have given up on the political process, 

when there is a profound disgust across the 
political spectrum with a campaign finance 

system that allows millionaires and billion-

aires to buy elections. Through their super-
pacs.” 

Sanders beskriver hur det amerikanska po-

litiska systemet har blivit totalt korrumpe-
rat och hur den amerikanska demokratin 

blivit underminerad. Sanders beskriver 

även hur det inte ska vara möjligt för miljo-
närer och miljardärer att köpa val.  Detta 

korrelerar med att det onda förkroppsligas 

med en minoritet, vilket i det här fallet ut-
görs av miljardärer och miljonärer. 

 

Inom denna diskurs uttrycks retoriskt hur 

en ond minoritet som senast styrt har un-
derminerat samhällssystemet för sina egna 

intressen mot den goda majoriteten av fol-

ket. Således behövs en systematisk föränd-
ring. Denna förändring kan utryckas i ter-

mer av revolution eller frigörelse för folket 

från deras bojor. Detta skall dock göras via 
demokratiska val. 

“They are tired of the same old, same old 

establishment politics, establishment eco-
nomics and establishment foreign policy. 

They want this country to move in a new di-

rection.” 
“When in the last election, 63 percent of 

the American people didn't vote, when 80 

percent of young people and low income 
people didn't vote, when millions of people 

have given up on the political process, 

when there is a profound disgust across the 
political spectrum with a campaign finance 

system that allows millionaires and billion-

aires to buy elections. Through their super-
PACs. Now is not the time for establish-

ment politics. Now is the time for a politi-

cal revolution.” 

Sanders beskriver hur folk är trötta på 

samma gamla etablerade politik och att 
folk känner ett äckel inför ett kampanjsy-

stem som låter miljonärer och miljardärer 

köpa val och att det nu istället är tid för en 
politisk revolution. Detta korrelerar med att 

det behövs en systematisk förändring som 

kan utryckas i termer av revolution för att 
en ond minoritet har underminerat sam-

hället. 

 

Sammantaget innefattade detta tal 3 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 3 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar flertalet element av populism som diskursiv stil. 
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University of New Hampshire Durham. 8 feb 2016. Kampanjtal 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Retoriken ramar in frågor i moraliska orda-
lag eller beskriver dem som svart eller vitt, 

ont eller gott. Det finns inga nyanser, ingen 

gråskala. Detta leder till ett väldigt krigiskt 
språk. 

” It is immoral. it is unsustainable and it is 
not the American way, that the top 1/10 of 

1% should own almost as much as the bot-

tom 90%” 
 

Sanders inriktar delar av sitt tal mot moral-
ism genom att hänvisa till att för stor eko-

nomisk ojämlikhet är omoralisk. Detta kor-

relerar med att retoriken ramar in frågor i 
moraliska ordalag där något antingen är ont 

eller gott. 

Argument inom retoriken tillskrivs mora-
lisk signifikans via kosmiska proportioner. 

Retoriken framställer även moraliska an-

spelningar på historien, där talaren rättfär-
digar sina argument genom att knyta an 

dem till en historisk kontext och religiösa 

samt nationella ledargestalter som generellt 
sett anses vara vördade. 

” The power phrase, Abraham Lincoln, this 
is a campaign of the people, by the people 

and for the people.” 

“I tell you what else we are going to do. 
This sounds like a radical idea, what it 

truly is not. All of you know, 150 years ago, 

people in this country fought for something 
that was really extraordinary. What they 

said is that we working people do not want 

to see our kids having to work in factories 
or farms. We want all children, regardless 

of income to be able to get a free public ed-

ucation. What that meant way back then 
was first grade through 12th grade. That 

was a pretty revolutionary principle. All of 

you know that the world has changed in the 
last 100 years. Today, in the year 2016, 

when we talk about public education it can-

not just be first grade through 12th grade. 
What we have to understand is that in 

many ways, a college degree today is the 

equivalent of what a high school degree 
was 50 years ago.” 

Sanders styrker argument genom att refe-
rera till Abraham Lincoln och knyter även 

an till en historisk diskurs, genom att jäm-

föra hur allmän grundskola kunde erbjudas 
för 150 år sedan och att tiden är inne för att 

även kunna erbjuda högre utbildning. Detta 

korrelerar med att retoriken gör moraliska 
anspelningar på historien, genom att knyta 

an argument till en historisk kontext och hi-

storiskt ansett vördade ledargestalter. 

Det onda förkroppsligas retoriskt i en mi-

noritet där dess identitet kan variera bero-
ende på sammanhang. Det kan exempelvis 

handla om olika företag, finansiärer, nat-

ioner, organisationer, raser, liberaler eller 
socialister men mera. 

” What we are saying is, in this great coun-

try we cannot continue to have a corrupt 
campaign finance system in which billion-

aires by elections.” 

“This is a campaign which says not only 
can we not tolerate the corrupt campaign 

finance system, which is undermining 

American democracy, we cannot continue 
a rigged economy in which working people 

are working longer hours for lower wages 

while almost all of the new income and 
wealth is going to the top 1%. That is 

wrong.” 

Sanders beskriver hur finansieringen av det 

amerikanska kampanjsystemet har blivit 
korrumperat genom att miljardärer påstås 

köpa val vilket underminerar den ameri-

kanska demokratin. Detta korrelerar med 
att det onda förkroppsligas med en minori-

tet, vilket i det här fallet utgörs av miljardä-

rer. 
 

Inom denna diskurs uttrycks retoriskt hur 
en ond minoritet som senast styrt har un-

derminerat samhällssystemet för sina egna 

intressen mot den goda majoriteten av fol-
ket. Således behövs en systematisk föränd-

ring. Denna förändring kan utryckas i ter-

mer av revolution eller frigörelse för folket 
från deras bojor. Detta skall dock göras via 

demokratiska val. 

” There is nothing that we have proposed 
that is radical, that is a pie in the sky. Here 

is the truth. We will not accomplish these 

goals unless millions of people, many of 
whom has given up on the political pro-

cess, many young people who are not par-

ticipating in the political process, unless 
we change that and create a political revo-

lution. All of that means, it is not a rhetori-

cal statement. All of that means is we need 
millions and tens of millions of people to 

stand up and say, loudly and clearly, that 

enough is enough, that our government in 
this great country belongs to all of the peo-

ple, not just a handful of wealthy campaign 

contributors.” 

Sanders beskriver hur inget av de som San-
ders föreslagit kan genomföras om inte 

unga människor ansluter till en politisk 

process och är med och skapar en politisk 
revolution, där ”nog är nog” och att USA 

tillhör alla människor inte bara en handfull 

rika politiska finansiärer. Detta korrelerar 
med att det behövs en systematisk föränd-

ring som kan utryckas i termer av revolut-

ion för att en ond minoritet har undermine-
rat samhället. 

 

Sammantaget innefattade detta tal 4 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 4 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar flertalet element av populism som diskursiv stil. 
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Sammanfattning: Sanders inkluderar flertalet element av populism som diskursiv stil i tre av 

fyra av de tal som har analyserats i denna uppsats, förutom i det andra talet där Sanders endast 

inkluderat ett fåtal element av populism som diskursiv stil. Följande värden kan uppvisas från 

det första talet till det sista: 4, 2, 3, 4   

4.3 Jeb Bushs tal 

Följande tal som analyserats redovisas i kronologisk följd: 

 Miami Dade College. 15 jun 2015. Tillkännagivandetal 

 Tampa Garden Club Tampa Florida. 2 nov 2015. Kampanjtal 

 Sunshine Summit Florida. 13 nov 2015. Kampanjtal 

 North Charleston Coliseum. 15 feb 2016. Kampanjtal 

Miami Dade College. 15 jun 2015. Tillkännagivandetal 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Det onda förkroppsligas retoriskt i en mi-

noritet där dess identitet kan variera bero-
ende på sammanhang. Det kan exempelvis 

handla om olika företag, finansiärer, nat-

ioner, organisationer, raser, liberaler eller 
socialister men mera. 

” We will also challenge the culture that 

has made lobbying the premier growth in-
dustry in the nation’s capital.” 

“The rest of the country struggles under 

big government, while comfortable, com-
placent interest groups in Washington have 

been thriving on it.” 
“We don’t need another president who 

merely holds the top spot among the pam-

pered elites of Washington.” 
 

Bush beskriver hur han kommer utmana 

lobbyismen i Washington och hur USA 
som land kämpar under en kvävande stat 

medans självbelåtna intressen har blomstrat 

under den. Bush beskriver även hur USA 
inte behöver en till president som innehar 

topplaceringen bland en bortskämd elit. 
Detta korrelerar med att det onda för-

kroppsligas med en minoritet, vilket i det 

här fallet utgörs av särskilda intressegrup-
per och lobbyister i Washington. 

 

 

Sammantaget innefattade detta tal 1 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 1 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar fåtalet element av populism som diskursiv stil. 
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Tampa Garden Club Tampa Florida. 2 nov 2015. Kampanjtal 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Retoriken ramar in frågor i moraliska orda-
lag eller beskriver dem som svart eller vitt, 

ont eller gott. Det finns inga nyanser, ingen 

gråskala. Detta leder till ett väldigt krigiskt 
språk. 

” Barack Obama has given us two trillion 
dollars of new taxes, but still managed to 

grow the national debt by eight trillion – 

placing an immoral burden on working 
families and the next generation.” 

“Americans are looking for a president, not 

a pundit…a leader and not a protester. For 
seven years we have been led by a cynic-in-

chief. It is time we elected a Commander-

in-chief. A president who knows leadership 
involves summoning the will and creativity 

to solve tomorrow’s challenges and seize 
tomorrow’s opportunities.” 

Bush beskriver hur USA genom 7 år har 
blivit lett av en cyniker och att amerikaner 

istället vill ha en ledare. Bush talar även i 

moraliska ordalag om president Obamas 
skattehöjningar. Detta korrelerar med att 

retoriken är väldigt krigisk och att frågor 

ramas in i moraliska ordalag med en argu-
mentation som antingen är svart eller vit, 

god eller ond som saknar nyanser och 

gråskala.   

Argument inom retoriken tillskrivs mora-

lisk signifikans via kosmiska proportioner. 

Retoriken framställer även moraliska an-
spelningar på historien, där talaren rättfär-

digar sina argument genom att knyta an 

dem till en historisk kontext och religiösa 
samt nationella ledargestalter som generellt 

sett anses vara vördade. 

“If Lincoln were alive today, imagine the 

foolishness he would have to suffer. Advis-

ers telling him to shave his beard.  Cable 
pundits telling him to lose the top hat. Op-

position researchers calling him a five-time 

loser before the age of 50.” 
“I have gotten a lot of advice lately my-

self…more than enough. Some is stylistic. 

Take off the suit coat. Ditch the glasses. 
Get rid of the purple striped tie. Man, I like 

that tie. Some advice is more strategic. Nail 

that zinger. Be angrier. Hide your inner 
wonk. But I have learned two important 

things from my time serving the people of 

Florida: One, I can’t be someone I’m not. 
And, two, getting things done isn’t about 

yelling into a camera, or regurgitating 

sound bites free of substance. The cam-
paign trail is littered with candidates dis-

guised as television critics. Politicians ech-

oing poll-tested pabulum.” 
“Let us seek to redeem the promise of a 

fledgling Republic formed well over 200 
years ago. A land full of endless promise 

and limitless possibility for all so blessed to 

be called Americans. The future is in our 
hands.  Let us seize it together with faith, 

hope and trust. In ourselves. In one an-

other. In the God who made us and guides 
us.” 

Bush försvarar sin stil genom att referera 

till Abraham Lincoln där Bush jämför hur 

Lincoln hade reagerat om han hade fått 
samma råd som Bush fått över hur han 

skulle tala, klä sig och framställa sig. Bush 

avslutar genom att förklara hur han skall 
tillåtas att förnya löftet om de värderingar 

som kom genom födseln av en spirande 

nation för över 200 år sedan. Detta korrele-
rar med att retoriken gör moraliska anspel-

ningar på historien, genom att knyta an ar-

gument till en historisk kontext och histo-
risk ansett vördade ledargestalter. 

 

Inom denna diskurs kan talaren ge uttryck 

för hur det kan vara tillåtet att göra avkall 

på lagar och regler för att kunna hantera en 
hotande minoritet. Talaren kan luta sig mot 

argument för att göra just detta genom att 

överdriva och manipulera data i sitt tal. 
Språket som talaren använder sig av kan 

även vara stridslystet, upphetsande och 

nedsättande gentemot oppositionen. 

“Americans are looking for a president, 

not a pundit. A leader and not a protester. 

For seven years we have been led by a 
cynic-in-chief. It is time we elected a Com-

mander-in-chief. A president who knows 

leadership involves summoning the will 
and creativity to solve tomorrow’s chal-

lenges and seize tomorrow’s opportuni-

ties.” 

Bush beskriver hur USA genom 7 år har 

blivit lett av en cyniker och att amerikaner 

istället vill ha en ledare. Detta korrelerar 
med att använda ett väldigt stridslystet, 

upphetsande och nedsättande språk gente-

mot oppositionen. 
 

 

Sammantaget innefattade detta tal 3 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 3 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar flertalet element av populism som diskursiv stil. 
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Sunshine Summit Florida. 13 nov 2015. Kampanjtal 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Retoriken ramar in frågor i moraliska orda-
lag eller beskriver dem som svart eller vitt, 

ont eller gott. Det finns inga nyanser, ingen 

gråskala. Detta leder till ett väldigt krigiskt 
språk. 

“This president is the first in the post-world 
war 2 era that truly believes America’s 

leadership in the world is not a force for 

good. Mr. president, you are wrong on this 
one. You are wrong. America has to lead. 

We see what happens when we only have a 

president that speaks with grandiosity, 
trash talks, calls Russia a regional power 

and then allows them to invade another 

country, Ukraine, or creates the talk of the 
red line and then never follows up. Rags 

about the reset button and the Russians are 
laughing all the way to the bank. Calls ISIS 

a J.V: Team and allows the creation of a 

caliphate the size of Indiana.” 

Bush beskriver hur president Obama tror 
att amerikanskt ledarskap inte är en god 

kraft i världen och hur Obama inte har age-

rat utan istället endast talat i grandiosa or-
dalag, pratat skit, och låtit Ryssland inva-

dera Ukraina. Detta korrelerar med att frå-

gor beskrivs som svart eller vitt, ont eller 
gott där det inte existerar någon gråskala 

eller nyanser. 

Inom denna diskurs kan talaren ge uttryck 
för hur det kan vara tillåtet att göra avkall 

på lagar och regler för att kunna hantera en 

hotande minoritet. Talaren kan luta sig mot 
argument för att göra just detta genom att 

överdriva och manipulera data i sitt tal. 

Språket som talaren använder sig av kan 
även vara stridslystet, upphetsande och 

nedsättande gentemot oppositionen. 

“This president is the first in the post-
world war 2 era that truly believes Amer-

ica’s leadership in the world is not a force 

for good. Mr. president, you are wrong on 
this one. You are wrong. America has to 

lead. We see what happens when we only 

have a president that speaks with grandios-
ity, trash talks, calls Russia a regional 

power and then allows them to invade an-

other country, Ukraine, or creates the talk 
of the red line and the never follows up. 

Rags about the reset button and the Rus-

sians are laughing all the way to the bank. 
Calls ISIS a J.V: team and allows the crea-

tion of a caliphate the size of Indiana.” 

Bush beskriver hur president Obama tror 
att amerikanskt ledarskap inte är en god 

kraft i världen och hur Obama inte har age-

rat utan istället endast talat i grandiosa or-
dalag, pratat skit, och låtit Ryssland inva-

dera Ukraina. Detta korrelerar med att an-

vända sig av ett väldigt stridslystet, upp-
hetsande och nedsättande språk gentemot 

oppositionen. 

 

Sammantaget innefattade detta tal 2 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 2 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar fåtalet element av populism som diskursiv stil. 

 

North Charleston Coliseum. 15 feb 2016. Kampanjtal 

Sammantaget innefattade detta tal 0 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 0 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derat inget element av populism som diskursiv stil. 

 

Sammanfattning: Bush inkluderar ett fåtal eller inga element av populism som diskursiv stil i 

tre av fyra av de tal som har analyserats i denna uppsats, förutom i det andra talet där Bush 

inkluderat ett flertal element av populism som diskursiv stil. Följande värden kan uppvisas från 

det första talet till det sista: 1, 3, 2, 0 
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4.4 Hillary Clintons tal 

Följande tal som analyserats redovisas i kronologisk följd: 

 New York. 19 apr 2015. Tillkännagivandetal 

 Springs Preserve Las Vegas. 14 okt 2015. Kampanjtal 

 Jefferson Jackson Dinner New Hampshire Radisson Hotel. 29 nov 2015. Kampanjtal 

 Manchester Community College New Hampshire. 8 feb 2016. Kampanjtal 

New York. 19 apr 2015. Tillkännagivandetal 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Argument inom retoriken tillskrivs mora-

lisk signifikans via kosmiska proportioner. 

Retoriken framställer även moraliska an-

spelningar på historien, där talaren rättfär-

digar sina argument genom att knyta an 

dem till en historisk kontext och religiösa 
samt nationella ledargestalter som generellt 

sett anses vara vördade. 

“You know, President Roosevelt’s Four 

Freedoms are a testament to our nation’s 

unmatched aspirations and a reminder of 

our unfinished work at home and abroad. 

His legacy lifted up a nation and inspired 

presidents who followed. One is the man I 
served as Secretary of State, Barack 

Obama, and another is my husband, Bill 

Clinton.” 
“Two Democrats guided by the — Oh, that 

will make him so happy. They were and are 

two Democrats guided by the fundamental 
American belief that real and lasting pros-

perity must be built by all and shared by 

all.” 
“President Roosevelt called on every Amer-

ican to do his or her part, and every Ameri-
can answered. He said there’s no mystery 

about what it takes to build a strong and 

prosperous America: “Equality of oppor-
tunity… Jobs for those who can work… Se-

curity for those who need it… The ending 

of special privilege for the few… The 
preservation of civil liberties for all… a 

wider and constantly rising standard of liv-

ing.” That still sounds good to me.” 
 

Clinton beskriver hur Roosevelt inspirerat 

hennes make president Bill Clinton och 

hennes före detta arbetsgivare president 

Barack Obama samt hur hon själv ställer 

sig bakom de värderingar som Roosevelt 

stod för. Detta korrelerar med att retoriken 
gör moraliska anspelningar på historien ge-

nom att knyta an argument till en historisk 

kontext och historisk ansett vördade ledar-
gestalter. 

 

Det onda förkroppsligas retoriskt i en mi-

noritet där dess identitet kan variera bero-

ende på sammanhang. Det kan exempelvis 
handla om olika företag, finansiärer, nat-

ioner, organisationer, raser, liberaler eller 

socialister men mera. 

” We have to stop the endless flow of se-

cret, unaccountable money that is dis-

torting our elections, corrupting our politi-
cal process, and drowning out the voices of 

our people.” 

“We need Justices on the Supreme Court 
who will protect every citizen’s right to 

vote, rather than every corporation’s right 

to buy elections.” 

Clinton beskriver hur hon tänkt stoppa de 

hemliga pengaflöden som snedvrider valen 

samt korrumperar den politiska processen, 
där det amerikanska folkets röst drunknar. 

Clinton påstår även att hon kommer skydda 

vanliga amerikaners rätt till demokrati sna-
rare än företags rätt att köpa val. Detta kor-

relerar med att det onda förkroppsligas av 

en minoritet, vilket i det här fallet utgörs av 
företag. 

 

Sammantaget innefattade detta tal 2 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 2 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar fåtalet element av populism som diskursiv stil. 
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Springs Preserve Las Vegas. 14 okt 2015. Kampanjtal 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Retoriken ramar in frågor i moraliska orda-
lag eller beskriver dem som svart eller vitt, 

ont eller gott. Det finns inga nyanser, ingen 

gråskala. Detta leder till ett väldigt krigiskt 
språk. 

” You know, the republicans don't want to 
spend money on anything that actually 

helps people and they don't want to invest 

in the future. Well, we invested $3.8 billion 
in something called the human genome 

project 20 years ago.” 

Clinton beskriver hur republikanerna inte 
vill spendera pengar på någonting som 

hjälper människor och att de inte vill inve-

stera i framtiden. Detta korrelerar med att 
retoriken är väldigt krigisk och frågor ra-

mas in i en kategori som antingen är svart 

eller vit, god eller ond som saknar nyanser 
och gråskala. 

 

Retoriken är demokratisk i den mån att det 
”goda” är förkroppsligat i majoritetens 

vilja, där majoriteten ses som en förenad 

helhet som kan utryckas i vad man kan 
kalla för folkviljan. Denna goda majoritet 

beskrivs utifrån en viss essentialism och 

kan utryckas i romantiserade ordalag, där 
”the common man” ses som förkroppsli-

gandet av de nationella värderingarna. 

” The republicans seem to forget that what 
makes our economy great and the middle 

class strong as the middle class. The mid-

dle class to build this country. The middle 
class does most of the work. It's the middle 

class that has to get up every day and take 

care of their families and their job. And I 
think it's time we start rebuilding the mid-

dle class, giving you the tools you need to 

make the most out of your own lives, at 
home and at work.” 

Clinton beskriver hur medelklassen byggde 
USA, hur medelklassen gör det mesta av 

arbetet samt att medelklassen måste gå upp 

varje dag för att ta hand om sina familjer 
och arbeten. Detta korrelerar med en upp-

fattning om att det goda är förkroppsligat i 

folket, där folket ska uppfattas som medel-
klassen som beskrivs utifrån en romantisk 

essentialism. 

 

Sammantaget innefattade detta tal 2 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 2 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar fåtalet element av populism som diskursiv stil. 
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Jefferson Jackson Dinner New Hampshire Radisson Hotel. 29 nov 2015. 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Retoriken ramar in frågor i moraliska orda-
lag eller beskriver dem som svart eller vitt, 

ont eller gott. Det finns inga nyanser, ingen 

gråskala. Detta leder till ett väldigt krigiskt 
språk. 

” We can fight back against the war on vot-
ing in this country, instead of making it 

harder to vote as Republicans are doing, 

we should be making it easier, with early 
voting everywhere, and automatic univer-

sal registration for everyone who turns 18, 

unless they opt out.” 

Clinton beskriver hur de kan slå tillbaks 
mot det krig som hon påstår bedrivs av re-

publikanerna mot röstande i landet. Detta 

korrelerar med att retoriken är väldigt kri-
gisk och frågor ramas in i en kategori som 

antingen är svart eller vit, god eller ond 

som saknar nyanser och gråskala. 
 

Det onda förkroppsligas retoriskt i en mi-

noritet där dess identitet kan variera bero-
ende på sammanhang. Det kan exempelvis 

handla om olika företag, finansiärer, nat-

ioner, organisationer, raser, liberaler eller 
socialister men mera. 

“An America where we rebuild trust and 

respect between law enforcement and the 
communities they serve and work hopefully 

in a bipartisan way, for criminal justice re-

form, and to end the era of mass incarcera-
tion. And it's an America where we finally 

together stand up to the gun lobby.” 

 “How many more Americans need to die 
before we take action? Common-sense 

steps like comprehensive background 

checks, closing the loopholes that not let 
guns fall into the wrong hands, even people 

on the terrorist watch list. This is truly un-

believable that, after what we have seen in 
Paris and other places, the Republicans 

will not bring up a bill that will prohibit 

anyone on the no-fly list from buying a gun 
in America.” 

“We can't let Republicans and their donors 

keep rigging our elections with secret un-
accountable money. When need to amplify 

the voices of every day Americans with ro-

bust public financing. We need a Supreme 
Court that protects the right of every citi-

zen to vote, not right of every corporation 

to buy elections.” 
 

Clinton beskriver hur amerikaner måste stå 

upp mot vapenlobbyn och frågar sig hur 
många fler amerikaner som behöver dö? 

Clinton beskriver även hur politiska dona-

torer, företag och republikaner inte kan till-
låtas rigga val längre. Detta korrelerar med 

att det onda förkroppsligas med en minori-

tet, vilket i det här fallet utgörs av lobby-
ism, olika företag och republikaner. 

 

 

Sammantaget innefattade detta tal 2 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 2 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar fåtalet element av populism som diskursiv stil. 
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Manchester Community College New Hampshire. 8 feb 2016. Kampanjtal 

Populism som diskursiv stil Citat Samband 

Det onda förkroppsligas retoriskt i en mi-
noritet där dess identitet kan variera bero-

ende på sammanhang. Det kan exempelvis 

handla om olika företag, finansiärer, nat-
ioner, organisationer, raser, liberaler eller 

socialister men mera. 

“You talk about lobbies in this campaign. 
The most powerful lobby by far is the gun 

lobby. They intimidate more legislators. 

They call the shots on more legislators. 
They actively work to defeat legislators 

who stand up against them. They try to 

control congress, governors. I am telling 
you, folks, we cannot let any lobby, we can-

not let money unelected force for money, 

guns, drugs, oil, insurance, you name it -- 
they cannot control our government any 

longer.” 

Clinton beskriver hur vapenlobbyn skräm-
mer politiker och hur de försöker kontrol-

lera kongressmedlemmar och guvernörer. 

Clinton fortsätter och förklarar hur man 
inte kan tillåta lobbyism och pengar kon-

trollera regeringen. Detta korrelerar med att 

det onda förkroppsligas med en minoritet, 
vilket i det här fallet utgörs av NRA, lobby-

ister och olika företag. 

 

Sammantaget innefattade detta tal 1 av 6 dimensioner av populism som diskursiv stil, vilket ger 

detta tal ett värde på 1 i skalan över populism som diskursiv stil. Detta innebär att talet inklu-

derar fåtalet element av populism som diskursiv stil. 

Sammanfattning: Clinton inkluderar ett fåtal element av populism som diskursiv stil inom alla 

av de tal som har analyserats i denna uppsats. Följande värden kan uppvisas från det första talet 

till det sista: 2, 2, 2, 1 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet till de frågeställningar som ställdes i uppsatsen där resultaten 

bland annat redovisas i figurform.  

Existerar delar av populism som diskursiv stil ibland Bushs, Clintons, Sanders och Trumps 

kampanjtal under och inför primärvalet 2016? 

Svaret till ovanstående frågeställning är ja, se figur 1 och 2. Det existerar delar av populism 

som diskursiv stil ibland presidentkandidaternas tal inom och inför primärvalet 2016 i USA.  

Är det någon eller några av presidentkandidaterna som skiljer ut sig genom att ge uttryck för 

populism som diskursiv stil i högre eller mindre omfattning? 

Svaret till ovanstående frågeställning är ja, se figur 1. och 2. Presidentkandidaterna skiljer på 

sig genom att ge uttryck för populism som diskursiv stil i högre och mindre omfattning.  

Analysen skulle visa att Trump som förväntades uttrycka en hög grad av populism inkluderat 

ett flertal element av populism som diskursiv stil i sina tal. Sanders som förväntades uttrycka 

en hög grad av populism inkluderade ett flertal element av populism som diskursiv stil i hans 

tal, förutom i det andra talet där Sanders endast inkluderat ett fåtal. Clinton hade inkluderat 

väldigt få element av populism som diskursiv stil i alla hennes tal. Bush hade inkluderat väldigt 

få eller inga element av populism som diskursiv stil i sina tal förutom i det andra talet där han 

inkluderat ett flertal. Den kandidat som hade det högsta medelvärdet för populism som diskur-

siv stil i sina tal var Trump med ett värde på 3,5 och i fallande ordning Sanders 3,25, Clinton 

1,75 och sist Bush på 1,5.  

Figur 1. Populism som diskursiv stil, tal för tal. 

 

(Ovanstående figur visualiserar analysenheternas grad av populism som diskursiv stil, tal för tal.) 
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Figur 2. Kandidaternas sammantagna medelvärde för populism som diskursiv stil. 

 

(Ovanstående figur visualiserar analysenheternas sammantagna medelvärde för populism som diskursiv stil i de-

ras tal.) 

Har någon eller några av presidentkandidaterna förändrat sitt retoriska språk i sina kampanjtal 

mot att ge uttryck till en högre grad av populism, eller har deras retoriska språk förhållit sig 

statiskt under och inför primärvalet 2016? 

Svaret till ovanstående frågeställning är följande, se figur 3. och 4. Trump, Sanders och Clintons 

värde för populism som diskursiv stil sjönk, om man jämför dess värde inom tillkännagivan-

detalen med det sammantagna medelvärdet för deras övriga kampanjtal. Bushs värde höjdes 

från 1,0 till 1,6 vilket indikerar att Bush har förändrat sitt retoriska språk i sina tal åt att ge 

uttryck för en högre grad av populism. Resultatet för de övriga kandidaterna indikerar att de har 

förändrat sitt retoriska språk i sina tal åt att ge uttryck för en lägre grad av populism. 

Figur 3. Schematisk förändring. Tal för tal. 

 

(Ovanstående figur visar schematiskt hur analysenheternas grad av populism som diskursiv stil förändras, tal för 

tal.) 
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Figur 4. Schematisk medelförändring. 

 

(Ovanstående figur visar schematiskt hur analysenheternas grad av populism som diskursiv stil antingen sjunker 

eller höjs när tillkännagivandetalen jämförs med det sammantagna medelvärdet för kampanjtalen.) 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsats. Först inleds slutsatsen med en Sammanfattning, 

därnäst följer Diskussion som ämnas åt att diskutera uppsatsens resultat och dess betydelse för 

tidigare forskning. Därefter ges en Reflektion över uppsatsens giltighet, avslutningsvis redovi-

sas hur Framtida forskning kan gestaltas utifrån var den här uppsatsen sätter punkt. 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att testa Muddes hypotes: När populistiska aktörer når politiska 

framgångar och hotar etablissemanget, svarar delar av etablissemanget med att inkludera ett 

populistiskt språkbruk för att mota bort utmanaren. 

Ovanstående hypotes prövades genom att undersöka om Hillary Clinton och Jeb Bush som till-

hör ett politiskt etablissemang utvecklat sitt språk i sina kampanjtal mot att bli mer eller mindre 

populistiska, i samband med att Donald Trump och Bernie Sanders som av flera medier blivit 

beskrivna som populister anslutit sig till primärvalet 2016 i USA. 

För att besvara uppsatsens syfte användes en kvalitativ idealtypsanalys som bygger på Kirk A. 

Hawkins graderingsschema och idealtyp av populism som diskursiv stil. Dessa två verktyg an-

vändes för att kunna gradera en utvald mängd tal för varje kandidat som mer eller mindre po-

pulistiska. Detta medförde att uppsatsen kunde jämföra presidentkandidaternas tillkännagivan-

detal med deras övriga kampanjtal och på så sätt visualisera om värdet på de övriga talen vari-

erar mot tillkännagivandetalet och därigenom se en förändring. 

I uppsatsen definierades populism som diskursiv stil bestående av en rad ideologiska element 

som uttrycks via en aktörs retoriska språk, i enlighet med Hawkins teori i studien Is Chávez 

Populist?  Dessa ideologiska element operationaliserades via den idealtyp Hawkins konstruerat 

till operationella indikatorer, se sidorna 10, 11. Dessa indikatorer användes för att gradbe-

stämma talen genom att räkna hur många indikatorer som gav utslag i talen. 

De presidentkandidater som utgjorde uppsatsens analysenheter bestod av Trump och Sanders 

som förväntades utrycka en högre grad populism som diskursiv stil samt Bush och Clinton i 

egenskap av att tillhöra ett politiskt etablissemang. 

Utifrån det material som analyserats skulle resultatet visa att Trump som förväntades uttrycka 

en hög grad av populism inkluderat flertalet element av populism som diskursiv stil i sina tal. 

Resultatet visade även att Sanders som förväntades utrycka en hög grad av populism hade in-

kluderat flertalet element av populism som diskursiv stil i sina tal, förutom i det andra talet där 
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Sanders endast inkluderat ett fåtal. Clinton hade inkluderat väldigt få element av populism som 

diskursiv stil i sina tal. Bush hade inkluderat väldigt få eller inga element av populism som 

diskursiv stil i sina tal förutom i det andra talet där han inkluderat ett flertal.  

Resultatet visade även utifrån det material som analyserats att tre av fyra presidentkandidater 

skulle uppvisa ett sjunkande värde för populism som diskursiv stil i sina tal, från det första 

värdet som de uppvisat under tillkännagivandetalet till de övriga kampanjtalen. Endast Bush 

tillskansade sig ett stigande värde från 1,0 till 1,6. 

6.2 Diskussion 

Utifrån uppsatsens resultat kan följande indikationer redovisas. Clinton har inte inkluderat ett 

mer populistiskt språk i sina kampanjtal i samband med att Trump och Sanders ställt upp inför 

primärvalet 2016 i USA. Detta står i motsats till Bush som inkluderat ett mer populistiskt språk 

i samband med att Trump och Sanders ställt upp inför primärvalet 2016 i USA. 

Påföljden av ovanstående argumentation visar att Muddes hypotes: När populistiska aktörer 

når politiska framgångar och hotar etablissemanget, svarar delar av etablissemanget med att 

inkludera ett populistiskt språkbruk för att mota bort utmanaren, styrks via uppsatsens resultat. 

Tidigare forskning pekar mot en annan riktning genom Brugs, Langes och Rooduijns studie, se 

sidan 14, där författarna redovisar hur Europeiska etablerade partiers procentuella andel para-

grafer i dess valmanifest som uttrycker populism sammantaget inte stigit sedan 1989 och 

framåt. Detta synliggör att val av material, det vill säga tal istället för valmanifest kan ha en 

avgörande betydelse för resultaten inom forskningen i detta problemområde. 

6.3 Reflexion 

Uppsatsens resultat varpå dess slutsats är beroende av hade kunnat variera om uppsatsens 

material hade varit större. Detta gör att resultatet och slutsatsen inte kan sägas vara något annat 

än en indikation över hur verkligheten är beskaffad. Det skall även sägas att det som mäts i 

denna uppsats endast är populism som diskursiv stil där en bredare tolkning av populism hade 

kunnat ge fler operationella indikatorer och således kunnat förändra resultatet.   

6.4 Framtida forskning 

Framtida forskning kan bestå av att undersöka om huvudkandidater till det allmänna president-

valet, det vill säga Clinton och Trump, nivåmässigt varierar i att ge uttryck för populism som 

diskursiv stil i deras tal mellan primärvalet och det allmänna valet. Resultatet från Brugs, 

Langes och Rooduijns studie visade bland annat att när populistiska aktörer har nått framgångar 
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i demokratiska val uppvisar de en lägre grad av populism. Detta gör att det hade varit givande 

att granska om så också är fallet med Trump.47 

Hawkins idealtyp av populism som diskursiv stil är ett väldigt kraftigt analysverktyg, inte bara 

för att det kan uppvisa gradskillnader hos olika analysenheter, utan även för att det kan belysa 

skillnader i retoriken om man jämför olika analysenheter med varandra och således mer ingå-

ende granskar skillnaden i vilka operationella indikatorer som ger utslag dess emellan. Här kan 

andra fokusområden än amerikanska politiker utgöra analysenheter, där det till stor del bara är 

fantasin som sätter gränser. Exempelvis hade det kunnat göras jämförande studier över hur 

ökända historiska politiska demagoger som Hitler, Mussolini och Stalin skiljt sig åt gällande att 

ge uttryck för populism som diskursiv stil. Detta hade kunnat åstadkommas genom att granska 

variationen mellan hur de politiska demagogerna ger utslag hos de olika operationella indika-

torerna för populism som diskursiv stil i sina tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Brug, Lange, Rooduijn 2014. Sid: 569 



  

47 
 

7. Referenslista 

Litteratur 

Bara, J. Klingemann, H. D.  & Volkens, A.  (2006): “Mapping policy preferences II: Estimates 

for parties, electors, and governments in eastern Europe, European union, and OECD 1990–

2003.” Oxford University Press. Oxford. 

Esaiasson, P.  Gilljam, M.  Oscarsson, H. & Wängnerud, L.  (2012):  ”Metodpraktikan: Konsten 

att studera samhälle, individ  och marknad.” Fjärde upplagan. Norstedts Juridik AB. Stockholm. 

Vetenskapliga artiklar 

van der Brug, W. de Lange, S. & Rooduijn, M. (2014):” A Populist Zeitgeist? Programmatic 

contagion by populist parties in Western Europé.” University of Amsterdam. I: Party Politics. 

V.20. N.4. SAGE Publications.  DOI: 10.1177/1354068811436065.  

Canovan, M. (2004): “Populism for political theorists?” Keele University. I: Journal of political 

Ideologies. V. 9. N. 3. Taylor and Francis Ltd. DOI: 10.1080/1356931042000263500. 

Hawkins, K. A.  (2009): “Is Chávez Populist? Measuring Populist Discourse in Comparative 

Perspective.”  Brigham Young University. I: Comparative Political Studies. V. 42. N. 8. SAGE 

Publications. DOI: 10.1177/0010414009331721.  

Hollanders, D.  Krouwel, A. & Raadt, J.  (2004): “Varieties of Populism: An Analysis of the 

Programmatic Character of Six European Parties.” University Vrije. I: Working Papers, Politi-

cal Science No. 2004/04. Department of Political Science. ISSN: 1569-354. 

Jagers, J. & Walgrave, S. (2007): “Populism as political communication style: An empirical 

study of political parties' discourse in Belgium.” University of Antwerp. I: European Journal 

of Political Research V.46. N. 3. Blackwell Publishing Ltd. DOI: 10.1111/j.1475-

6765.2006.00690x.  

Mudde, C.  (2004): “The Populist Zeitgeist.” Antwerp University, Nottingham University. I: 

Government and Opposition. V. 39. N. 4. Blackwell Publishing Ltd. DOI: 10.1111/j.1477-

7053.2004.00135.  

Pauwels, T.  & Rooduijn, M. (2011): “Measuring populism: Comparing two methods of content 

analysis.” University of Amsterdam. I: West European Politics. V. 34. N. 6. Taylor and Francis 

Ltd. DOI:10.1080/01402382.2011.616665. 



  

48 
 

Webbförteckning 

Tidningar 

Haaretz 

http://www.haaretz.com/world-news/u-s-election-2016/1.708924 -15 mar 2016 

The Guardian 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/28/bernie-sanders-donald-trump-popu-

list-moment-in-american-politics -28 feb 2016 

Time 

http://time.com/4283539/ted-cruz-interview-economic-populism-working- class/ - 6 apr 2016 

Washington post 

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/03/11/its-not-just-trump-au-

thoritarian-populism-is-rising-across-the-west-heres-why/-11 mar 2016 

https://www.washingtonpost.com/blogs/right-turn/wp/2015/06/14/what-kind-of-populism/- 14 

jun 2015 

Talen 

Jeb Bush 

Tillkännagivandetal. Miami Dade College. 15 jun 2015.  

http://time.com/3921956/jeb-bush-campaign-launch-transcript/ 

Kampanjtal 1. Tampa Garden Club Tampa Florida. 2 nov 2015. 

http://www.tampabay.com/blogs/the-buzz-florida-politics/transcript-jeb-bushs-speech-in-

tampa/2252266 

Kampanjtal 2. Sunshine Summit Florida. 13 nov 2015. 

http://www.c-span.org/video/?400325-9/jeb-bush-remarks-2015-sunshine-summit 

Kampanjtal 3. North Charleston Coliseum. 15 feb 2016. 

http://www.c-span.org/video/?404682-1/george-w-bush-remarks-jeb-bush-campaign-rally 



  

49 
 

Hillary Clinton 

Tillkännagivandetal. New York. 19 apr 2015. 

http://time.com/3920332/transcript-full-text-hillary-clinton-campaign-launch/ 

Kampanjtal 1. Springs Preserve Las Vegas. 14 okt 2015. 

http://www.c-span.org/video/?328637-1/hillary-clinton-campaign-rally-las-vegas 

Kampanjtal 2. Jefferson-Jackson Dinner New Hampshire Radisson Hotel. 29 nov 2015. 

http://www.c-span.org/video/?401245-3/hillary-clinton-remarks-jeffersonjackson-dinner 

Kampanjtal 3. Manchester Community College New Hampshire. 8 feb 2016. 

http://www.c-span.org/video/?404415-1/hillary-clinton-campaign-rally-manchester-new-

hampshire 

 

Bernie Sanders 

Tillkännagivandetal. Waterfront Park shore of Lake Champlain Burlington Vermont. 26 maj 

2015. 

https://berniesanders.com/bernies-announcement/ 

Kampanjtal 1. Iowa State Fair Des Moines. 15 aug 2015. 

http://www.c-span.org/video/?327525-4/senator-bernie-sanders-iowa-state-fair 

Kampanjtal 2. Jefferson-Jackson Dinner New Hampshire Vermont Radisson Hotel. 29 nov 

2015. 

http://www.c-span.org/video/?401245-2/bernie-sanders-remarks-jeffersonjackson-dinner 

Kampanjtal 3. University of New Hampshire Durham. 8 feb 2016. 

http://www.c-span.org/video/?404416-1/bernie-sanders-campaign-rally-durham-new-hamp-

shire 

 

Donald Trump 

Tillkännagivandetal. Trump Tower New York. 16 jun 2015. 



  

50 
 

http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/ 

Kampanjtal 1. Sunshine Summit Florida Orlando. 13 nov 2015. 

http://www.c-span.org/video/?400325-10/donald-trump-remarks-2015-sunshine-summit 

Kampanjtal 2. DCU Center Worcester Massachusetts. 18 nov 2015. 

http://www.c-span.org/video/?400925-1/donald-trump-campaign-rally-worcester-massachu-

setts 

Kampanjtal 3. Plymouth State University Holderness New Hampshire. 7 feb 2016. 

http://www.c-span.org/video/?404273-1/donald-trump-campaign-rally-plymouth-new-hamp-

shire 

 

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Tommy Jeschko


