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 Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker hur personangrepp fungerar som politisk retorik under 

valdebatterna i det amerikanska presidentvalet 2016. Utgångspunkten för studien finns i vad 

svenska medier rapporterat om valet. En retorisk analys genomförs på tre tv-sända valdebatter 

mellan Hillary Clinton och Donald Trump. Analysen inriktas på att undersöka hur härskartekniker 

samt avbrott fungerar som politisk retorik. Detta förstås med teoretiska utgångspunkter inom 

retorik, medierad politik samt härskartekniker. Analysen visar att härskartekniker kan fungera väl 

som ett retoriskt verktyg då det finns en tillåtelse för kandidaterna att använda sig av dem. Även 

avbrott kan fungera bra som retorik, då det kan förstärka samt försvaga budskap på ett effektivt 

sätt. 
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1. Inledning/Bakgrund 

Det amerikanska presidentvalet 2016 har blivit omtalat som ett val fullt av personangrepp och hat. 

Svenska medier har rapporterat om valkampanjer fulla av personangrepp och ett mer hätskt 

politiskt debattklimat. Det senaste presidentvalet avgjordes den 8 november 2016 där de 

omdiskuterade presidentkandidaterna var Donald Trump (tillträdande president) och Hillary 

Clinton. Kandidaterna har varit mycket omdiskuterade på grund av deras olikheter. Trump har 

inte en klassisk bakgrund som presidentkandidat utan som en framgångsrik affärsman. Clinton är 

den första kvinnliga presidentkandidaten och även fru till en av USA:s tidigare president Bill 

Clinton. 

 

Politiker har idag bättre möjligheter att nå ut till större delen av befolkningen tack vare 

massmedier. Detta betyder dock inte att politiker har ett större inflytande över befolkningen. 

Politik gestaltas ofta som kampen om makten i medier (Strömbäck 2013:12). De sakfrågor som 

politiker talar om framställs som endast ett sätt att vinna röster. Framgång på valdagen ska vara 

det mest eftertraktade av politiker. Undersökningar gjorda både i Sverige och utomlands har visat 

att det finns en stor mängd människor som ser ner på politiker (Strömbäck 2000:100). De känner 

misstro mot politiker och deras arbete. De anser att politiker endast är ute efter folkets röster och 

inte deras åsikter. 

  

Under tv-sända valdebatter är frågorna förutbestämda. Politikerna har inte full möjlighet att prata 

om vad de vill utan de måste hålla sig till det angivna ämnet. När politikerna inte håller sig till 

ämnet blir de i många fall avbrutna av debattledaren. Alltså har medierna stor makt i att påverka 

debatterna och dess utfall. En betydande teori inom den nyhetsjournalistiska bevakningen av 

politik i medier är den så kallade gestaltningsteorin (framing theory) (Strömbäck 2013:123). 

Enligt gestaltningsteorin kan medierna aldrig till fullo spegla verkligheten neutralt. Verkligheten 

är obegränsad medan medierna är begränsade i sitt format. Det måste avgöras vad som ska vara 

med och vad som inte ska vara med. Det kan handla om händelser, ämnen, ord som används, 

betoningar och bilder (ibid:123). Alla frågor ryms inte i politiska debatter utan endast en del 

kommer med. Det är omöjligt för journalistiken att vara fullständigt objektiv och spegla 

verkligheten på ett korrekt vis. Detta är viktigt att ha i åtanke när analysen genomförs. 
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En studie gjord av Esaiasson och Håkansson gällande relationen mellan journalistik och politik i 

Sverige visar hur journaliststyrda utfrågningar utvecklades under sena 1960-talet (Ekström 

2013:179). På 1950-talet var utfrågningarna mer samstämmiga mellan journalister och politiker 

medan på 1970-talet började utfrågningarna bli mer konfliktorienterade. Intervjuaren och den som 

blev intervjuad började mer frekvent att avbryta varandra. Från slutet av 1980-talet och framåt har 

det sedan blivit allt mer vanligt för journalister att avbryta politiker men samtidigt mer ovanligt 

för politiker att avbryta journalister (ibid:179). Denna trend av kritisk journalistisk har även 

observerats utomlands i bl.a. USA (ibid:179). 

  

Den politiker som svarar på frågor i en intervju har makt att påverka samtalets riktning (Ekström 

2013:181). Det finns inte ett rätt sätt att svara på frågorna. Den intervjuade får avgöra vad som 

förväntas och hur hen vill förvalta sitt rykte och sin trovärdighet. I ett samtal finns det en fin gräns 

mellan att å ena sidan ha makten över samtalet eller å andra sidan ha ett lämpligt agerande. Detta 

kan synas tydligt i hur det sker avbrott i samtalet (ibid:181). Studier visar att intervjuade politiker 

avbryter innan frågan är ställd för att vinna utrymme och för att bemöta frågan med kritik 

(ibid:181). Avbrott kan uppfattas på två olika sätt. En person som avbryter kan verka engagerad 

men personen kan också uppfattas som oartig och aggressiv. 

 

Under valprocessen hålls tre tv-sända valdebatter av NBC News som blivit sedda av människor 

över hela världen. Den första debatten ägde rum i New York den 26 september och debattledaren 

var Lester Holt. Den andra debatten ägde rum i Washington den 9 oktober och debattledare var 

Anderson Cooper and Martha Raddatz. Den tredje och sista debatten hölls den 19 oktober i Las 

Vegas och debattledare var Chris Wallace.   

  

John Falkirk (DN: 2016-10-31) förklarar att det amerikanska presidentvalet 2016 har haft större 

intresse av svenska folket än tidigare amerikanska val. Detta kan bero på Donald Trump som 

profil, menar Falkirk. Trump har gjort en del uttalanden och skandaler, men det har även Hillary 

Clinton gjort. Falkirk spekulerar även i varför det amerikanska valet har haft så stor 

genomslagskraft i andra länder. 

  

Det är inget nytt att amerikanska presidentval är personkoncentrerade. Förståelse för detta kan 

finnas i det amerikanska valsystemet. Torbjörn Tännsjö (DN: 2016-10-28), professor i praktisk 

filosofi vid Stockholms universitet inleder en artikel med rubriken Därför pratar Trump och 

Clinton inte om politik i Dagens Nyheter. Han menar att orsaken till att Trump och Clinton inte 
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pratar om politik är på grund av det amerikanska valsystemet. Det är ett system som skiljer sig 

avsevärt från det svenska valsystemet. Väljarna röstar fram elektorer i varje delstat som i sin tur 

röstar fram en tillträdande president. Fokus i amerikanska val ligger på valet av president istället 

för parti. Därför blir de amerikanska presidentdebatterna mer personliga än andra debatter. 

  

Ella Berger (SVT: 2016-11-05) radar upp dem viktigaste ståndpunkterna som amerikanska 

medborgare vill ha svar på. Hon nämner även valprocessen som icke-politisk och två kampanjer 

fulla av personangrepp. Det främsta som ligger i medborgarnas intresse är USA:s utrikespolitik. 

Som således handlar om vad landet ska göra för att motverka krig och terrorhot i framtiden. En 

annan viktig fråga är sjukvården där Obamacare har haft en betydande roll. Migrationsfrågan har 

också blivit mycket central och är en av Donalds Trumps viktigaste ståndpunkter. Ekonomi, 

handelsfrågor och intresset för klimatet finns även med på kartan över frågor som medborgarna i 

USA vill ha svar på. 

  

Artiklarna skrivna av Torbjörn Tännsjö, John Falkirk och Ella Berger kan ge en god förförståelse 

till analysen av valdebatterna. Tännsjö menar att Clinton och Trump inte pratar politik i 

debatterna för att det amerikanska valsystemet ser annorlunda ut jämfört med andra länders. Till 

följd blir valkampanjerna personrelaterade istället för fokus på sakfrågor. Falkirk skriver om ett 

ovanligt stort intresse för det amerikanska valet 2016 jämfört med andra valår. Med utgångspunkt 

i vad vissa svenska skribenter nämner och spekulerar kring valet ger det oss en förförståelse om 

valet och kan ha det i åtanke när vi analyserar debatterna. Berger beskriver amerikanska 

medborgares viktigaste intressefrågor som handlar bland annat om ekonomi, migration, sjukvård 

och miljö. Även detta ansåg vi som relevant att ha till kännedom för att sedan analysera vilka 

frågor kandidaterna faktiskt pratar om. 

 

2. Syfte och Frågeställning 

Studien ämnar till att få en ökad förståelse kring personkoncentrerad amerikansk politik. Med 

utgångspunkt och en förförståelse i vad svenska medier har rapporterat om debatterna och 

valkampanjerna ska denna studie innefatta i vilken utsträckning personangrepp fungerar som 

politisk retorik. Detta ska undersökas genom att studera de tre tv-sända valdebatterna från det 

amerikanska presidentvalet 2016. Störst fokus läggs vid att studera avbrott och härskartekniker 

som förekommer. 
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För att undersöka hur politisk retorik är personkoncentrerad i de tre amerikanska debatterna 

mellan Donald Trump och Hillary Clinton ställs följande huvudsakliga frågeställning: 

  

- Hur tar personangrepp uttryck i valdebatterna samt hur fungerar personangrepp som 

politisk retorik? 

  

För att kunna besvara denna omfattande frågeställning har vi dessutom formulerat tre mindre 

frågeställningar: 

  

- På vilket sätt använder sig presidentkandidaterna av retorik (ethos, logos, pathos)? 

- Hur kommer avbrott till uttryck? 

- Hur används härskartekniker som ett retoriskt verktyg? 

  

3. Teori 

Vi har använt oss av teoretiska utgångspunkter inom retorik och härskartekniker. Teori inom 

retoriken krävs i denna studie för att analysera och förstå hur presidentkandidaterna använder sig 

av retorik och dess verktyg. Appellformerna med fokus på ethos har använts för att analysera 

debatterna. I vår analys ska vi dessutom urskilja härskartekniker samt redogöra för hur dessa 

fungerar retoriskt. 

  

3.1 Retorik 

Vår teoretiska utgångspunkt tar sin grund i retorik (Vigsø 2010:220f). Retorik handlar om att 

övertyga någon (övertala, belysa, informera). Retorik kan också hjälpa oss att undersöka och 

analysera omvärlden (Mral, Gelang & Bröms 2016:10). De mest förekommande begreppen inom 

retorik är ethos, logos och pathos (de tre appellformerna). De tre appellformerna är i många fall 

beroende av varandra. För att övertyga något eller någon krävs oftast alla tre appellerna för att 

lyckas. Nedan sammanfattas de tre appellformerna: 

  

3.1.1 Ethos (etos, sed, lära) 

Ethos är den appell som kännetecknas av hur trovärdig talaren/sändaren framstår att vara (Vigsø 

2010:221). Övertalningsförmåga eller argumentation i struktur av ethos styrs av känslomässiga 

drag snarare än logiska. Talaren spelar på åhörarnas känslor för att öka sin trovärdighet. Ethos 

som retoriskt verktyg handlar således om sändarens förtroende till läsaren. Detta förtroende 
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skapas genom sändarens sätt att framföra sin text på. Det kan handla om att sändaren väljer att 

framstå som en smart person eller helt enkelt bara sympatisk i sitt framförande. Om talaren 

använder sig av ethos argument i sin retorik krävs det att denne har självförtroende. Detta för att 

aldrig ursäkta sig själv gentemot sin publik för då kan trovärdigheten minskas. 

 

Ethos kan delas upp i tre aspekter (Mral, Gelang & Bröms 2016:37). Arete handlar om talarens 

goda karaktär. Det kan uttryckas bl.a. genom att talaren hänvisar till sina egna kunskaper. Det 

finns dock en viss risk att talaren då uppfattas som en besserwisser. Därför kan det vara 

fördelaktigt att hänvisa till någon annans auktoritet och därigenom ta fördelar. Forensis hör ihop 

med arete och handlar om att talaren uttrycker sig som att vara kunnig. Lyckas talaren framstår 

hen som klok och trovärdig. Misslyckas talaren framstår hen som falsk och tvivelaktig. Eunoia 

handlar om att skapa en samhörighet och att vilja väl. Genom att skapa en vi-känsla tillsammans 

med publiken byggs ett förtroende.  

  

3.1.2 Pathos (patos, lidelse, affekt) 

Pathos är den appell där talaren/sändaren kan dra fördel av mottagarens sinnesstämning (Vigsø 

2010:221). Starka känslor önskas väckas hos mottagaren vid pathos-argument. Pathos-funktioner 

kan jämställas med en försäljares säljteknik. Säljaren undersöker först hur kunden mår och drar 

sedan nytta av dennes tillstånd för att på bästa möjliga sätt sälja sin produkt. Det kan t.ex. vara att 

säljaren får kunden att förstå att denne behöver någonting eller vill ha någonting. 

  

3.1.3 Logos (rationalitet, förnuft) 

Logos innefattar rationella argument hos talaren/sändaren (Vigsø 2010:221). Redovisningen av 

talaren är pragmatisk och objektiv. Logos syftar till förnuftet samt det logiska tänkandet. 

Känslomässiga argument har ingen betydelse när det gäller logos. Talaren hänvisar oftast till 

statistik och vetenskaplighet för att förstärka sin logos-argument. 

  

3.1.4 Genre inom retorik 

Inom retorik finns det genrer som fyller olika funktioner (Vigsø 2010:219). Forensik retorik, 

deliberativ retorik och epideiktisk retorik har alla olika syfte och är vanliga inom olika områden. 

Forensik retorik syftar till att anklaga eller försvara någon och äger ofta rum i rättstal. Detta är 

även ett vanligt förekommande i debatt när de olika parterna försöker kritisera varandra. 

Deliberativ retorik syftar till att argumentera för eller emot något och är typisk politisk retorik. 

Epideiktisk retorik har till syfte att hylla eller kritisera någon eller något. Denna typ av retorik 
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förekommer vanligen i hyllnings- eller klandertal. Dock är det möjligt att även denna typ av 

retorik finns i politiska debatter. Dessa olika genrer uppfyller olika retoriska funktioner som alla 

kan förekomma i olika stor utsträckning i en debatt. En kandidats tal i en debatt kan ha en 

övergripande funktion, men använder sig i många fall av flera funktioner. Exempelvis kan en 

fråga i en debatt besvaras med argument för att detta är bra (deliberativ retorik). I samma tal kan 

även kandidaten passa på att klanka ner på sin motståndare som möjligtvis tycker annorlunda 

(epideiktisk retorik). Med hjälp av att urskilja genre på talet har vi möjlighet att bättre förstå 

argumentet. 

  

3.1.5 Politiker och retorik 

Jonathan Charteris-Black skriver om politiker och deras retorik i Politicians and rhetoric (2011). 

Han beskriver hur politiker har ett speciellt sätt att använda sin retorik på. Retorik i politisk 

kommunikation handlar inte enbart om att övertyga någon eller något. Det finns vissa andra 

infallsvinklar i den modell som Charteris-Black beskriver. Grunden för modellen är apellformerna 

ethos, logos och pathos. Använder sig politikern således av ethos handlar det om att till en början 

fastställa sin personliga integritet genom att ha rätt ändamål. Använder sig politikern av logos 

handlar det om att prata om politik på ett argumenterande sätt, i den formen som Charteris Black 

kallar ‘thinking right’. Använder sig politikern av pathos handlar det således om ‘sounding right’ 

och att dessutom anspela på känslor. Förutom formerna ethos, logos och pathos finns det även 

andra faktorer. En av dessa kallar Charteris Black mental representations frames and schemata, 

som således handlar om ‘telling the right story’. Det handlar om hur en politiker väljer att 

representera sig själv inför publik och väljare. Genom att berätta en rörande eller stark historia 

kan man vinna medlidande och på detta sätt bilda opinion (Charteris-Black 2011:14). Detta 

förhållningssätt illustreras nedan: 

  

 3.2 Härskartekniker 

Berit Ås som är professor i psykologi beskriver vad härskartekniker kan innebära (Ås 2004:79). 

Härskartekniker syftar till att höja sin sociala status, men de kan användas både medvetet och 

omedvetet. Inom relationer där interaktionen sker ansikte mot ansikte blir härskarteknikerna som 

mest effektiva. Dem kan numreras på detta sätt: 

  

1.      ‘’Making invisible - Osynliggörande 

2.      Ridiculing - Förlöjligande 

3.      Withholding information - Undanhållande av information 
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4.      Damned if you do and damned if you don’t! - Dubbelbestraffning 

5.      Heaping blame and putting to shame’’ - Påförande av skuld och skam 

                                                                                                                                                                          

                                              (Ås 2004:79). 

  

Osynliggörande går ut på att ignorera den andra parten och på så sätt utesluta personen ur 

situationen. Förlöjligande är att håna eller förolämpa den andra parten på olika sätt. Utseende eller 

argument kan exempelvis förlöjligas. Undanhållande av information går ut på att utelämna 

väsentlig information för den andra parten. Dubbelbestraffning är när den andra parten får kritik 

oavsett hur den än agerar. Påförande av skuld och skam sker ofta i samband med förlöjligande 

eller dubbelbestraffning vilket får den andra parten att skämmas för sina egenskaper och sitt 

beteende.  

  

4. Metod 

Studiens metodologiska utgångspunkt tar avstamp i den kvalitativa forskningstraditionen. Den 

kvalitativa metoden handlar således om att tolka för att få förståelse kring ett fenomen. I 

kvalitativa undersökningar är forskaren intresserad av att få en fördjupad förståelse kring den 

värld som en eller flera individer lever i. Det är studier som inte går att mäta utan istället tolkar 

och observerar forskaren omvärlden (Hartman 2004:273). Denna metod anknyter vanligtvis till 

den hermeneutiska vetenskapsteorin. Den hermeneutiska teorin ämnar till att förstå hur människor 

tänker om sin egen världsbild och verkligheten (ibid:274f). Hermeneutiken är konsten att tolka så 

att en text blir meningsfull (Mral, Gelang & Bröms 2016:15). 

  

Textanalys är ett generellt begrepp som innefattar kvalitativa studier av texter (Østbye 2004:62). 

Inom textanalys befinner sig inte teori och analys långt ifrån varandra. När en text studeras 

används de begrepp och analysverktyg som är mest lämpliga för att åskådliggöra ett visst 

fenomen. Inom textanalys finns flera olika specifika metoder bl.a. retorisk analys som vi använt 

oss av. Textanalys samt retoriskanalys går ut på att analysera vilket kan översättas med att 

sönderdela (Mral, Gelang & Bröms 2016:16). Med det menas att ett budskap delas isär och sätts 

ihop igen för att tillslut få en bättre förståelse för helheten. 

  

4.1 Attitydyttringar inom retorik 
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Attitydyttringar är viktiga verktyg i de allra flesta retoriska situationer (Mral, Gelang & Bröms 

2016:68). Attitydyttringar handlar till stor del om detaljer inom retoriken som kan vara enkla att 

förbise. Attitydyttringar består av en rad attitydmarkörer såsom ironier, avbrott, suckar, skratt och 

härskartekniker (ibid:68). Icke språkliga signaler såsom kroppsspråk, tystnad eller röstläge är 

exempel på attitydyttringar och de kan vara ytterst komplicerade att analysera. Dessa signaler 

måste även ses i sitt sammanhang då de kan betyda mycket olika beroende på kontexten. 

Attitydyttringar kan även uttryckas i signaler såsom fnysningar, utrop m.m. Dessa attitydyttringar 

är i viss omfattning enklare att underbygga vilket i sin tur stärker trovärdigheten för analysen 

(ibid:68). 

  

Attitydyttringar och attitydmarkörer står väldigt nära talarens persona. Skillnaden mellan persona 

och attitydyttringar är att en persona är kopplad till talaren som person medan attitydyttringar är 

kopplad till den kommunikativa situationen. Persona och attitydyttringar kan väljas både 

medvetet och omedvetet. Varje argument och yttrande måste ses utifrån sin kontext, det går inte 

att generalisera attitydmarkörer (Mral, Gelang & Bröms 2016:70). En analys av attitydyttringar 

och -markörer handlar till stor del om att diskutera effekterna av dessa (ibid:69). Det är möjligt att 

poängtera att dessa yttringar och markörer finns och att de påverkar kommunikationen. Allt 

handlar dock om tolkning, vilket aldrig kan ge ett rätt eller fel svar. 

  

4.2 Tillvägagång 

Det första steget i att genomföra en retorisk analys var att försöka beskriva den retoriska situation 

som uppstått i debatterna (Vigsø 2010:217). Vi ställde fem frågor för att få ett grepp om den 

retoriska situationen: Vem är det som försöker övertyga?, Vem är det som man försöker 

övertyga?, Vad är det man vill övertyga om?, Vilken tid och vilken plats är aktuell? och Hur 

försöker man övertyga? (Vigsø 2010:218). Sedan genomförde vi en analys där de tre 

grundläggande retoriska appellformerna ethos, logos och pathos urskiljdes (Vigsø 2010:220). 

Detta genomfördes för att förstå hur kandidaterna försökte övertyga med sitt argument (Mral, 

Gelang & Bröms 2016:53). Dock upplevde vi att det som problematiskt att sortera alla argument 

in i sitt självklara fack, då argumenten ofta överlappar varandra. Trots detta var det möjligt för oss 

att urskilja tendenser och förstå deras primära syfte med argumentet. 

  

När vi fått en överblick över vårt material valde vi att studera debatterna utifrån två teman: 

härskartekniker och avbrott. Detta genomfördes för att skapa en struktur i vår analys. 

Härskartekniker och avbrott har urskiljts och analyserats utifrån sitt sammanhang. Dessutom har 
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dessa teman återkopplas till appellformerna under hela analysen för att kunna förstå dem utifrån 

retoriken. Vi har analyserat när avbrotten skedde, i vilket sammanhang och hur de skedde. Genom 

detta förstod vi hur avbrotten kunde stärka ethos-, logos- eller pathos-argument. Denna analys har 

genomförts för att se hur presidentkandidaterna avbryter varandra som ett retoriskt verktyg. 

Dessutom har vi uppmärksammat när härskartekniker har använts. Vi har analyserat vilken typ av 

härskarteknik som använts och hur den har använts. Detta har genomförts för att förstå hur 

härskartekniker kan fungera som ett retoriskt verktyg. 

  

  

4.3 Urval och avgränsning 

Urvalet för denna studie är avgränsat och specificerat till de tre tv-sända valdebatter (26 

september, 9 oktober samt 19 oktober) som har ägt rum mellan Donald Trump och Hillary 

Clinton. Den främsta orsaken till att vi har valt att studera detta amerikanska valet är för 

att det är ett omtalat och unikt presidentval. För att förstärka detta påstående har vi även studerat 

svensk medierapportering om det amerikanska valet i form av artiklar på bland annat Dagens 

Nyheter och SVT. Vi har specifikt valt att studera valdebatter för att de är en väsentlig del av 

presidentvalet i stort. 

 

När vi letade efter det material vi behövde så var det relativt enkelt eftersom att vi redan visste 

vad vi sökte. På Youtube fanns alla tre valdebatter länkat till NBC, följaktligen hamnade vi i en 

diskussion huruvida våra referenser skulle ha för standard. Därför bestämde vi oss för att titta på 

debatterna på NBC:s hemsida istället för Youtube. Fördelen med att titta på NBC är framförallt 

kvalitén men även att vi fann andra korta videos som rörde valet. Detta gjorde att vi fick en 

omfattande bild av valet i sin helhet. När vi väl började titta på valdebatterna delade vi upp arbetet 

för att effektivisera processen. Till en början kändes det svårt att analysera retorik och deras 

huvudsakliga kommunikation eftersom att när man vanligtvis tittar på en debatt så är det vad de 

säger som är det viktigaste och inte hur de säger någonting. För att verkligen förstå valdebatterna 

krävdes det att vi tittade cirka 2-3 gånger per debatt. Det andra gången respektive den tredje 

gången fann vi så mycket mer att arbeta med än vad vi gjorde den första gången. Vad det gäller 

transkribering av debatterna bestämde vi oss för att transkribera helt själva. Detta ansåg vi vara 

rimligt eftersom att det dels var så pass lite material att transkribera och dels för att vi inte befann 

oss i någon tidsbrist.   
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I vår analys har attitydyttringar såsom avbrott och härskartekniker lyfts fram. Detta har gjorts för 

att till viss del konkretisera personangrepp och på så sätt göra möjligt att studera. Vi har dessutom 

valt att analysera debatterna på två olika vis. Det första tillvägagångssättet är att utmärka hur 

härskartekniker kan fungera som personangrepp samt hur detta fungerar som retorik. Till denna 

del av analysen ansåg vi att en debatt var tillräcklig för att komma fram till ett tillförlitligt resultat. 

Det andra tillvägagångssättet är att studera avbrotten som uppkommit i debatterna samt hur dessa 

fungerar retoriskt. Till denna analys krävdes ett större material för att besvara våra 

frågeställningar och därför valde vi att använda alla tre debatterna. Det var möjligt att urskilja 

olika typer av avbrott som var återkommande. Dessa olika typer är representerade i analysen med 

hjälp av exempel. 

  

4.4 Kritisk reflektion 

I vilken form textanalysen än är kan den många gånger tolkas felaktigt av läsaren. Om den 

aktuella kontexten i samhället tillsammans med läsarens förförståelse i för stor grad anknyter till 

texten som tolkas kan det uppstå problem. Läsaren får ta hänsyn till tidseran då texten skapades, 

hur den skapades och framförallt varför den skapades (Østbye 2004:97). 

  

I detta fall gör vi en retorisk textanalys av tre amerikanska valdebatter. Retorikanalys ingår i 

textanalys samt den kvalitativa forskningstraditionen. Inom kvalitativa studier handlar det i 

slutändan om att analytikern ger sin uppfattade bild av sammanhanget (Mral, Gelang & Bröms 

2016:14). Alltså måste det tolkade resultatet argumenteras på ett förnuftigt vis för att framstå som 

trovärdigt. Precis som all retorikanalys är även attitydyttringar en tolkningsfråga och därmed 

komplicerad (ibid:68). Genom att försöka förstå ett budskap krävs tolkning. Tolkning innefattar 

dock en del problematik. När vi tolkar gör vi det genom att använda oss av tidigare kunskaper och 

erfarenheter (Mral, Gelang & Bröms 2016:15). Tolkning är något som vi använder oss av varje 

dag för att förstå vår verklighet.  

 

Under arbetet med analysen stötte vi på vissa problem. I början upplevde vi det som 

problematiskt att strukturera analysen och avgöra hur arbetet skulle gå tillväga. Vi hade mycket 

material men vi hade svårt att förhålla oss till detta. Genom diskussioner sinsemellan kom vi 

tillslut fram till denna slutgiltiliga struktur som vi använt oss av. Diskussionerna öppnade upp för 

kritik mot vårt tillvägagångssätt vilket resulterade i en förbättring av dessa.  
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5. Analys 

Genom hela analysen kommer den grundläggande retoriken som används av 

presidentkandidaterna behandlas. Analysen är uppdelad i två övergripande teman: härskartekniker 

och avbrott. Härskartekniker och avbrotten kommer urskiljas och analyseras med hjälp av våra 

tidigare nämnda teoretiska utgångspunkter. 

  

5.1 Retorik och härskartekniker 

  

Första ämne som utgångspunkt är arbetsmarknaden i USA där Hillary Clinton beskriver landet 

som ett enat vi. Detta kan ses som ett klassiskt ethos-argument med inriktning på eunoia. Eunoia 

handlar om att skapa välvilja och samhörighet vilket Clinton försöker göra genom att tala om 

landets medborgare som ett vi (Mral, Gelang & Bröms 2016:37). Hon förklarar även att hon 

värnar om de människor som har svåra arbetsförhållanden. Hon talar dessutom om människorna 

som inte har något arbete och de barnfamiljer som behöver pengar till sjukvård. 

  

I Clintons introduktion får vi veta att hon är engagerad kring en gemenskap för nationen. För att 

förstärka sin person och sin trovärdighet gentemot publiken använder hon sig av ethos-argument. 

Dessutom talar hon om de människor som har det svårt i samhället. Ethos är den 

övertalningsteknik där talaren väljer att skapa ett förtroende mellan då t.ex. Hillary Clinton som 

politiker och de potentiella väljare hon har (Vigsø 2010:221). Men det finns även andra tekniker 

när talaren väljer att använda sig av ethos. Eftersom att detta är den första debatten, är det mycket 

viktigt för både Clinton och Trump att visa det amerikanska folket vilka dem verkligen är. Genom 

ethos - att fastställa sin personliga integritet samt att ha rätta intentioner (Charteris-Black 

2011:14). 

  

5.1.1 ’’let me explain for you’’ - Donald Trump 

När Donald Trump börjar tala är det som att han visste Clintons val av ethos, då han börjar sina 

två minuter med meningar som så här är det, ’’let me explain for you’’. Här utmärks en 

härskarteknik som handlar om osynliggörande av sin motståndare (Ås 2004:79). Eftersom att 

Trump säger låt mig förklara för dig ignorerar han det Clinton precis har sagt. Han börjar sedan 

med att förklara vad han kan och vet om arbetsmarknadssituationen. Men även Trump talar om en 

enad nation och nämner sin mest förekommande slogan: make america great again. Även han 

använder sig av eunoia genom att tala om en enad nation.  
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Hans ordval är ett sätt att skaffa sig makt och få fler att enbart lyssna på honom. På detta sätt 

osynliggör han Clinton (Ås 2004:79). Det går även i Trumps fall att utmärka ethos eftersom att 

han vill skapa långvariga band till sina medborgare. Inom apellformen ethos spelar det en väldigt 

stor roll om talaren visar entusiasm, eftersom att det får åhörare motiverade (Vigsø 2010:221f). 

Genom att visa sig engagerad och entusiastisk skapas en bild av en god karaktär. Arete syftar till 

att påvisa talarens goda karaktär och auktoritet i ämnet vilket kan stärka talarens trovärdighet 

(Mral, Gelang & Bröms 2016:37).  

  

Den första som går till personangrepp i debatten är Hillary Clinton. Hon beskriver att en 

sådan ’’terrible person’’ som Donald Trump inte skulle kunna styra landet i rätt riktning. Oavsett 

om hon går till personangrepp går det ändå att utmärka logos. Eftersom hon efter angreppet på 

Trump förklarar systematiskt hur hon istället skulle styra landet i rätt riktning. Logos är den 

övertalningsteknik där talaren använder sig av konkreta och rationella argument (Vigsø 2010: 

221). Här går det även att utmärka ett annorlunda sätt att använda sig av politisk retorik. 

Politikern väljer först att attackera sin motståndare med ett personangrepp, men räddar sedan 

situationen med logos argument. 

  

5.1.2 ’’my father and your father’’ - Hillary Clinton 

Clinton pratar om Trumps förutsättningar för att lyckas i sitt liv. Dessutom tar hon upp hans 

pappas företag och deras ekonomiska framfart i familjen. Sedan jämför hon den situationen med 

sin egen uppväxt och beskriver sin pappa som arbetarklass. Hon har en negativ betoning när hon 

säger: ’’My father and your father’’. I detta sammanhang verkar det som att Hillary Clinton vill få 

folket att känna större medlidande och äkthet för henne som person. Hon söker alltså väljarnas 

känslor genom pathos-argument (Vigsø 2010:221). Men hon använder också en härskarteknik 

mot Trump. Genom att jämföra deras fäder skuldbelägger hon Trump och försöker få publiken att 

förstå att han inte är lämplig som president. Detta är den femte härskartekniken: Påförande av 

skuld och skam (Ås: 2004:79). 

  

Trump tar upp Kina som ett land som har tagit USA:s arbeten. När han pratar om detta, gör han 

det genom ethos- och logos-argument. Hans upprördhet är en taktik för att visa att han är mycket 

engagerad och handlingskraftig i dessa frågor. Dessutom att han bryr sig om medborgarnas 

situation. På så sätt skapar han ett förtroende (ethos) mellan honom som presidentkandidat och 

potentiella väljare. Men man skulle även kunna säga att hans taktik genom att visa sig upprörd 
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och engagerad i jobbfrågan är ett sätt att använda sig av pathos. Då han dra nytta av de 

medborgare som har förlorat sitt arbete eller inte har något arbete. 

  

Clinton responderar Trumps talan med enbart logos-argument. Detta gör hon genom fakta och 

kunskap. Hon är framförallt en mycket sansad talare jämfört med Trump. Trump använder sig av 

härskartekniker under hela debatten t.ex. när han blir upprörd, i och med att han bli upprörd för 

vad Clinton än säger så går den fjärde härskartekniken att utmärka: Dubbelbestraffning (Ås 2004: 

79). Även när han i början av många meningar säger “now, look”, “ Hillary i must ask you, you 

have been doing this for 30 years, and why think of the solution now?”. På detta sätt framför 

Trump inte någon konstruktiv lösning på problemet som de pratar om, utan hans enda mål är att 

attackera Clinton. Trump visar än en gång sin upprördhet. På ett sätt är Trump mycket taktisk när 

han visar sig upprörd. På så sätt får han sina väljare att antingen tro på honom eller tappa respekt 

för honom för oartigt beteende mot Clinton. Och det är en risk han tar. 

  

Clinton har varit tyst en lång stund och börjar tillslut tala. Hon använder sig av logos argument. 

Detta kan vara en retorisk taktik av henne. Eftersom att Trump har tappat förståndet och enbart 

väljer att attackera Clinton. Genom att då använda sig av logos kontrar hon Trumps beteende. 

Men tillslut tappar även Clinton förståndet och säger: “Donald, i know you live in your own 

reality”. 

  

Trump försöker återta sitt förstånd genom att använda sig av logosargument då han pratar om 

statistik, fakta osv. Dock blir han fort upprörd igen och slutar istället med att prata om vad Clinton 

gör för fel. Under debatten händer det ofta att Clinton skrattar och ler mot Trump. Det är en tydlig 

härskarteknik, eftersom Clinton förlöjligar Trump medan han pratar (Ås 2004:79). Däremot är det 

ingen smart teknik för att skapa förtroende mellan henne och hennes potentiella väljare. Ett 

hånfullt leende visar snarare att hon inte bryr sig alls om vad som sägs under debatten. Clinton 

pratar om skattefrågan enbart i logosargument. Hon analyserar det ekonomiska läget och upplevs 

som mycket lugn och sansad. 

  

5.1.3 ’’ typical politicians, all talk, no action’’ - Donald Trump 

 I och med detta uttalande bekräftas det att han inte är någon politiker från början. Dessutom att 

det skulle vara något dåligt med att vara politiker. Han bekräftar därmed den medierapportering 

där journalister har skrivit om hans bakgrund som finansman men inte politiker i något syfte. 
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Clinton börjar prata om vad Trump har handlat med för skattefusk. När hon gör detta framställer 

hon ett vi och oftast ett dem, men i detta fall, en Trump. Då använder hon sig av både ethos- och 

pathos-argument. Hon skapar ett förtroende till sina väljare genom att övertyga dem om att henne 

kan man lita på, men inte Trump. Hon utnyttjar även en situation där Trump är sårbar. För att 

behålla hennes förtroende väljer hon sedan att vara ärlig och börjar prata om den privata mailen, 

som enligt henne själv var ett misstag och något som hon borde gjort annorlunda.  

  

Trump menar dock på att det var inget misstag från Clinton. Han använder sig också av pathos-

argument här. Eftersom han väljer att ta det till sin fördel, det som Clinton har gjort. Dessutom 

framställer det honom som en bättre kandidat. Därefter börjar han prata förnedrande mot Clinton. 

Han menar att hon inte förstår vissa saker som han gör. Han förklarar att han är ekonom och en 

välbärgad man. Det viktigaste för honom är ekonomin i landet, och att landsmännen i USA får 

tillbaka sina jobb. 

  

5.1.4 Vapen, rasism och främlingsfientlighet 

Clinton börjar som tidigare med ett starkt ethos för att troligtvis får sina åhörare att verkligen 

lyssna på henne, som följer in på ett konkret logos-argument: we have to do. Hon är emot vapen 

för privatpersoner. Hon pratar även om säkerhetsfrågor gällande detta, vad det skulle innebära i 

framtiden. 

  

Kandidaterna är enade om vad som måste göras gällande kriminaliteten, däremot är Trump mer 

handlingskraftig i sin talan, hans framfusiga sätt gör så pathos och ethos kombineras i hans 

argument. När han visar sig upprörd kan det få honom att framstå som mer engagerad än Clinton. 

Detta är en retorisk taktik som han tidigare har visat. 

  

5.2 Avbrott 

De tre debatter som vi använt oss av i vår analys av avbrott innehåller sammanlagt hundratals 

avbrott. Debattledaren, Hillary Clinton samt Donald Trump avbryter varandra frekvent under 

debatterna. Trump är dock den kandidat av dem två som avbryter i större utsträckning. Avbrotten 

har olika syfte och utmärker sig på olika vis. Det finns olika typer av avbrott som återkommer 

genom debatterna. En väldigt liten del av de sammanlagda avbrotten är exemplifierade i denna 

analys. Däremot så har tydliga exempel valts ut för att illustrerar jargongen i debatterna. I följande 

framställning ska vi resonera kring detta. 
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5.2.1 Första debatten 

Vid ungefär 14 minuter in i den första debatten sker ett avbrott som kommer till att bli en 

återkommande typ av avbrott. Donald Trump är mitt uppe i sitt tal där han svarar på en fråga som 

tidigare ställts gällande hur han ska få tillbaka jobben till Amerika. Dock har han kommit av 

ämnet till viss del och detta vill debattledaren Lester Holt åtgärda. 

  

“TRUMP:The NAFTA agreement is defective. Just because of the tax and many other reasons but 

just because of the tax. /HOLT: Let me interrupt for just a moment. /TRUMP: Secretary Clinton 

and others, politicians, should have been doing this for years [...] We cannot do it any longer, 

Lester. /HOLT: Back to the question, though, how do you bring back, specifically bring back jobs, 

American manufacturers how do you make them bring the jobs back?” (Debatt 1:3) 

  

Debattledaren avbryter massor av gånger presidentkandidaterna. Dessa avbrott sker främst för att 

hålla ordning i debatterna och se till att debattörerna håller sig till det angivna ämnet. Som 

tidigare nämnt så har skillnaden mellan journalister som avbryter och politiker som avbryter blivit 

större (Ekström 2013:179). Debattledaren har inget intresse i att vinna retoriska poäng såsom 

politikerna. Utan anledningen för avbrottet var antingen för att kandidaterna har talat över sin tid 

eller för att de inte svarar på frågan som ställts. Debattledaren har som uppgift att se till att ordet 

fördelas jämnt och rättvist mellan kandidaterna och tvingas därför avbryta kandidaterna 

emellanåt. Debattledaren har även som uppgift att se till att kandidaterna håller sina tal till 

ämnena som ges. När kandidaterna undviker ämnet avbryter debattledaren för att leda in på den 

ursprungliga frågan igen. 

  

Det som är mest intressant i detta tidigare nämnda exempel för denna undersökning är hur Trump 

inte låter sig bli avbruten på Holts första försök. Att Trump pratar vidare trots att Holt försökt 

avbryta kan visa på både engagemang och oartighet av Trump. När man avbryts kan man välja 

och sluta prata och istället vara tyst. Eller så kan man fortsätta prata och istället försöka överrösta 

den som försöker avbryta. När man försöker överrösta och fortsätter tala kan man upplevas både 

som engagerad eller som oartig (Ekström 2013:181). Avbrottet kan uppfattas olika av olika 

personer därför är det svårt att avgöra om detta var en lyckad retorisk taktik. 

  

En bit längre in i debatten avbryter alla tre varandra och vid vissa tillfällen pratar alla samtidigt. 

Trump och Clinton debatterar en fråga gällande ISIS samtidigt som debattledaren försöker leda in 

presidentkandidaterna på nästa ämne. I denna fråga upplevs både Trump och Clinton som mycket 
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engagerade. Engagemang förknippas med kunskap och förståelse (fornesis), vilket höjer deras 

pålitlighet som presidentkandidater (Mral, Gelang & Bröms 2016:37).  

  

“TRUMP: She's going to raise taxes $1.3 trillion. /HOLT: Mr. Trump, I'm going to… /TRUMP: 

And look at her website. [...] I don't think General Douglas MacArthur would like that too much. 

/HOLT: The next segment, we're continuing… /CLINTON: Well, at least I have a plan to fight 

ISIS. /HOLT: ... achieving prosperity… /TRUMP: No, no, you're telling the enemy everything you 

want to do. /CLINTON: No, we're not. No, we're not.” (Debatt 1:3) 

  

Detta är en återkommande typ av avbrott som sker vid flera tillfällen under debatterna. Vid dessa 

tillfällen går inte mycket information fram till de som iakttar utan det blir mer som ett brus av 

röster. Dessa tillfällen handlar ofta om att debattledaren vill få kandidaten att tala om ämnet som 

givits medan kandidaten vill tala om något annat. Det kan även handla om ett ämne som till 

mycket stor del engagerar båda kandidaterna och de helt enkelt inte kan vänta på sin tur att tala. 

Detta ger intrycket av att kandidaterna är engagerade och hängivna (Ekström 2013:181). 

  

Längre in i debatten talar Clinton om hur hon anser att Trump inte talar sanning och uppmanar 

tittarna att kolla upp fakta. Detta förnekar Trump genom att avbryta Clinton. Han skakar inte 

endast på huvudet för att förneka det hon säger utan han uttrycker verbalt att hon har fel. Hon 

fortsätter tala medan Trump fortsätter påstå att det hon säger är fel. 

  

“CLINTON: Well, I hope the fact-checkers are turning up the volume and really working hard. 

Donald supported the invasion of Iraq. /TRUMP: Wrong. /CLINTON: That is absolutely proved 

over and over again. /TRUMP: Wrong. Wrong.” (Debatt 1:3). 

  

Avbrott används ofta för att påvisa hur fel motståndaren har i det hen säger. Det som avbryts är i 

många fall ogynnsam information för en av talarna som hen vill dementera. Att avbryta ett 

argument med kritik innan det har uttalats färdigt ger presidentkandidaten som avbryter större 

utrymme att påverka samtalets riktning (Ekström 2013:181). Att avbryta på detta viset är även ett 

effektivt sätt att försvaga motståndarens argument. Kritik mot argumentet minskar tilltron för det, 

alltså blir argumentet inte lika starkt om det möts av kritik. 

  

  

  



20 
 

5.2.2 Andra debatten 

Ungefär 20 minuter in i andra debatten talar Clinton om hur Trump är olämplig som president. 

Hon beskriver hur det är ofördelaktigt att någon med Trumps temperament ansvarar för landets 

lagar. Då avbryter Trump för att uttrycka att om han vore ansvarig för landets lagar så hade 

Clinton befunnit sig i fängelse. Detta framkallar applåder från publiken. 

  

“CLINTON: Last time at the first debate ,we had millions of people fact checking so I expect we 

will have millions more fact checking because, you know, it's just awfully good that someone with 

the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. /TRUMP: Because 

you would be in jail. (APPLÅDER)” (Debatt 2:3) 

  

Trumps avbrott kan anses vara väldigt grovt och opassande för den politiska debatten. Detta är ett 

mycket tydligt personangrepp då Trump hävdar att Clinton borde sitta fängslad för sina tidigare 

handlingar. Avbrottet har en mycket kraftfull mening och är ett exempel på hur avbrott kan 

uppfattas som aggressivt. I detta fall fungerar avbrott tillsammans med fientligt budskap. De 

förstärker varandra. Genom att avbryta Clinton samtidigt som han framför ett kraftfullt 

meddelande förstärks budskapet. Detta kan ha orsakat publikens applåder. 

  

Några minuter senare in i debatten avbryter Trump Clinton en rad gånger. Clinton gör flera försök 

att svara på Trumps tidigare argument, men blir avbruten av Trump. Debattledaren träder in för 

att ge ordet till Clinton samtidigt som han påvisar att Clinton inte avbrutit Trump. Detta är något 

som Clinton utnyttjar. Hon förklarar hur hon försöker att inte avbryta honom under debatterna och 

istället vara rättvis. Trump kontrar detta med ett nytt avbrott, vilket får Clinton att verka upprörd. 

  

“CLINTON: They were personal e-mails and not official. We turned over 35,000. /TRUMP: What 

are about the other 15,000. /COOPER: Please allow her to respond. She didn't talk while you 

talked. /CLINTON: Yes, that's true. I didn't. /TRUMP: Because you had nothing to say. 

/CLINTON: I didn’t in the first debate and I’m gonna try not to on this debate because I would 

like to get to the questions people brought to us tonight. /TRUMP: And get off this question. 

/CLINTON: Okay, Donald. I know you are into big diversion tonight, anything to avoid talking 

about your campaign and the way it’s exploding, and the way Republicans are leaving you, but -- 

/TRUMP: Let’s see what happens. /COOPER: Let her respond. /CLINTON: Let’s get to the issues 

that people care about tonight. Let's get to their question.” (Debatt 2:3) 
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Tillslut återfår Clinton ordet och fortsätter, men innan dess har Trump orsakat oordning i hennes 

tal genom att avbryta. Clinton uppfattas dessutom som irriterad och upprörd av Trumps 

återkommande avbrott. Det är inte gynnsamt att visa sina dåliga personliga egenskaper under 

dessa omständigheter. Dessa personliga egenskaper lockar Trump fram hos Clinton genom att 

avbryta henne ett flertal gånger. Clinton upplevs då som en mindre god person och därför inte lika 

pålitlig som en bra president. Alltså har Trump genom avbrott sänkt Clintons arete. På det sättet 

verkar avbrotten negativt mot Clintons tal. Debattledaren försöker försvara Clinton genom att 

angripa Trump. Vilket i sin tur har en negativ verkan på folkets förtroende för Trump. Alltså är 

det mycket problematiskt att avgöra vem som hade mest att vinna på denna situation med 

åtskilliga avbrott. 

  

Vid ett senare tillfälle i den andra debatten försöker debattledaren avbryta Trump då han har talat 

över sin tid samt talat utanför det angivna ämnet. Trump fortsätter dock prata innan han slutligen 

ger upp och lämnar över ordet. 

  

“RADDATZ: Mr. Trump, Mr. Trump, your two minutes is up. /TRUMP: And one thing I have to 

say. /RADDATZ: Your two minutes is up. /TRUMP: I don’t like Assad at all, but Assad is killing 

ISIS. Russia is killing ISIS. And Iran is killing ISIS. And those three have now lined up because of 

our weak foreign policy. /RADDATZ: Mr. Trump, let me repeat the question. If you were 

president… (SKRATT) ... what would you do about Syria and the humanitarian crisis in Aleppo?” 

(Debatt 2:3) 

  

I detta avbrott är ämnet på talet känslomässigt laddat. Trump talar om ISIS och upplevs som 

mycket engagerad i frågan. Detta förstärks när han inte låter sig bli avbruten. Trumps argument 

kan klassificeras som ett logos-argument då han drar logiska slutsatser (Vigsø 2010:221). Att han 

verkar engagerad och hängiven åt detta ämne kan även ses som användande av ethos-argument. 

Han fortsätter tala även om det betyder att inte följa debattledarens bestämmelser. Liknande 

situationer har nämnts tidigare i analysen då detta är vanligt förekommande i debatterna. 

  

5.2.3 Tredje debatten 

Vid ungefär 24 minuter in i den tredje och sista debatten försöker debattledaren ställa en fråga åt 

Clinton, men Trump avbryter mitt i för att säga tack. Trump gör detta för att tacka debattledaren 

för att han tar upp en viss fråga som är ogynnsam för Clinton. Denna kommentar medför så att 

både publiken och debattledaren skrattar. 
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“WALLACE: Secretary Clinton, I want to clear up your position on this issue, because in a 

speech you gave to a Brazilian bank, for which you were paid $225,000, we've learned from the 

WikiLeaks, that you said this, and I want to quote. "My dream is a hemispheric common market 

with open trade and open borders." So that's the question… /TRUMP: Thank you. (SKRATT) 

/WALLACE: That's the question. Please quiet, everybody. Is that your dream, open borders?” 

(Debatt 3:3) 

  

Skrattet som uppkommer från publiken i detta avbrott kan tolkas på två olika sätt. Å ena sidan kan 

publiken skrattat åt trump, medan å andra sidan kan de ha skrattat med honom. De kan ha skrattat 

åt honom för att de upplevde hans kommentar som barnslig och opassande. Alternativt kan de ha 

skrattat med Trump då de tyckte hans kommentar var fyndig och skämtsam. Fallet kan vara så att 

en del av publiken skratta åt honom och den andra delen med honom. Vi kan inte avgöra hur 

denna kommentar mottogs av publiken. Det är även komplicerat att avgöra varför debattledaren 

skrattade. Det mest troliga är att debattledaren blev förvånad av kommentaren från Trump och 

därför skrattade. 

  

Lite längre in i den tredje debatten inleder Clinton sitt svar till något som Trump tidigare sagt. 

Hon uttrycker att hon ska försöka förklara det som Trump just påstått. Trump uttalar då en kort 

kommentar där han uttrycker att hon inte kan förklara detta. 

  

“CLINTON: Let me translate that if I can, Chris. /TRUMP: You can't.” (NBC News debatt 3:38 

min) 

  

Genom detta avbrott sänker Trump Clintons arguments trovärdighet genom att redan från början 

möta det med kritik. Att bemöta en ett tal med kritik redan innan det är uttalat kan påverka 

samtalets agenda (Ekström 2013:181). När ett argument möts av direkt kritik kan argumentet 

komma att förändras för att anpassa sig till kritiken. Vi kan inte veta om följande av Clintons 

argument påverkades av Trumps kritik, men det är en möjlighet. 

  

Detta avbrott av Trump är absolut inte av logos-karaktären då det inte syftar till någon logik eller 

förnuft (Vigsø 2010:221). Utan avbrottet är av ethos-karaktär där han framhäver hur han vet att 

hon inte kan förklara något bättre som han själv tidigare förklarat. Genom argumentet kan han 

förstärka sin trovärdighet som en bra president. Dock kan Trump även uppfattas som barnslig och 
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omedgörlig genom detta avbrott. Det är inte möjligt att avgöra hur väl detta avbrott fungerar som 

retorik. Däremot har vi uppfattat hur det kan fungera som retorik. 

  

Längre in i debatten försöker Clinton framföra ett argument om att Trump inte kan hantera en 

förlust. Hon beskriver hur Trump flera gånger påstått att omröstningar som han inte vunnit inte 

har gått rätt till. I slutet av argumentet berättar Clinton om en händelse där Trump inte vann ett 

pris för sin TV-show och att han då påstod att hela omröstningen var manipulerad emot honom. 

Då avbryter Trump för att framföra en kort kommentar där han uttrycker att han borde fått priset. 

Kommentaren leder till att både publiken samt debattledaren skrattar. 

  

“CLINTON: Well Chris, let me respond to that because that’s horrifying. You know, every time 

Donald thinks things aren't going in his direction, he claims whatever it is, is rigged against him. 

[...]There was even a time when he didn't get an Emmy for his TV program three years in a row 

and he started tweeting that the Emmys were rigged against him. /TRUMP: Should have gotten it. 

(SKRATT)” (NBC News debatt 3:1.05). 

  

Genom detta avbrott sänker Trump styrkan i Clintons argument genom att “skämta bort” det. Han 

tar bort allvaret i Clintons argument genom detta avbrott. Clintons argument kunde varit ett försök 

till ett ethos-argument där hon försöker stärka sin trovärdighet som en bra president genom att 

sänka Trumps trovärdighet för samma post. Kommentaren som Trump uttalade kan däremot ses 

som ett pathos-argument. Genom kommentaren får han mottagarna att skratta och känna känslor 

vilket utmärker ett pathos-argument (Vigsø: 2010:221). 

  

  

6. Slutdiskussion 

Vi har undersökt hur presidentkandidaterna har använt sig av appellformerna ethos, logos och 

pathos under alla debatterna för att förstå deras retorik. Båda kandidaterna pratar till mycket stor 

del av debatterna om vad de har ägnat sig åt i sitt liv samt vad de inte har ägnat sig åt. Dessutom 

spenderar de mycket tid på att klargöra för vad deras motståndare har eller inte har gjort. Dessa 

klargörande efterföljs ofta av försvarstal från den andra parten. Argumenten som tas upp i 

försvarstalen kan ses som ethos-argument (Vigsø 2010:221). Argumenten är till för att stärka 

respektive sänka förtroendet för kandidaterna. När kandidaterna svarar på en fråga med en 

utläggning om deras kunskap inom detta ämne syftar de på att öka sitt förtroende hos väljarna. 
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För att dessutom sänka förtroendet för motståndaren anger de argument till varför hen inte har en 

lämplig taktik för att lösa problemet. 

  

Argumenten som handlar om fakta och uppmanar väljarna att använda sitt sunda förnuft kan ses 

som typiska logos-argument (Vigsø 2010:221). Clinton använder sig i större utsträckning än 

Trump av siffror och statistik i sina logos-argument. Dessutom använder sig båda kandidaterna 

vid flera gånger av argument som syftar till att väcka känslor hos väljarna. Exempelvis talar 

Clinton flera gånger om sina barn och barnbarn. Hon beskriver en värld som hon vill att hennes 

barn och barnbarn ska leva och växa upp i. Argument som syftar till att få mottagarna att känna 

känslor är klassiska pathos-argument (Vigsø 2010:221). Vi har även funnit att kandidaterna till 

stor del överträder debattledarens bestämmelser. Debattledaren anger en tid som kandidaterna får 

tala, men dessa tider överskrids ofta. Dessutom blir kandidaterna ofta upprörda och anser att 

debattledaren inte är lika hårda med reglerna gentemot deras motståndare. Debattledaren 

ifrågasätts för att inte genomföra sitt arbete korrekt. Reglerna respekteras inte heller då 

kandidaterna pratar i mun på varandra eller avbryter varandra. 

  

I analysen av valdebatterna har vi bland annat undersökt hur personangrepp som härskartekniker 

kan verka som politisk retorik. Med utgångspunkt i vad svensk medierapportering förmedlade 

under valet om presidentkandidaterna, fanns det en förförståelse i hur valdebatterna skulle tolkas 

av oss. Donald Trump har blivit framställd som den mest brutala retoriska personen i politisk 

historia medan Hillary Clinton framställdes som en diplomat. Med den förförståelsen om 

presidentkandidaterna har vi således kommit fram till olika synvinklar i vår tolkningsprocess. 

Analysen visar att båda kandidaterna använder sig av härskartekniker lika mycket i den 

utsträckningen som det ansågs att Trump gjorde. Det finns en underliggande legitimitet att 

kandidaterna kan använda personangrepp som politisk retorik. Att t.ex. använda ethos i 

kombination med en härskarteknik. Med deras legitimitet menas med att kandidaterna sitter i en 

maktposition som ger dem rätten att tala på ett visst sätt. 

  

I analysen har vi även noterat att kandidaterna använder ethos i form av att berätta en historia för 

publiken som kan beröra, inspirera och göra dem engagerade. Denna retoriska taktik beskriver 

Chartertis-Black som mental representations frames and schemata, som handlar om att; ‘telling 

the right story’ (Charteris-Black 2011:14). Det är ett personfokuserat val och det blir viktigt för 

presidentkandidaterna att tänka på hur de representerar sig själva. Eftersom att både Trump och 

Clinton inte vill att medierna framställer dem negativt måste de själva ansvara för sin 
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representation. Strömbäck beskriver framing theory som är en gestaltningsteori inom den 

journalistiska nyhetsbevakningen av t.ex. politiska debatter (Strömbäck 2013:123). Medierna får 

makt när det kommer till att gestalta presidentkandidaterna. Eftersom att nyhetsjournalistiken inte 

är helt och hållet objektiv. 

  

Vid analys av avbrotten som förekommer igenom debatterna har vi funnit att de kan inträffa av 

flera olika anledningar. Avbrott kan ske som en konsekvens av att debattens bestämmelser ej har 

följts. Då avbryter debattledaren presidentkandidaterna för att skapa struktur i debatterna. I en 

tidigare genomförd undersökning av Esaiasson och Håkansson som vi tidigare nämnt, har den 

historiska utvecklingen visat att politiker blivit mer försiktiga med att avbryta journalister 

(Ekström 2013:179). Detta är något som inte kan bekräftas i vår undersökning. Vi har funnit att 

det är vanligt förekommande för både politiker som journalister att avbryta varandra. Dock har vi 

uppfattat att Clinton hade en större försiktighet i att avbryta än vad Trump hade. Däremot har vi 

valt att inte lägga allt för mycket fokus på debattledarens avbrott då inte hör samman med vårt 

syfte. Vårt syfte var att undersöka hur personangrepp fungerar som politisk retorik. Därför har 

större fokus lagts på hur presidentkandidaterna använder sig av avbrott samt hur de hanterar att bli 

avbrutna. 

  

I vår analys av avbrott kan det konstateras att presidentkandidaternas hantering av avbrott är 

starkt förenat med retorik och övertygelse. Att avbryta kan förstöra motpartens argument och på 

så sätt verka gynnsamt. Däremot så kan ett avbrott även uppfattas som oartigt och därigenom få 

en negativ effekt. Vid analys av dessa debatter har det varit komplicerat att avgöra om avbrotten 

verkat positivt eller negativt för kandidaterna. Dock har vi kunnat resonera om olika sätt att tolka 

avbrotten på. Enligt vår tolkning har kandidaten som avbrutit i flera fall verkat engagerad och 

även försvagat motpartens argument. Alltså har många avbrott verkat fördelaktigt för den som 

avbröt. 

  

Trump avbröt frekvent Clinton genom att uttrycka korta kommentarer. Dessa kommentarer sänkte 

ofta trovärdigheten hos Clintons argument. Kommentarerna visade också att Trump hade svar på 

tal. Som vi tidigare nämnt så har inte Trump framställts av medierna som debatternas vinnare, 

trots detta är han USA:s nya president. Donald Trump har varit den kandidat som avbrutit mest 

och med tanke på valresultatet som presenterades den 8 november 2016 kan detta vara en del i 

hans framgång. 
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