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Abstrakt 

Uppsatsens syfte är att, genom Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, undersöka den 

diskurs som Donald J. Trump för om religion, invandring och flyktingar under det 

amerikanska presidentvalet år 2016 utifrån tre, representativt, utvalda tal. Talen är 

representativa då de behandlar de diskurser kring religion, invandring och flyktingar som är 

genomgående i Trumps valkampanj. Resultatet analyseras utifrån Norman Faircloughs 

tredimensionella modell, Roger D. Spegeles politisk-realistiska teori och Steve Bruces 

fundamentalistiska kännetecken. Resultatet visar en politiskfundamentalistisk diskurs som 

till viss del är religiöst grundad, då en dualism sker mellan religioner, men främst grundad av 

amerikanism som civilreligion. 
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1. Inledning 

 

Det amerikanska presidentvalet år 2016 skapade stor debatt som till stor del berörde Donald 

J. Trump. Trumps kontroversiella uttalanden fick stor kritik men när valet skedde så blev han, 

trots kritik och kontrovers, vald till USA:s fyrtiofemte president.  Jag har i min studie valt att 

analysera tre av Trumps tal inför valet.  Jag siktar i att, genom min analys, belysa de diskurser 

som används i talen.  

 

Under året 2016 så har världen präglats av flyktingströmmar ifrån krigande länder i 

Mellanöstern så väl som terrordåd utföra, eller som gjorts anspråk på, av islamistiska 

grupper. Genom min studie strävar jag efter att belysa Trumps och därmed en del av hans 

väljares attityd jämtemot flyktingar och inte minst muslimska flyktingar. Jag vill även 

undersöka hur den amerikanska och kristna identiteten prioriteras över en mångkulturell 

och mångreligiös kultur. 

 

Genom Faircloughs kritiska diskursanalys så visar jag vilka diskurser rörande religion som 

uppstår, vilka diskurser som används för att diskutera andra religioner och diskursen som 

uppstår om muslimska flyktingar och övriga invandrare. Jag vill även visa på hur uppsatsen 

kan användas för religionsundervisning på gymnasiet. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att genom Faircloughs kritiska diskursanalys belysa den diskurs som 

Donald J. Trump förde om religion, invandring och flyktingar under det amerikanska 

presidentvalet år 2016. Analysen sker utifrån tre, representativt, utvalda tal. 

 

 

 

Frågeställningar 

 

Vilka religiösa diskurser präglar Donald J. Trumps tal inför presidentvalet år 2016 i tre, 

representativt, utvalda tal? 

 

På vilket sätt förekommer uteslutande strategier mot religioner och nationaliteter i tre, 

representativt, utvalda tal? 
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2. Tidigare forskning 

 

En kort forskningsöversikt av relationen mellan politik och religion i de amerikanska 

presidentvalen presenteras i följande del av uppsatsen. Översikten redogör för hur 

religionens roll i presidentvalen har förändrats igenom tiden och var den befinner nig i 

nutiden. Den tidigare forskningen berör religion i amerikanska presidentval specifikt för att 

tidigare forskning på religion i specifika valtal ej kunde finnas.  

 

2.1 Religion i tidigare presidentval 

 

Jeff Manza och Clem Brooks studie, The Religious Factor in U.S. Presidential Elections, 1960-

1992, presenterar hur religiösa grupper har röstat under år 1960 till år 1992 och hur det har 

förändrats. Jeff Manza är en professor i sociologi vid University of California, Berkeley och 

specialiserar sig inom social ojämlikhet, politisk sociologi och allmän ordning. Clem Brooks är 

en professor i sociologi vid Indiana University. Brooks intresserar sig för bland annat 

väljarbeteende. I studien presenteras fyra hypoteser som kretsar omkring sambandet mellan 

religion och politik under 1960 till 1992 (Brooks & Manza, 1997:41). 

 

Hypotes 1. Effekten av de konfessionella klyftorna hos väljarna har minskat. 

 

Hypotes 2. Konfessionellt konservativa protestanter rör sig ifrån det demokratiska partiet till 

det republikanska och ökar röstningsdeltagandet på grund av uppmuntran ifrån den kristna 

högern. 

 

Hypotes 3. Katolska väljare har tagit en mer neutral plats från att ha stött demokraterna. 

 

Hypotes 4. Liberala protestanter visar mindre stöd för republikanska partiet och är mer 

neutrala. 

 

De fyra hypoteserna undersöks med hjälp av statistik ifrån valen och ett resultat 

presenteras. Resultatet visar på att hypotes 1 stämmer och att inverkan på valresultatet av 

de som röstar konfessionellt har minskat drastiskt (Brooks & Manz, 1997:71). Anledning 
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enligs Brook och Manz är inte ett ökat välstånd eller en ökad utbildning. Istället är 

anledningen att politiska skillnader mellan protestanter och katoliker minskar. De menar 

också på att de liberala protestanter som ser sig själva mer neutrala har bidragit till 

minskningen (Brook & Manz, 1997:71).  

 

Studien visar att den enda drastiska skillnaden hos väljarna är att liberala protestanter har 

blivit mer neutrala. Resterande hypoteser motbevisades och det finns inga bevis i studien för 

hypotes 2 och 3. (Brooks & Manz, 1997:72). Senare val som förenämnd studie ej behandlar 

visar dock på en relation mellan politik och religion som har utvecklas och fortsätter 

utvecklas.  

 

I sin bok The Disappearing God Gap?: Religion in the 2008 Presedential Election så beskriver 

Corwin et.al termen ”God Gap”. ”God Gap” syftar på hur djupt religiösa amerikaner hade en 

tendens att rösta republikanskt och de mindre religiösa röstade demokratiskt i 

presidentvalet 2004 (Corwin et. al, 2010:3). Smidt Corwin, professor i statsvetenskap, har 

skrivit boken tillsammans med statsvetare som specialiserar sig i politik och religion: Stephen 

V. Monsma, Doug Koopman, Kevin R den Dulk, James Penning och Bryan Froehle. Boken 

presenterar dock hur tendensen minskade i valet 2008. Corwin et. al menar på att 

minskningen av religiöst röstande i valet var på grund av tidigare politiska och ekonomiska 

beslut som fick prioritet över religionen (Corwin et. al, 2010:5). I sin forskning så finner de 

dock att spår av ”God Gap” finns kvar hos väljare (Corwin et. al, 2010:133). Corwin et. al 

visar att religionens roll i presidentval fortfarande förändras. De visar även att det resultat 

som Brooks och Manza fann i sin studie var sann för tiden men kräver modern uppföljning. 

 

Pew Research Center har gjort en statistiskanalys över vilken roll religion hade för 

amerikanska väljare under valet år 2012 respektive år 2016. Pew Reaseach Center är en 

opartisk insamlare av fakta och undersökningar som berör USA och Världen. Under valet år 

2012 ställdes ställningstagande frågor kring vilken president, Barack Obama eller Mitt 

Romney, som specifika grupper med religiös tillhörighet skulle rösta på (PewResearchCenter, 

2016a). Den första urvalsgruppen var vita protestanter och svarta protestanter såväl som 

katoliker som identifierande sig som vita katoliker och latinamerikanska katoliker. I 

resultaten kunde man utläsa att Trump hade ett stort övertag hos vita protestanter medan 
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Clinton har ett stort övertag hos latinamerikanska katoliker och svarta protestanter. 

(PewResearchCenter, 2016a). 

 

Studien visar att det finns ett missnöje för de båda presidentkandidaterna år 2016 och att 

det missnöjet har ökat starkt i jämförelse med det missnöje som fanns för 

presidentkandidaterna år 2012. Trots att missnöjet för kandidaterna har ökat de senaste fyra 

åren så visar studien även att det är viktigare för religiösa grupper i USA vem som blir USA:s 

nästa president. Det gå att utläsa genom ett ökat engagemang bland samtliga religiösa 

grupper i jämförelse med år 2012 (PewResearchCenter, 2016a). 

 

I en ytterligare undersökning av Pew Research Center så undersöktes det hur religiösa 

väljarna ansåg att de republikanska kandidaterna för presidentkandidatplatsen var. Studien 

visar på är att av de republikanska kandidaterna så anses Trump vara den minst religiösa. 

Studien visar även på att 51 procentenheter av de frågade anser det viktigt eller väldigt 

viktigt att deras president har samma religiösa värderingar som de har. Den siffran har 

minskat 12 procentenheter sedan år 2007 då den låg på 63 procentenheter. Slutsatser som 

studien presenterar är att religiositet hos kandidaterna är viktigt för väljarna. Studien 

presenterar att det finns fler faktorer så som sexualitet eller huruvida kandidaten har jobbat 

på en tillvald officiell post i Washington som även påverkar när väljare röstar. 

(PewResearchCenter, 2016b). 
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3. Material  

 

Det utvalda materialet består av tre tal som hölls under Donald J. Trumps valkampanj inför 

det amerikanska presidentvalet  år 2016. Urvalsprincipen bestod av en genomgång av de tio 

tal som var mest sökta på som behandlar Trump och religion. Sökningarna gjordes på 

sökmotorn google. Söktermerna som användes var ”Donald Trump+speech” och ”Donald 

Trump+speech+religion”. Sökmotorn google användes då det är den mest använda 

sökmotorn som finns. En jämförelse gjordes då jag fick 62 900 000 träffar på google vid 

sökningen ”Donald Trump+Speech. Vid samma sökning i sökmotorn Bing fick jag 31 800 000 

vilket nästan är ett halverat resultat. Genom att vara den mest använda sökmotorn så var de 

tio talen även de talen som söktes efter och var lästa av flest människor. Då jag gjorde min 

begräsning till de tal som hölls under valkampanjen så bortsåg jag ifrån Trumps segertal som 

hölls efter rösterna hade blivit räknade. Det urvalet gjordes då jag ville få fram en nyanserad 

bild av Trumps tal innan ett resultat var fastställt.  

 

Jag lyssnade på eller läste igenom transkriberade texter av talen och valde ut tre som 

passade mina frågeställningar bäst. Det som jag sökte efter i talen var: Ett huvudämne som 

berör yttre hot och den egna identiteten. Det urvalet gjordes då jag ville fokusera på den 

diskursen som fördes i förhållande till egen religiös identitet och andras religiösa identitet. 

Jag ville även undersöka diskursen omkring olika nationaliteter. Jag gjorde min bedömning 

utifrån till vilken grad Trump talade om ett yttre hot. De yttre hoten kunde vara invandrare, 

religioner som enligt Trump inte hade amerikanska värderingar eller kulturer som enligt 

Trump inte assimilerade sig till den amerikanska kulturen. Religion, i största del islam, var en 

genomgående rödtråd igenom talen som behandlade invandring, kultur och yttre hot mot 

USA. 

 

De tre talen som valdes ut till min studie gav en representativ bild av de tio tal som var de 

mest sökta på talen. De tre talen som valdes berör stora frågor som är återkommande i 

många av Trumps tal. Dessa frågor är nationell säkerhet, ekonomi, invandring och hans 

motståndare i det demokratiska partiet såväl som de han stod emot i det republikanska 

kandidatvalet. Talen kunde på ett adekvat vis även svara på mina frågeställningar. 
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Speech at Liberty University 

Det första talet som valdes ut är ett tal som Trump höll inför det republikanska 

kandidatvalet. Han höll sitt tal på Liberty University i Lynchburg, Virginia. Liberty University 

är ett kristet universitet som grundades av en baptistisk pastor. Universitetet ser sig själv 

som det största kristna universitetet i världen.  Urvalet skedde då det sker en kristen jargong 

i talet som Trump håller. Trump nämner ej sin egen religion i många andra tal men framför 

den kristna publiken så talar han mer öppet omkring den. Talet innehåller även de 

representativa frågorna som förekommer i Trumps tal så som: nationell säkerhet, ekonomi, 

invandring och Trumps politiska motstånd. De frågorna uttrycks även i en kristen jargong då 

Trump försöker att finna en gemensam förståelse emellan han själv och publiken.  

 

 

Speech on fighting terrorism 

Det andra talet som analyseras är Trumps tal i Youngstown Ohio. Ohio är och har alltid varit 

en väldigt viktig stat att vinna för att bli USA:s president. En republikan har aldrig vunnit 

presidentvalet utan att ha vunnit elektorsrösterna ifrån Ohio. Den senaste presidenten som 

vann utan Ohios elektorsröster var John F. Kennedy. Staten har därmed en stor vikt för 

presidentkandidaterna och de talen de håller där kan ha en avgörande påverkning på 

röstarna. Youngstown tillhör en del av Ohio som har haft en demokratisk tradition i sin 

politik. Staden har hamnat efter i den ekonomiska återhämtningen och invånare såväl som 

företagsägare har börjat förespråka en förändring i det politiska klimatet. Vikten av att vinna 

Ohio har alltid har varit stor och medföljs nu av vikten för Trump att vinna Youngstown för 

att kunna säkerställa sig elektorsrösterna ifrån staten. I sitt tal så använder sig Trump av de 

frågor som intresserar väljarna i Ohio och inte minst Youngstown. Han talar om den 

ekonomiska krisen och hur han som en affärsman kommer att stabilisera landet. Han talar 

om den sittande regeringens misstag och hur de kommer fortsätta om det blir ytterligare 

fyra år av demokratiskt styre. Han berättar om regeringens misstag angående ekonomin, 

invandringen, krig och radikal islamism. 

 

Speech on immigartion 

Det tredje utvalda talet i Phoenix Arizona berör främst invandringen och de problem som 

Trump anser att invandringen medför sig. Talet hålls i Arizona, en stat som republikaner 
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majoriteten av gångerna vinner elektorsrösterna ifrån. Trump gör dock som i tidigare tal och 

specialiserar sitt tal på de ämnen som är viktiga för staten. Arizona gränsar till Mexiko vilket 

medför att frågor om invandring och illegal-invandring blir viktigare då det kan påverka 

vardagen för många väljare. Förutom att nämna den illegala invandringen ifrån Mexiko så 

handlar talet även om det nya hotet som invandringen har fört med sig, terrorism. Trump 

talar och syriska flyktingar och flyktingar ifrån andra länder i mellanöstern som kan utgöra 

ett hot då det finns en risk att de kan vara radikala islamister. 

 

En röd tråd som finns i de tre utvalda talen är att Trump vet vilka han talar med, vilken 

jargong han ska föra och vilka frågor som är viktigast för de väljare som är där och lyssnar på 

hans tal. De utvalda talen är alla tal som hölls inför det amerikanska presidentvalet 2016 och 

Trump vill som de andra kandidaterna bli vald. De ämnen och de ställningstaganden han gör 

hjälper honom att nå det målet. 
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4. Teori 

 

4.1 Diskursanalys 

Med diskurs menas ett speciellt språk. Det speciella språket kan se olika ut, det kan ske i en 

dialog mellan två personer eller vara det språk som förs i ett stort socialt sammanhang, så 

som politiska system (Fairclough, 1993:134). Diskursanalys innebär studerandet av det 

språket, hur meningar och yttranden är sammansatta till texter och interaktioner. De 

texterna och interaktionerna undersöks för att se hur de passar in i den sociala nuvarande 

världen. (Jones, 2012:2). Diskursanalys används för att se hur människor använder språk till 

bland annat visa åsikter, personlighet, argumentera och övertyga. Enligt Jones finns det fyra 

antaganden om hur man kan se på språk utifrån diskursanalys.  

 

1. Språk är tvetydigt. Det innebär att språk som förmedlas kan tolkas på olika sätt och 

beroende på deras intentioner och mening. 

2. Språk är annorlunda beroende på vilken ’värld’ den använd i. Det innebär att språk 

har olika betydelser beroende på plats, tid och vad det använd till. 

3. Språk är icke-separerbart ifrån de vi är och vilka sociala grupper vi tillhör. Språket vi 

använder representerar den sociala identitet vi tillskriver oss själva. 

4. Språk används aldrig ensamt. Språk kombineras med tonläge när vi talar, 

gestikulerande, font och formalia när vi skriver. (Jones, 2012:2)  

 

Den metod som används på mitt material är lingvistik professorn Norman Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Med kritisk diskursanalys menar Fairclough en kritisk granskning av 

diskursanalysen. Det vill säga att man kollar på hur diskursen passar in i den sociala 

nuvarande världen och gör en kritisk analys av vem som drar nytta av språkbruket 

(Fairclough, 1993:135). Han söker att klarna upp relationerna mellan diskurs, ideologi och 

makt. Fairclough menar att de makthavare som använder sig av diskursen för att 

upprätthålla dominans inte alltid är medvetna om att de gör det. Den underliggande 

jargongen inom en social konstruktion kan skapa en miljö där språkbruket i samband med en 

viss social aktivitet blir oklart för skaparen av texten. Det vill säga att skaparen av en text ej 
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är medveten om att de använder en diskurs formad av en social konstruktion. De är redan en 

del av den sociala konstruktionen och ser inte sitt språk format utifrån den.  

 

4.2 Faircloughs tredimensionella modell 

Fairclough redogör i artikeln “Critical Discourse Analysis and the Marketization of Public 

Discourse: The Universities” för sin tredimensionella ram för diskursanalys. De tre 

dimensionerna är enligt Fairclough det som utgör analysen av en talad eller skriven text. Den 

första dimensionen är själva texten, talad eller skriven. Den andra dimensionen är den 

diskursiva processen, det vill säga hur texten är producerad spridd och konsumerad. Den 

tredje delen är den sociala praktiken. Den sociala praktiken utgör textens plats i samhället, 

vad som har påverkat den och hur den passar in i samtiden (Fairclough, 1993:136).   

 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell 

 

Det första steget i Faircloughs modell fokuserar alltså på texten och textens egenskaper i 

talad, skriven eller bildlig form. Man analyserar vilket språk som används, vilken grammatik 

och hur de bygger upp en diskurs omkring texten. Ett exempel är artikelrubriker som är 

skrivna för att fånga människors uppmärksamhet. Rubrikernas språk och grammatik är 

konstruerade för att förmedla ett visst budskap och rikta uppmärksamheten åt ett speciellt 

håll (Fairclough, 1995:57). Man försöker identifiera återkommande trender och mönster i 

texten.  
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Det andra steget inom Faircloughs modell är diskursiv praktik. I diskursiv praktik så 

analyseras vem texten är menad för och vem den var producerad av. Man ser på de 

diskurser som finns inom en grupp och på vilket sätt de representeras. Ett exempel är i mitt 

fall hur presidentkandidat och väljare ingår i samma diskurs om valet. Författaren av texten 

upprätthåller och bygger ifrån den rådande diskursen medan mottagaren tolkar utifrån den 

diskurs som upprätthålls. Ett exempel i mitt fall är hur Trump pratar om invandring och hur 

han adderar till diskursen medan väljarna som är mottagarna tolkar det Trump säger utifrån 

den diskurs som redan används.  

 

Det tredje och sista steget i modellen är social praktik. I det tredje steget så koppas textens 

uppbyggnad och den diskursiva praktiken till en social praktik. Man ser på sociala 

anledningar till varför texten är formad som den är och varför diskursen kring den ser ut som 

den gör (Whinter Jørgensen & Phillips, 2000:75). Enligt Fairclough så kan social praktik 

analysen skiljas åt beroende på den som använder den. Fairclough lämnar det öppet för 

utövaren att specificera sin analys, då en fokuserad mindre analys är starkare än en stor bred 

analys utan resultat (Fairclough, 1995:62). 

 

4.3 Politiskrealistiska teori 

 

”Political realism” eller politisk realism är ett begrepp för en politisk-filosofisk teori. Teorin 

menar att förklara hur makt är det slutgiltiga målet för all politisk handling. Roger D. Spegele 

är en författare och forskare som fokuserar på politisk realism. I sin bok Political Realism in 

International Theory så presenterar Spegele sin politiskrealistiska teori. Den menar att all 

politiskt aggressiv handling görs för att främja landets eget intresse globalt eller nationellt. 

Det innefattar även modalitetsmässigt aggressiva politiska uttalanden som Trump gör i sina 

tal. Länder och personer använder den makt de besitter för att utföra dessa aggressioner. 

Spegele menar därför att ett aggressivt agerande såväl utrikes som inrikes kan vara ett sätt 

att möjliggöra egna intressen igenom sin makt. (Spegele,1996:24). I Trumps tal så innebär 

det att aggressiva uttalanden kan mena att stärka hans makt, inrikes såväl som utrikes.  
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4.4 Fundamentalism 

 

Fundamentalism innebär ett stävande efter att återvända till en religions eller en ideologis 

ursprungliga lära. Trump har en genomgående åsikt i sin valkampanj, att återgå till hur USA 

var tidigare. Hans slogan inför valet år 2016 var ”Make America Great Again” vilket syftar på 

att återgå till en social och politisk ideologi som han anser överlägsen den nutida. Jag 

argumenterar därför för att Trump visar tecken för ideologisk fundamentalism genom att 

påvisa de likheter som han delar, i de tre talen, med religiöst fundamentalistiska tankar. 

(Furseth & Repstad, 2005:211).  

 

Steve Bruce är en professor inom sociologi, religion och politik. Bruce forskar främst på 

sekularisering och hur religion, samhälle och politik påverkar varandra. Då 

fundamentalismens betydelse förändras under tiden så har religionssociologen Steve Bruce 

har framställt fem kännetecken för fundamentalistiska grupper. De fem kännetecknen är en 

framställning av många forskares gemensamma åsikt kring vad som anses övergripande för 

fundamentalistiska grupper. Det första kännetecknet är att de hävdar deras argument 

ofelbara med religiösa idéer eller texter som källor. Det andra kännetecknet är att stäva 

efter förflutet som antingen är verkligt eller inbillat. Genom att framställa sin egen version av 

det förflutna så finns en tendens av att vara selektiv och utelämna det som inte främjar 

deras syfte. Det tredje kännetecknet för fundamentalism är att den tenderar att växa fram 

inom traditionella kulturer. Det vill säga de kulturer som värdesätter traditioner högt. 

Grupperna vill inte bara bevara traditioner utan även förändra dem efter eget ändamål. Det 

fjärde kännetecknet är att marginaliserade grupper, så som socioekonomiskt dåligt ställa, är 

de som ofta lockas till fundamentalistiska grupper. Det sista och slutgiltiga kännetecknet är 

att fundamentalister använder modern teknologi för att verka och sprida sina åsikter. (Bruce, 

2000:13-15).   

 

Martin E. Marty är en religionsforskare som specialiserar sig inom religion i USA. Han har 

även skrivit fem böcker om fundamentalism. Marty lägger fram ytligare ett kännetecken 

utöver Bruces fem. Martys kännetecken är att ”fundamentalister söker auktoritet, förorsakar 

skandaler, motsätter sig tvetydighet, skapar starka skiljelinjer mellan ”oss” och ”dem” och är 

potentiellt eller rent faktiskt aggressiva” (Furseth & Repstad, 2005:213).  
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Det finns sociologiska förklaringarna till fundamentalisms som delas upp i: kristeori och 

resursmobiliseringsteori. Kristeorin syftar till framväxten av fundamentalism som ett resultat 

av modernisering. Moderniseringen kan innebära till exempel ett försvinnande av 

traditionella värderingar, moral, identitetskriser, politiskt förtryck och socioekonomiska 

problem (Furseth & Repstad, 2005:214). Resursmobiliseringsteorin menar att 

fundamentalismen inte kan vara kollektivt handlande om det ej finns möjlighet att agera och 

bilda organisationer. Det innebär att fundamentalister ej agerar i samma ändamål om de ej 

kan bilda en organisation. Dessa organisationer behöver dessutom resurser, till exempel i 

from av människor, pengar, ledarskap och ideologi (Furseth & Repstad, 2005:215). 
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5. Metod 

 

Min metod består av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Den kritiska diskursanalysen 

appliceras på de tre utvalda talen framförda av Donald J. Trump under 

presidentvalkampanjen år 2016. Den tidigare nämnda tredimensionella modellen kommer 

appliceras på de tre talen och analyseras efter resultat. Först så ses texten utifrån 

Faircloughs redskap att analysera text, transitivitet och modalitet. Transitivitet innebär att 

man ser på meningar och satsers uppbyggnad utifrån subjekt och objekt. Om texten 

utelämnar ett subjekt så kan händelsen skapa en ojämn skildring av händelsen då den kan 

tros ha hänt av sig själv (Fairclough, 2001:108). Exemplet som Whinter, Jørgensen & Phillips 

ger i sin bok är ”50 sjuksköterskor avskedades igår” genom att utelämna subjektet, vem som 

avskedade sjuksköterskorna, så kan avskedandes tolkas som något som bara skedde 

(Whinter Jørgensen & Phillips, 2000:87). 

 

Den andra delen av textanalysen, modalitet, mäter instämmandet i texten. Huruvida talaren 

kopplar samman sig själv med sin mening. Jag kommer analysera till vilken grad Trump gör 

påståenden som är allmänna eller hur han känner inför sina påståenden. Modaliteten mäts i 

tre olika kategorier utformade av Fairclough. Det är sanning, tillåtelse och avvaktan. Sanning 

utgör den modalitet där talaren instämmer till en stor del till uttalandet. Tillåtelse utgör den 

modalitet som lämnar rum åt mottagaren för att avgöra för sig själv, talaren instämmer men 

inte tillfullo. Avvaktan utgör den modalitet där talaren är tveksam och inte instämmer med 

meningen.  

 

I det mellersta steget, den diskursiva praktiken, så kommer jag att analysera hur texten är 

producerad och hur den blir konsumerad. Jag kommer använda mig av Faircloughs 

interdiskursivitet metod som används för att se hur meningarna är byggda av diskurser. Med 

interdiskursivitet så analyseras diskurser och hur de ges uttryck för i en diskursordning 

 och diskursordningar emellan. En diskursordning är en samling av diskurstyper, som i sin tur 

är sammansatta av diskurser som delar genrer och socialt språkbruk. Det vill säga att 

diskurser som delar socialt språkbruk eller genrer placeras i samma diskurstyp. Diskurstyper 

analyseras även de efter genre och socialt språkbruk och placeras i en samling som kallas 

diskursordning. Genom att se på hur hög eller låg interdiskursiviteten är, det vill säga hur 
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ofta diskursordningar förekommer i texten i relation till sig själv och andra. En hög 

interdiskursivitet innebär att texten är en del av en samhällsförändring som sker inom 

diskurserna och innebär en omstrukturerande karaktär. En låg interdiskursivitet gör den 

reproducerande vilket innebär att den traditionella diskursordningen ej förändras 

(Fairclough, 1995:60). 

 

Det tredje och sista steget utgörs av en analys av social praktiken. För att utföra analysen av 

den sociala praktiken så behövs en teori ytterligare än Faircloughs kritiska diskursanalys. I 

min studie så har jag valt att använda mig av Roger D. Spegeles politiskrealistiska teori. För 

att analysera materialet utifrån social praktik så menar Fairclough att diskursen måste 

analyseras utifrån kulturella och sociala sammanhang (Fairclough, 1995:62). Jag kommer 

analysera hur den diskursiva praktiken påverkas och blir påverkad av diskursordningar 

utifrån sociala och kulturella kontexter. Sedan kommer resultatet bestå av en analys som 

fokuserar på saker utanför diskursordningarna som kan ha påverkat den diskursiva 

praktiken. 

 

5.1 Kodning 

 

För att urskilja diskurser i texterna och kunna bilda diskursordningar så kommer jag att 

använda mig av en kategorisering av diskurstyper, även känd som kodning. Mina 

kodningsenheter består av ofta förekommande ord som bildar diskurstyper. 

Kodningsenheterna visar därför diskursnormen inom talen som analyseras. Diskurstyperna 

paras ihop med hjälp av genrer och diskurser. Diskurstyperna bildar sedan tillsammans 

diskursordningar som består av flera diskurstyper som har en gemensamnämnare. Ett 

exempel på utformandet av en diskursordning är framställandet av diskursordningen 

terrorism. Genom diskurstyperna: Military, ISIS och The Middle East så framkom 

diskursordningen terrorism. Den gemensamma nämnaren i fallet blev terrorism, därför blev 

just det valt till diskursordning. Kategoriseringen sker för att tydligt visa på de 

diskurspraktiker som förekommer i texterna. Ord som ofta förekommer men som ej utgör en 

substans för en diskurs kommer att uteslutas ur kodningen. Exempel på sådana ord är: 

people, the, thank you, number, states med flera. Talen har kodats vart för sig då jag vill 

kunna se liknande diskurser mellan talen såväl som individuella. 
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6. Resultat 

 

Resultatet består först av en presentation av diskurstyper och diskursordningar. I 

presentationen så framgår det hur begreppen valdes ifrån texten, hur de blev diskurstyper 

och sedan diskursordningar. I textanalysen presenteras sedan citat där diskursordningarna 

förekommer. Ett separat citat analyseras för varje diskursordning och sorteras utifrån vilket 

tal de förekom i. I textanalysen analyseras modalitet, transitivitet och dualismer. Efter 

textanalysen så sker en analys av den diskursiva praktiken. Analysen sker gemensamt för de 

tre talen och presenteras ihop. Den diskursiva praktiken består av en analys av 

interdiskursiviteten i citaten. Sist analyseras social praktiken, vilket även det sker gemensamt 

för de tre talen. Social praktiken sammanbinder den sociala kontext talen presenteras i och 

analyseras utifrån de teorier som presenteras i teoriavsnittet. 

 

 

6.1 Kategorisering av diskurstyper 

 

I kommande del av uppsatsen så presenteras de ofta förekomna diskurstyper som har blivit 

tagna ifrån talen. Resultatet för diskurstyperna presenteras separat för varje tal. Orden som 

presenteras är på engelska då talen ifråga är på samma språk. Talen gicks igenom vart för sig 

och en ordräkning gjordes i talen. Högt återkommande ord som ingick i en diskurs innebar 

även en återkommande diskurs. Orden valdes därmed ut till att forma de diskurstyper som 

presenteras nedan. Orden presenteras i hieratisk ordning med den mest förekommande 

diskurstypen först.  

 

Speech at Liberty University: President, Wall, Military, The United States, Christianity, ISIS, 

Christmas, Syria. 

 

Speech on fighting terrorism: ISIS, terrorism, immigration, Iraq, american, islam, Libya, The 

United States, Hillary Clinton, President Obama, The Middle East, radical islamic terrorism, 

oppression of women. 
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Speech on immigration: Immigration, country, American, Hillary Clinton, illegal immigrants, 

The United States, Obama, Amnesty, Mexico, Iraq, Syria. 

 

När diskurstyperna hade framställts så kunde diskursordningar urskiljas i talen. 

Diskursordningarna representerar de huvuddiskurser som förekommer i de tre utvalda talen. 

Diskursordningarna framställdes genom att finna huvudämnen som kopplar ihop 

diskurstyperna. Ett exempel är diskurstyperna: ISIS, terrorism, islam och oppression of 

women som tillsammans bildar diskursordningen Islam.    

 

 

6.2 Diskursordningar 

 

Här presenteras de diskursordningar som jag tog fram med hjälp av de diskurstyper som 

presenteras ovan. Diskurstyperna jämfördes genom genrer och social praktik. Resultatet blev 

indelningar i diskursordningar. Diskursordningarna blir det slutgiltiga resultatet av den 

kodningen jag har gjort på de tre talen. Jag har återigen delat in diskursordningarna utifrån 

de tre talen. Det har jag gjort för att få en tydlig struktur som visar på likheter och skillnader i 

talen. Orden presenteras i hieratisk ordning med den mest förekommande diskursordningen 

först. 

  

Speech at Liberty University 

Religion, Kristendom, Terrorism 

 

Speech on fighting terrorism 

Islam, Invandring, Radikal islamism, Politik  

 

Speech on immigration 

Invandring, Flyktingar, Politik 

 

Igenom en sammanställning av de oftast förekommande diskurser, till diskurstyper för att 

sedan bilda dessa diskursordningar så blir de representativa för den diskurs som förs i talen. 



19 
 

Diskursordningarna kommer att användas för att utläsa diskurs praktiken såväl som att 

bestämma vad min textanalys kommer fokusera på. 

 

 

6.3 Textanalys 

 

Min textanalys kommer vara strukturerad så att jag fokuserar på specifika citat ur talen som 

berör de framställda diskursordningarna. Citaten framställs separat och är indelade efter 

vilka tal de förekommer i. 

 

 

6.3.1 Speech at Liberty University 

 

Religion 

 

You look at the different places and Christianity is under siege. I'm a protestant am very proud of 

it, Presbyterian to be exact. But I'm very proud of it, very very proud of it. We have got to protect 

it because bad things are happening very bad things are happening and we do not band together. 

Other religions, frankly they are banding together and they are using it. If you look at this country 

it's got to be 70%, 75% some people, say even more. The power we have somehow, we have to 

unify, we have to band together we have to do really in a really large version what they have done 

at Liberty. Because Liberty University has done that. You have banned together you have created 

one of the great universities colleges anywhere in the country anywhere in the world and that is 

what our country has to do around Christianity. So, get together folks and let us do it, because we 

can do it. 

 

Transitiviteten i texten är saknad i flera fall. Trump framför en otydlighet som kan få 

mottagaren att missförstå eller göra en egen tolkning av hans ord. Det kan påvisas i den 

första meningen i citatet: ”You look at different places and Christianity is under siege”. I 

meningen utelämnas det vem aktören av angreppet skulle vara och lämnar därmed plats för 

en tolkning att angreppet är generellt och ifrån alla fronter. Trump nämner även att 

religioner som inte kvalificeras till kristendomen är enade och har ett liknande mål. Genom 

att ej nämna specifika exempel i detta fall så kan en tolkning, som täcker vilken religion som 

helst, göras av mottagaren. Det vill säga att alla religioner skulle vara eniga och kämpa för ett 
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liknande mål. Trump framför även tydliga meningar där han tillskriver sig själv som kristen 

och där med en del av mottagargruppens identitet. Han gör det genom att nämna sin egen 

religionstillhörighet och grupperar sig själv och mottagarna som ”we”. Kristendomen 

tillskrivs även som en egen och därmed viktigare religion än de religioner som benämns som 

”other religions”. 

 

Modaliteten kan urskiljas tydligt i citatet och de uttalanden som Trump gör sker med en stor 

medhållning ifrån sig själv. Ett exempel är ”But I’m very proud of it,very very proud of it”. 

Citatet genomsyras av den modalitetskategori som Fairclough kallar sanning. Det kan utläsas 

i hans syn på kristendom där han talar för att det är en religion som behöver bevaras. I 

motstående position så står de andra religionerna som han uttalar sig över i ett täckande 

begrepp. Där menar han lika instämmande med sitt uttalande att de är eniga inom andra 

religioner. Den höga andelen av instämmande i citatet kan framföra en otjänst till 

mottagaren. Otjänsten sker igenom att kredibiliteten minskar då talaren, i detta fall Trump, 

har en hög instämningsgrad på sina uttalanden. Trump avslutatar citatet med att uppmana 

mottagarna att gå ihop för att stärka kristendomen.  

 

Dualismen i citatet framgår tydligt då Trump utgår ifrån att andra religioner har gått ihop 

som enade grupper och de amerikanska kristna måste göra samma sak. Då Trump binder sig 

själv och mottagaren under begreppet kristendomen så ställer det även han själv och 

mottagaren mot ”other religions”. Dualismen sker då mottagaren ställs inför en hypotetisk 

motståndare. Trump uppmanar mottagaren att enas som grupp, och en religiös grupp då 

han refererar till hur de har gjort på Liberty University. Han implicerar att den gruppen kan 

ska ställas emot de som attackerar kristendomen.  

 

 

Kristendom 

 

We can all be politically correct, it takes too much time. I will give you an example, you go into a 

department store now right. When was the last time you saw Merry Christmas? you do not see it 

anymore. They want to be politically correct. If I am President you can see Merry Christmas in 

department stores, believe me. You are going to see a lot of things but that is one example. You go 

shopping today you do not see it anymore you hardly see anything, you see on the wall that it is 
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painted red, oh great that is wonderful. We are going to be saying Merry Christmas again and we 

are going to say happy holiday. I have friends that are not Christian, they would like to say Merry 

Christmas, they love it. Everybody loves it but we've taken it out of the vocabulary. 

 

Trump gör det tydligt för mottagaren vad hans egna åsikter är. Han påpekar att han vill 

återinföra begreppet Merry Chistmas i den amerikanska vardagen igen.  Det visar på att 

transitiviteten angående egna ståndpunkter är hög. Det som Trump dock missleder med är 

vem motståndaren är. Han säger att det tar för lång tid att vara politiskt korrekt och att ”de” 

är problemet. ”De” refereras ej specifikt till och mottagaren lämnas öppen för tolkning för 

vem som är att skylla. Den andra gången Trump inte visar transitivitet i citatet är vid 

nämnandet av icke-kristna vänner. Mottagaren lämnas återigen till att tolka själv och där 

med riskerar att dra slutsatser som ej stämmer överens med sanningen. De ideologiska 

konsekvenser som citatet kan ha är att offra ett politiskt korrekt samhälle för vinningen av 

religiös symbolik. 

 

Det uttrycks en stor andel instämmande i citatet. Konsekvensen blir att det som sägs därför 

framställs som den enda sanningen. Modaliteten faller därför under Faircloughs 

sanningskategori. Trump framställer det som en absolut sanning att Merry Christmas ej 

använda i hela landet. Han menar även på att det inte är stötande för någon och att alla 

älskar det. Det som sker på grund av den höga instämningen är en generalisering av de 

kristna som enligt Trump saknar Merry Christmas, men även en generalisering av de icke-

kristna som är likgiltiga. Trump lovar i citatet att genomföra en förändring om han blir 

utsedd till president. Den höga graden instämmande i löftet skapar för mottagaren intrycket 

av att tidigare uttalanden är sanningen. Kredibiliteten minskar dock då den höga andelen 

instämmande till sin egen mening visar på en enkelriktad åsikt.  

 

Dualismen sker i talet då Trump särskiljer sig själv ifrån ”they”. ”They” refererar till de 

politiskt korrekta människorna och politikerna. Trump lovar en förändring ifrån den 

bestämmande gruppen om han blir utsedd till president. Han lovar en förändring som 

strävar efter att återskapa de traditioner och moraliska riktlinjer som fanns innan den 

politiska korrektheten.  
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Terrorism 

 

We are going to build a big, 

going to build a strong military. Hopefully we are never going to have to use it. You know we are 

going to make it to make it so strong nobody is going to want to mess with us. In the end that is 

cheaper than this nonsense we're doing right now when nobody respects us, they are laughing at 

us, we do not know what we are doing, we cannot beat Isis. I see it on television these generals, 

they get up and they talk on television. They are being interviewed. I do not want generals 

interviewed. One of the generals just recently: well what do you think of the ISIS threat? ”Oh, they 

are very tough” Can we beat them? ”well it is going to take a long time”. I do not want that kind of 

a general, I want a general were we knock the hell out of them fast. 

 

 

Citatet visar på en tydlig åsikt ifrån talaren. Det som framgår är Trumps ideologi om den 

nuvarande militären. Han tar ett tydligt avstånd ifrån det befintliga beslut som görs om och 

inom den amerikanska militären. Det sker även en motsägelse inom citatet. Han uttrycker 

ett hopp i att aldrig använda militären som han vill rusta upp, det följer sedan en genomgång 

om hur en offensiv emot ISIS ska ske enigt talaren. Trump visar tydligt sin ståndpunkt men 

transitiviteten omkring uttalanden ifrån generalen är låg. Genom att ej specificera 

generalerna så kan mottagaren lämnas att generalisera alla amerikanska generaler. Texten 

tyder ideologiskt på att ISIS och terrorism kan bekämpas med Trumps militäriska beslut. Inga 

alternativ ges och mottagaren utsätts bara för en ensidig argumentation. Trump använder 

även begreppet ”vi” ofta men döljer subjektet i meningarna. 

 

Instämmandet hos talaren är högt inom texten. Trump framställer sitt uttalande som 

sanning. Han framställer sin mening som något som kommer ske utan tvekan genom att 

använda ord som ”we are” vilket ger mottagaren en bild av ett löfte. Den höga instämningen 

ger sken för mottagaren att Trump vet vad han talar om och vad som behövs för att 

bekämpa terroristiska grupper. Det skapar intrycket av att han sitter med lösningen som 

ingen annan har. Genom att bli kategoriserad inom Faircloughs sanningskategori så uttrycker 

talaren att det han påstår ej är argumenterbart. Militären är ej tillräcklig och han kan leda 

den bättre. Trump använder sig ej av ord som visar på att han tvekar i sina argument. Den 

instämningen visar på att han ej är bekymrad över att möta motargument.   
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Trump delar i citatet upp sig själv och motståndet i tre grupper. Den första grupp är Trump 

och hans följare som vill förändra militären. Den andra gruppen är de politiskt nuvarande 

aktiva. Den tredje gruppen är de yttre fiender som den upprustade militären ska användas 

emot. Det sker där med en dualism i citatet där Trump menar att sittande regering är 

tvetydlig och saknar militant auktoritet. Det sker samtidigt en parallell dualism emot det 

yttre hotet, där amerikaner ska enas emot de grupper som hånar USA:s militära kraft. 

 

 

6.3.2 Speech on fighting terrorism 

 

Islam 

 
Overseas, ISIS has carried out one unthinkable atrocity after another. Children slaughtered, girls 

sold into slavery, men and women burned alive. Crucifixions, beheadings and drownings. Ethnic 

minorities targeted for mass execution. Holy sites desecrated. Christians driven from their homes 

and hunted for extermination. ISIS rounding-up what it calls the “nation of the cross” in a campaign 

of genocide. We cannot let this evil continue. Nor can we let the hateful ideology of Radical Islam 

– its oppression of women, gays, children, and nonbelievers – be allowed to reside or spread within 

our own countries. We will defeat Radical Islamic Terrorism, just as we have defeated every threat 

we have faced in every age before. 

 

Talaren ger tydliga exempel på hemskheter och på vem som utför dem vilket visar på en hög 

transitivitet. Han nämner ISIS som utövaren. Trumps sympatiserar med de kristna i talet och 

grupperar sig själv och mottagaren i samma grupp som de kristna i exemplet genom att 

använda ordet ”we”. Det går att identifiera Trumps politiska ideologi då han belyser ISIS 

förföljning av kristna såväl som andra nationers hot emot USA. Resultatet blir en indelning 

där det yttre hotet och andra länder hamnar i ett fack medan kristendomen och amerikaner 

hamnar i ett annat. Genom att benämna vad radical Islam står för, så skapas en transitivitet 

av att de saker som nämns sker inom islam till en mindre del. Det ger uttryck till mottagaren 

att muslimer förtrycker kvinnor, homosexuella, barn och icke-troende. 

 

Texten består av en stor del påståenden. Det blir påståenden då Trump presenterar dem 

utan faktiska, enskilda exempel. Påståendena uttrycks med hög instämning ifrån talaren. Det 

går att utläsa genom att talaren tilldelar påståenden till ISIS och ej strävar ifrån det 

uttalandet. Den höga instämningen till påstående framställer dem som den absoluta 
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sanningen till mottagaren. Trump utger sig även, med hög instämning, kunna bekämpa ISIS 

och radikala islamistiska ideologier. Genom att uttrycka det som sanning så är det även det 

mottagaren ges intryck av. Det utläses genom att analysera den sista meningen. I den sista 

meningen så utger Trump ett löfte såväl som refererar till tidigare lyckade utrotningar av 

yttre hot. 

 

Trump gör en tydlig uppdelning mellan de hemskheter som sker utomland av radikala 

muslimer och det egna landet var ideologier måste bevaras. Det blir ett tydligt dualistiskt 

synsätt då Trump ställer ”we”, det amerikanska folket, emot ISIS och dess ideologi. Han höjer 

även den självsyftande gruppen och  kräver ett nederlag av den andra gruppen. Genom att 

tillskriva den ena sidan en radikal islamistisk ideologi så ställs den mot egna sidans 

amerikanska, kristna, ideologi. 

 

Politik 

In short, the Obama-Clinton foreign policy has unleashed ISIS, destabilized the Middle East, and 

put the nation of Iran – which chants ‘Death to America’ – in a dominant position of regional power 

and, in fact, aspiring to be a dominant world power. 

 

Det ges en anklagelse i texten för vilka som är skyldiga till de politiska och geografiska 

problem som har uppstått i mellanöstern under Obama som sittande president. Trump 

framställer Obama och Clinton som tydliga orsaker till problemen. Deras utrikespolitik 

nämns som det som är att skylla. Genom att tala om Obamas och Clintons politik som ett 

misslyckande så tar Trump en tydlig politisk ideologisk ställning som motsätter den 

utrikespolitik som Obama och Clinton står för. Transitiviteten i texten är hög då talaren visar 

tydligt på subjekt, Obama och Clinton, och objekt, misslyckanden i mellanöstern. 

 

Modaliteten i texten visar på att Trump har till mestadels en hög instämning till den. Han 

använder sig av uttryck så som in fact och which chants. Uttrycken menar på att det inte 

finns någon tveksamhet och det som sägs är sanning. Talaren påpekar att de politiskabeslut 

som har gjorts är inkorrekta och har skett på grund av felaktiga politiker. Trump lämnar sig 

dock en öppning för att möta motargument genom att uttrycka en tillåtande instämning. Det 

sker när han inleder texten med in short, vilket lämnar en öppning för att ge ett förvar att 
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texten var snabbt sammanfattad och ej täckte de möjliga felaktigheter som kunde 

förekommit.  

 

I citatet tar Trump avstånd ifrån vad han anser vara ett verk av Obama och Clintons 

utrikespolitik. Det sker en politiskdualism då Trump tillskriver sig den rättfärdigade sidan 

som ej har gjort fel medan han tillskriver Obama och Clinton den sida som är att beskylla. 

Trump delar då upp mottagaren i grupper av de som delar hans åsikter eller de som var 

delaktiga att välja en regering som skapade ISIS. 

 

 

Radikal islamism 

 
Over 1,000 Pakistani girls are estimated to be the victims of honor killings by their relatives each 

year. Recently, a prominent Pakistani social media star was strangled to death by her brother on 

the charge of dishonoring the family. In his confession, the brother took pride in the murder and 

said: “Girls are born to stay home and follow traditions.” Shockingly, this is a practice that has 

reached our own shores. One such case involves an Iraqi immigrant who was sentenced to 34 years 

in jail for running over his own daughter claiming she had become “too Westernized.” To defeat 

Islamic terrorism, we must also speak out forcefully against a hateful ideology that provides the 

breeding ground for violence and terrorism to grow. 

 

Talaren ger tydliga exempel på brott som har skett och motiven bakom dem. Transitiviteten 

minskar när de brott som presenteras placeras under samlingsnamnet hateful ideology. 

Genom att ej benämna en ideologi så läggs istället skulden på de länder som nämns i texten. 

Benämningen som en hatfull ideologi placeras även på islam då det framställs som grogrund 

till terrorism.  Resultatet blir ett ställningstagande ifrån talaren mot en geografiskpunkt och 

islam. Trump uttrycker en ideologi där islam och länder ifrån mellanöstern står för våld, hat 

och terrorism. 

 

Trump visar en hög instämningsgrad i sin mening. Det som ges uttryck för presenteras som 

den absoluta sanningen. Genom att presentera exempel på brott som har skett så skapar 

Trump även ett intryck av sanning av att radikal islamism är ett hos i USA. Han har en hög 

instämning till att islam är en ideologi som främjar hat, våld och terrorism. Genom den höga 

instämningen så ses påståendet som sanning för mottagaren. 
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Dualismen i texten framgår tydligt både geografiskt såväl som religiöst. Trump delar i citatet 

upp de mellanöstern-länder och muslimsk ideologi i en grupp medan den andra gruppen 

består av amerikaner och dess ideologier som ska beskyddas. Trump påtrycker då de 

skillnader som finns mellan amerikaner och de mellanöstern-länder som han nämner såväl 

som ideologin. Han tillskriver även den sidan som han och mottagaren inte tillhör, negativa 

aspekter som ska bekämpas. 

 

 

Invandring 

Those who do not believe in our Constitution, or who support bigotry and hatred, will not be 

admitted for immigration into the country. Only those who we expect to flourish in our country – 

and to embrace a tolerant American society – should be issued visas. To put these new procedures 

in place, we will have to temporarily suspend immigration from some of the most dangerous and 

volatile regions of the world that have a history of exporting terrorism. 

 

Ställningstagandet till lämpliga invandrare ger möjlighet till en tolkning av mottagaren. Vem 

som är tolerant till det amerikanska samhället, ses som möjlig att frodas och inte följer 

konstitutionen är subjektivt. Samhället ser olika ut i USA, framgång mäts olika av olika 

personer och vissa delar av konstitutionen tolkas olika av olika personer. Transitiviteten blir 

därmed låg i uttalandet då objektet är otydligt. Texten innehåller ett förslag av avbrytning av 

invandring ifrån länder som exporterar terrorism. Uttalandet lämnar mottagaren öppen för 

tolkning av länder. Förslaget antyder också att de gör sig skyldiga till tidigare påståenden. 

Det kan leda till en generalisering av muslimska länder. 

 

Talaren har en hög andel instämmande i texten. Dem instämmande uttalanden består av 

beslut som talaren säger ska hända. Genom att vara absolut i sina uttalanden så skapar 

Trump ett intryck av framtida sanning. Hans negativa uttalanden om regioner, som han 

anser farliga och hemska, främjar en sanning och ett instämmande i generaliseringen av 

muslimska länder som grogrund för terrorism.  Det höga instämmandet i texten bidrar till en 

tolkning där mottagaren tar texten som sanning. 

 

I citatet så uppstår en dualism mellan de som bor i USA samt delar dess ideologi och de som 

ej delar dess ideologi. En tydlig avskiljning sker då amerikaner och de som delar åsikter med 
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det amerikanska samhällets ideologi ställs i en grupp medan alla invandrare och besökare av 

USA som ej delar den ideologin placeras i en annan grupp. Den amerikanska gruppen 

presenteras som överlägsen den andra.  

 

6.3.3 Speech on immigration 

 

Invandring 

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

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

who compete directly against vulnerable American workers, and that these illegal workers draw 

much more out from the system than they can ever possibly pay back. And they’re hurting a lot of 

our people that cannot get jobs under any circumstances. 

 

 

I texten finns ett tema av amerikaner emot invandrare. Det ses då ord fraser som ”our 

people” ställs mot ”illigal immigrants”. De illegala invandrarna ställs som motpol mot den 

arbetslösa amerikanen. Trump påpekar att illegala invandrare är skadliga för ”the system”. 

Inom meningen så nämns ej hur de är skadliga vilket sänker transitiviteten. Mottagaren 

lämnas till en öppen tolkning som de själva fyller i. Transitiviteten i citatet som helhet är 

dock tydligt. Objektet är förlusten av jobb för amerikaner och subjektet är de illegala 

invandrarna. Talaren står för en tydlig ideologi emot illegal invandring och visar inget tvivel 

för sin ståndpunkt 

 

Trump ger en tillåtande instämning i talet så väl som en hög instämning. Genom att använda 

en dubbel diskurs omkring illegala invandrare, där några främjar samhället medan andra 

stjälper det så skapas en tillåtande instämning. Den tillåtande instämningen innebär 

skapandet av motargument ifrån kritik. Alla illegala invandrare är inte skadliga, men de flesta 

är. Det visar Trump igenom att använda uttryck som: ”many, many och most” i uttalandet av 

skaliga illegala invandrare. Trump ger en hög instämning till hur den illegala invandringen 

skapar arbetslöshet för amerikaner. Den höga instämningen gör det troligt att mottagaren 

instämmer då texten uttrycks som sanning. 
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I citatet så ställs de amerikanska arbetande folket mot de illegala invandrarna som 

konkurrerar om deras jobb. Det utläses ur citatet där Trump säger ”And they’re hurting a lot 

of our people that cannot get jobs under any circumstances”. Ett tydligt dualistiskt 

perspektiv går att utläsa då Trump tillskriver sig med den amerikanska arbetarklassen för att 

gå emot de illegala invandrarna. Skiljelinjerna mellan ”vi” och de” blir väldigt tydliga. Han 

påvisar även hur ”de” är skadliga och att de skadar ”vi”-gruppen.  

 

 

Flyktingar 

Extreme vetting. I want extreme. It’s going to be so tough, and if somebody comes in that’s fine 

but they’re going to be good. It’s extreme. And if people don’t like it, we’ve got to have a country 

folks. Got to have a country. Countries in which immigration will be suspended would include 

places like Syria and Libya. And we are going to stop the tens of thousands of people coming in 

from Syria. We have no idea who they are, where they come from. There’s no documentation. 

There’s no paperwork. It’s going to end badly folks. It’s going to end very, very badly. 

 

Transitiviteten i texten är till stor grad tydlig. Talaren ger tydliga åsikter och 

påståenden med subjekt och objekt. Förslaget att stänga gränserna för flyktingar ifrån 

Syrien och Libyen har en hög transitivitet. Konsekvenserna dock, har en låg 

transitivitet.  Trump framställer ett scenario som kommer att sluta illa för 

amerikanerna men ger ingen orsak till verkan. Följderna kan innebära att mottagaren 

drar slutsatser och gör generaliseringar utifrån de länder Trump nämner. 

Generaliseringar och fördomar kan innebära ett förtryck emot religionen och kulturen 

inom länderna. Trump tar ett ideologiskt avstånd mot flyktingar ifrån Syrien och 

Libyen. Trump påpekar en papperslöshet och prövningar som ett problem och en 

lösning. Han nämner dock även en suspension av flyktingar som möjligen kan uppfylla 

dessa krav. 

  

Talaren visar en hög instämning till sin mening. Trump presenterar texten som total 

sanning. Han gör uttalanden om egna åsikter och om andras åsikter med total 

instämning. Han gör det genom att använda ordet ”we” vilket antyder att han talar 

även för mottagaren. Trump drar paralleller mellan invandringen av flyktingar och 
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förödande konsekvenser. Genom att visa på orsak och verkan så ger talaren sken om 

sanning. Talaren gör en generalisering av flyktingar. Att de inte vet var de kommer 

ifrån, vilka de är och att de ej har dokumentationer. Generaliseringen sker med hög 

instämning vilket ger mottagaren en bild av sanning. 

 

Flyktingar presenteras som ett yttre hot som hotar det amerikanska folket och dess 

säkerhet. I citatet så skiljer Trump tydligt på flyktingarna och amerikaner. Flyktingarna 

utgör en osäkerhet där konsekvenserna kan vara katastrofala medan det amerikanska 

folket ses som det offer som flyktingarna kommer skörda. Det sker därmed en dualism 

där farliga flyktingar placeras emot amerikaner som ett potentiellt offer. 

 

Politik 

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

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

longer have a country. We must send a message that visa expiration dates will be strongly 

enforced. 

 

Trump är tydlig i sitt uttalande och visar hög transitivitet genom att både presentera objekt, 

tolerant visumpolitik, och subjekt, Obama och Clintons policy. Trump tar ett tydligt 

ideologiskt avstånd från den politik som förts av Obama och Clinton gällande visum. Genom 

att ta det tydliga avståndet så skapas en motpolitik som presenteras som Trumps ideologi för 

visumkontroll. Texten ger både en ideologiskt tydlig bild av talaren och den ger med objektet 

och subjektet tydligt kopplat till processen. 

 

Talarens nivå av instämning är hög i texten. I citatets början så ger Trump uttryck för en hög 

instämnings nivå. Det görs extra tydligt när han gör ett påstående för att sedan hålla med sig 

själv i det. Han ger sedan exempel för hur framtiden har en möjlighet att formas under 

gällande politik. Instämmandet för exemplet påvisar en sanning för mottagaren. Löftet för 

framtida åtgärder, med instämmande ifrån talaren, ger även intrycket av sanning för 

mottagaren.  
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I det korta citatet lyckas Trump att skapa en dualism med hela världen. Trump sätter USA 

emot resterande länder i världen då han påvisar hur visumkontrollerna kommer att 

förstärkas. Det blir därmed direkt tydliga skiljelinjer mellan amerikaner och resterande 

nationaliteter. 

 

 

6.4 Diskursiv praktik 

 

Analyseringen av talen har visat på återkommande diskurstyper och diskursordningar inom 

de tre talen. Talen har även specifika diskurser som förekommer i ett av talen men ej de 

andra. Genom att se på talen vart för sig så ses en skiftning inom diskursen. Diskursordningar 

som gavs uttryck för under Trumps tal, Speech at Liberty University, har en hög 

interdiskursivitet i den meningen att diskursordningar ej är reproducerande. I resultatet av 

diskursordningar i de olika talen kan man dock se en likhet mellan Speech at Liberty 

University talet och Speech on fighting terrorism talet. Likheter ses tematiskt och genom 

genrer som täcker diskursordningar inom båda talen. En kategorisering kan göras av: 

kristendom, islam, och religion diskursordningarna då de just är liknande tematiskt och 

genremässigt. Paralleller kan även dras mellan terrorism och radikal islamism då de både har 

liknande diskurstyper och diskursordningarna är tematiskt lika. Genom att påvisa att 

diskursordningarna är sammankopplingsbara så sker en låg interdiskursivitet vilket gör talet 

reproducerande. Att se talen som reproducerande kan visa på den diskurs som förs om 

religion, fundamentalism och terrorism ifrån producenten såväl som konsumenten av de två 

talen. Då Trump för en tydlig politisk ideologi så riktar den sig även till de konsumenter, eller 

mottagare, som identifierar sig fullt eller delvis till en likande ideologi.  

 

Vid analyseringen av talet Speech on fighting terrorism och Speech on immmigration så visar 

de återkommande diskursordningarna en reproducerande tendens. Reproduceringen tyder 

på att det är en låg interdiskursivitet. Politiska diskurser lyfts fram så väl som diskurser om 

invandring och specifik invandring ifrån Mellanöstern. Genom att se på de framträdande 

diskurserna mellan talen så lyfts en tydlig bild fram över Trumps politiska ideologi. Den 

reproducerade karaktären av talen visar även på den diskurs som förs omkring invandring 
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och politik bland produktionen och konsumtionen av talen. Även inom denna diskurs så 

riktar sig den till en mottagare som delar samma eller liknande ideologi som talaren. 

 

När talen Speech at Liberty University och Speech on immigration jämförs så uppdagas ej 

samma reproducering som när man jämför de andra talen med varandra. 

Diskursordningarna delar inga likheter och diskurstyperna få. Slutsatsen blir att de två talen 

visar en förändring inom diskursen och där med en hög interdiskursivitet. Förändringen inom 

diskursen kan innebära en skiftning i produktionen och konsumtionen av talen då den 

diskurs som används skiljer sig åt. Det kan även betyda, men inte nödvändigtvis, att ett skift 

har skett i de mottagare av talen som delar eller har liknande ideologi som talaren. Då talen 

hölls inför olika publik på olika tider i valrörelsen så är det ej konstigt att se en förändring av 

mottagare. 

 

Det går att utläsa en förändrad diskurs igenom de tre talen. Speech at Liberty University för 

sig med en diskurs som är anpassad till den kristna mottagaren då majoriteten av publiken är 

aktivt religiösa inom kristendomen. De följande två talen för en diskurs som rör både 

mottagaren på plats men till stor del även är anpassad till en nationell publik. Diskursen 

berör främst amerikaner men vid diskussion av andra religioner så tillskrivs mottagaren även 

en kristen identitet.  

 

 

6.5 Social praktik 

 

Den diskursiva praktiken som utläses ur de tre utvalda talen visar på diskursordningar som är 

av reproducerande karaktär såväl som diskursordningar som inte är av reproducerande 

karaktär. Det innebär en förändring av den politiska diskurs som förs mellan de tre talen. 

Förändringen i reproduceringen av diskursordningar kan ses socialt och kulturellt.  Utifrån 

social praktik visar den minskade reproduceringen på att den diskursiva praktiken förändras i 

samband med sociala och kulturella skillnader på diskursordningarna.  Diskursordningarna 

följer en social och kulturell förändring då de befinner sig i ett konstant transformerande 

samhälle och med en förändrad mottagare. I det föränderliga samhället så adderas och 

försvinner mottagare utifrån rådande sociala såväl som kulturella diskurser. När 
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diskursordningarna ej är de samma så riktas de även inför en förändrad eller annorlunda 

mottagare. Genom att skifta mottagaren genom diskurs så nås därmed en bredare publik.  

 

Den omstrukturerande karaktären på talen inom diskursordningarna visar ett skiftat fokus på 

de behandlande ämnena som prioriteras hos talaren och mottagaren. Genom att analysera 

diskursordningarna utifrån en socialt och kulturellt perspektiv så framgår en röd tråd. Den 

röda tråden följer den politiska ideologi som formar diskursordningarna. Den politiska 

ideologin innebär i detta fall en ideologi där kristendom och USA symboliserar social och 

kulturell framgång och där islam och invandring står för socialt och kulturellt misslyckande.  

 

Social praktiken påverkas av de globala händelser som skedde i världen år 2016. Den 

påverkas också av de politiska beslut som USA har gjort under 2000-talet. Den ökande 

andelen muslimska flyktingar tillsammans med den ökande andelen terrordåd i Europa och 

USA har skapat en förändrar diskurs. En diskurs där islam och invandring blir en del av 

diskursen omkring hot och terrorism. I Speech on fighting terrorism så framställs islam, 

flyktingar och invandring som ett hot mot USA som land, USA:s kultur och dess sociala 

normer. Den diskursiva praktiken och dess diskursordningar har bland annat formats efter 

potentiellt yttre hot emot den amerikanska kulturen och dess sociala normer. Det kan ses 

bland annat igenom de terrordåd som skedde i Europa under bland annat våren och 

sommaren år 2016. 

 

Spegeles menar att nationer agerar aggressivt, såväl globalt som nationellt, för att stärka sig 

själv och främja egna intressen (Spegele, 1996:24). Genom att utgå med det som teori så kan 

argumentet för de rådande diskurserna i talen vara för att stärka nationen. Den aggressiva 

politiska diskurs emot invandring och islam som framträder genom modaliteten i talen kan 

därför vara i syfte med att stärka nationen. Spegele menar att maktrelationerna mellan 

länder är det som har resulterat i en globalisering.  (Spegele, 1996:165). Globaliseringen 

förändras därför genom att förändra maktrelationerna. USA är ett land som har stora 

relationer till nästan alla världens länder. Genom att föra en politik och ha en intalad diskurs 

som vill bryta globaliseringen ifrån Mellanöstern så förändras även globaliseringen omkring 

hela regionen. Trump ställer USA över Mellanöstern i talen och förespråkar en maktrelation 

där länderna i den regionen inte har någon som helst makt i deras relation till USA. Genom 
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att visa sig som ett land med högre makt så stärks USA:s eget intresse medan de andra 

ländernas faller. Som en betydande maktutövare i världen sätt USA även ett exempel inför 

andra länder.   

 

I citaten så går det att urskilja tydliga kopplingar till fundamentalistiska kännetecken. Enligt 

Martin E. Marty så är ett kännetecken på fundamentalister följande: De söker auktoritet, 

förorsakar skandaler, motsätter sig tvetydighet, skapar starka skiljelinjer mellan ”oss” och 

”dem” och är potentiellt eller rent faktiskt aggressiva (Furseth & Repstad, 2005:213). Trump 

passar in på följande påståenden. Genom att söka till USA:s president så kan man med 

säkerhet säga att han är en person som söker auktoritet. Under sin valkampanj så har Trump 

förorsakat en mängd skandaler. Skandalerna består av till exempel: sexistiska uttalanden, 

påstådda rasistiska uttalanden och  faktabristande uttalanden. Att Trump motsätter sig 

tvetydigheten i talen går att urskilja med modaliteten som förs i citaten. Till stor majoritet så 

är modaliteten instämmande vilket innebär uttalanden där tvetydighet ej sker utan 

uttalanden presenteras som absolut sanning.  

 

En dualism framkommer i samtliga citat. Dualismen som går att särskiljas så tydligt innebär 

starka skiljelinjer mellan ”vi” och ”de”. Citaten kan beröra religion, politik eller invandring, de 

innehåller konsekvent ett ”vi” och ”de” perspektiv. Trump särskiljer sig och sina följare där 

med politiskt, religiöst och nationalistiskt för att skapa en gruppidentitet som representerar 

dem. Samtidigt tillskrivs ”de” sidan politisk skuld, religion ideologiska felaktigheter och 

nationalideologiska felaktigheter gentemot USA. 

 

Det sista karaktäristiska draget som en fundamentalist har, enligt Marty, är aggressivitet. I 

majoriteten av citaten så framkommer en aggressivitet i modaliteten mot de som i det 

dualistiska perspektivet representeras av ”de”. ”De” framställs i många av citaten som något 

som ska bekämpas med aggressiva och drastiska metoder. Enligt Spegele så skulle det då 

antyda att aggressiviteten mot ”de” används för att stärka sin egen position. Det skulle 

innebära en stärkt nationell så väl som internationell position (Spegele, 1996:24). 

 

De utvalda talen uppfyller inte bara Martys karaktärsdrag för fundamentalism utan även fyra 

av fem av Bruces kännetecken. Det första kännetecknet är att häva sig korrekt igenom 
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religiösa källor vilket ej sker i talen. Bruces andra kännetecken för fundamentalism är en 

strävning efter förflutet och ett selektivt förflutet som främjar gruppens syfte. Trumps 

valslogan var ”Make America Great Again” vilket i sig själv syftar emot ett bakåtsträvande. I 

citaten går detta att utläsas igenom att se på en önskan att göra USA till en militant 

supermakt genom en upprustning. I citatet Terrorism så talar Trump om att stärka militären 

så att ingen utomstående makt vill gå emot dem. Det går även att se i Kristendom citatet där 

Trump strävar ifrån det nya politiska korrekta och tillbaka till en tradition som utesluter icke-

kristna igenom termen ”Christmas” och inte ”Holidays”. Genom att benämna traditioner, 

önskan av att bevara dem men även förändra dem så uppfyller även Trump det tredje 

kännetecknet som Bruce presenterar. Kännetecknet är just bevaringen av traditioner med 

önskan av att förändra dem till sitt ändamål. Det innebär även en formning av det USA som 

Trump talar om utifrån gamla traditioner som förändras till eget ändamål (Bruce, 2000:13-

15).   

 

Det fjärde kännetecknet är att marginaliserade och socioekonomiskt dåligt ställda vänder sig 

till fundamentalistiska grupper. I talen så väder sig Trump till arbetsklassen, vilket tar som 

störst uttryck i Speech on Immigration där Trump ger sitt stöd och hänvisar sin politik som en 

räddning för de socioekonomiska invånarna. Det femte och sista kännetecknet är 

användningen av teknologi för att verka och sprida sitt budskap. Det sista kännetecknet går 

ej att urskilja ur talen och dess text utan man tvingas istället se på spridningen av texten och 

Trumps politik. Förutom att talen sänds på TV och att de går att finna på internet så är 

Trump även själv väldigt aktiv på sociala medier. Trump har använt sociala medier så som 

twitter både innan, under och efter valkampanjen för att kommunicera med sina väljare och 

sprida sin politiska ideologi (Bruce, 2000:13-15).   

 

Analysen av talen visar på diskursordningar som är omstrukturerande gällande vad som står i 

fokus för producent såväl som konsument. Det visar på en struktur där diskursordningar om 

religion och terrorism byts eller kompletteras med invandring. Talet inför en kristen publik 

under Speech at Liberty University behandlar diskurser utifrån religiösa synvinklar, deras 

kultur och deras sociala perspektiv. Det andra talet, Speech on terrorism, utgår ifrån en 

diskurs som vill bevara den amerikanska religionen så väl som dess samhällskultur. Det 

tredje talet, Speech on immigration, innehåller diskursordningar som behåller den 
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amerikanska kulturen. Den amerikanska kulturen ska bevaras genom att stänga ute 

potentiella yttre hot som inte hotar den amerikanska identiteten och ”vi” perspektiv som 

Trump bygger upp igenom sina tal. En analys av alla tre tal ger en framträdande politisk 

diskurs och ideologi som befinner sig utigenom samtliga tal. En diskurs som genom 

aggressivitet och en stärkt invandring-policy vill bevara det amerikanska samhället och dess 

kultur.  
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7. Diskussion 

 

Syftet med uppsatsen är att genom, Faircloughs kritiska diskursanalys, belysa den diskurs 

som Donald J. Trump förde om religion, invandring och flyktingar under det amerikanska 

presidentvalet 2016 utifrån tre, representativt, utvalda tal. Jag vill även påvisa de 

uteslutande strategier som finns mot religioner och nationaliteter. 

 

USA är en i majoritet kristen nation med invånare som värdesätter kristna värderingar. I de 

utvalda talen inför presidentvalet 2016 så är Trump medveten om till vilken publik han talar 

inför. Resultatet blir en diskurs där producenten, Trump och hans personal, utformar sina tal 

efter vad konsumenten, publiken och det amerikanska folket, vill höra. Ett tydligt exempel 

på ett sådant utförande är i Speech at Liberty University där Trump adresserar en djupt 

kristen publik. Resultatet blir en jargong och diskursordningar som berör kristendomen och 

”bevaringen av kristendomen”. Efter som den närvarande publiken till betydande del 

förändras vid varje tal så ändras även diskurserna och Trump sätter sig in i de nya 

mottagarnas perspektiv. Värt att nämna dock, är att en röd tråd av politisk ideologi och 

politisk diskurs vidhålls igenom de tre utvalda talen. Den politiska diskursen för ett ”vi” och 

”de” perspektiv där ”vi” är amerikaner och kristna och ”de” är människor med annan 

nationalitet och religion. 

 

Genom framställningen av diskurstyper så gick det att urskilja de olika diskursordningarna 

som fördes i talen. Då jag fokuserade på religiösa diskurser för att svara på mina 

frågeställningar som belyste jag de diskurser som berörde kristna, muslimer och människor 

tillhörande en annan religion. Vid fokusering av de diskurser och framställningen av 

diskursordningar som symboliserade religionens roll och vikt i talen så fram gick en trend. 

Trenden var en diskurs som användes för att tala om USA och kristendom som var i behov 

att beskyddas ifrån islam, muslimska värderingar, invandring, illegal-invandring och 

flyktingar.  

 

Genom att analysera det resultat som framgick i textanalysen så framgår det tydligare vad 

talaren, Trump, har för åsikter och vad han förmedlar till mottagaren av talet. Transitiviteten 

i citaten visar på att Trump gör tydligt för mottagaren vad hans åsikter är. Det vill säga att 
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han oftast nämner objektet, det som är problemet eller vad som är utsatt, men ibland 

utelämnar han eller är otydlig med subjektet, vilka som är skyldiga. Ett exempel är under 

Speech at Liberty University där Trump nämner hur kristendomen är under attack. Subjektet 

görs ej tydligt vilket lämnar konsumenterna att tolka själva utifrån resterande diskurser. 

Efter som Trump för en diskurs i talet där det amerikanska folket och kristendomen är 

svårskiljaktiga så läggs skulden på yttre nationaliteter såväl som religioner.  

 

Modaliteten uttrycks med högt instämmande i en stor majoritet av de utvalda citaten och 

stärker kredibiliteten hos mottagaren som ej söker motstridande fakta. Med den högt 

instämmande modaliteten så sprider Trump sina uttalanden som absolut sanning för 

mottagaren. Konsekvenserna blir att ett ”vi” och ”de” perspektiv framkommer. Perspektivet 

sker när Trump skyller majoriteten av USA:s problem på den sittande regeringen men även 

yttre hot så som nationer och religiösa grupper. Mottagaren kan då hamna i en position där 

de anser att republikaner och kristendom står i en hörna medan demokrater och de yttre 

hoten står i andra hörnan. 

 

Religionens vikt för valet av president i USA är svår att bedöma. Corwin et.al menar på att 

högt religiösa har bortgått ifrån trenden att rösta republikanskt 2004 och istället återgått till 

en mer neutral roll. Han menar istället att prioritering har fallit på tidigare politiska 

misslyckanden och ekonomiska beslut (Corwin et. al, 2010:5). Det stämmer överens med den 

forskning Pew Reaserch Center gjorde av valet 2016 och det resultat som framgick vid valets 

slut. Trump sågs i undersökningarna som den minst religiösa kandidaten 

(PewResearchCenter, 2016b). Det framgick även att religiösa grupper visade ett ökat 

engagemang i kandidaterna. Det sågs dock främst i den formen att de religiösa grupperna 

hade starka positioner emot motstående kandidat (PewResearchCenter, 2016a). Ett 

argument som kan göras är därför att religiösa grupper istället tar till sig av av den ”vi” och 

”de” diskurs som Trump förde och på så sätt identifieras i en grupp. I ”vi” gruppen kan 

väljare stå för såväl den politiska och ekonomiska förändringen som den kristna identiteten. 

 

Jag anser att de diskursordningar berörande religion som framställs i min uppsats visar på en 

”vi” och ”de” mentalitet. Genom att särskilja det amerikaner och kristna till en grupp och 

muslimer, invandrare och flyktingar till en annan grupp så uppkommer en uteslutande 
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diskurs. Den uteslutande diskursen syftar mot icke-amerikanska och icke-kristna värderingar 

som Trump menar kan ta över. De specifika fall som nämns är Muslimska värderingar som 

Trump vill stoppa ifrån att få en spridning i USA och den faran som flyktingar och illegala-

invandrare kan representera för det amerikanska folket.  

 

”Vi” och ”de” perspektivet stärks av de kännetecken av en politiskt fundamentalistisk 

ideologi som går att finna i de tre talen. Instämmandet på majoriteten av Bruces 

kännetecken för fundamentalism så väl som Martys kännetecken på en fundamentalist 

skapar en slutsats i att Trumps tal kan enligt de kvalificeringarna klassas fundamentalistiska. 

Förutom att kvalificeras som fundamentalistiska av Bruce och Marty så instämmer även de 

båda sociologiska förklaringarna till fundamentalism på Trump och hans väljare. Den första 

förklaringen, kristeori, innebär fundamentalismen som framväxt på grund av modernisering. 

Det syftar till exempel på missnöje emot värderingar, moral, politik. Trump tar upp samtliga 

exempel i sina tal och presenterar dem som lösbara med hjälp av hans politik. Ett 

tillbakasträvande till kristna värderingar och kristen moral såväl som en förändrad politik 

som ej förtrycker de invånare med socioekonomiska problem. En vidare analys av Trump 

påvisas även den andra sociologiska förklaringen för fundamentalism. Den andra 

förklaringen, resursmobiliseringsteorin, innebär ett behov av en organisation och dess 

resurser för att bilda en organiserad fundamentalism som är kollektivt handlande. Genom 

att ha format som ”organisation Trump” så skapar en fundamentalistisk grupp med 

möjlighet till kollektivt handlande. 

 

Vid analys av resultatet har jag kommit fram till att: den dualism som sker i talen tillsammans 

med övriga aktioner som bidrar till en politisk fundamentalistisk ideologi utgör för ett ”vi” 

och ”de” perspektiv där amerikaner och kristna ställs i en diskurs där de anses bättre än 

övriga nationaliteter såväl som religioner. Den fundamentalistiska gruppen innesluter kristna 

och diskursen som förs blir därför en diskurs som utesluter övriga religioner. De citat som ej 

innehåller en religiös koppling bidrar förfarande till formandet av en dualism som 

förespråkar särskiljning mellan amerikaner/kristendom och övriga nationaliteter/religioner. 

Min slutsats blir därför att diskursens ordning i talen är politiskt fundamentalistisk. En 

fundamentalism som till viss del är religiöst grundad, då en dualism sker mellan religioner, 

men främst grundad av amerikanism som civilreligion.  
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8. Didaktisk reflektion 

 

Ett av syftena i ämnet religionskunskap på gymnasiet är att undervisa om en samhällssyn 

som har sin utgångspunkt i en öppenhet av livsstilar, livshållningar och människans olikheter. 

Målet med undervisningen är sedan att den ska leda till hur människors moraliska 

förhållningsätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar (Skolverket, 2011:1). Min 

uppsats kan bidra till uppfyllandet av målet. Genom att visa på hur religiositet och samhället 

tillsammans påverkar politiska beslut och åsikter i USA så får eleverna en insikt i frågan. 

Eleverna kan sedan använda de utvalda talen i uppsatsen för att kritiskt granska källor. Även 

det är ett mål i ämnet religionskunskap på gymnasiet (Skolverket, 2011:1). I en 

undervisningssituation kan därför talen utgöra materialet för ett källkritiksarbete. I arbetet 

kan eleverna utgå ifrån att bevisa eller motbevisa de påståenden som Trump gör rörande 

religion. 

 

De kulturella skillnader som Trump nämner i sina tal mellan det amerikanska folket och 

invandrare/flyktingar kan användas för att analysera människosyn hos en kristen amerikan 

och en muslimsk flykting. Jämförelsen kan göras för att se skillnader och likheter som faktiskt 

existerar. Genom att göra jämförelsen så upp fylls även en del av det centrala innehållet i 

religionskunskap 1: ”Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner” 

(Skolverket, 2011:3). I klassrummet kan uppgiften bestå av att jämföra de likheter som finns 

mellan islam och kristendomen. Eleven kan ta fram grova likheter och skillnader i religionen 

för att kontextualisera dem utifrån varandra.  

 

Ett ytterligare centraltinnehåll i religionskunskap 1 som kan arbetas utförligt med är: 

”Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och 

livsåskådningar utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida 

händelser” (Skolverket, 2011:3). Genom att se på vilket sätt religion har präglat valet 2016 

och hur de har påverkat tidigare presidentval så får elever en inblick i hur religion har format 

historiska händelser så väl som hur det fortsätter prägla nutida händelser. Genom att visa 

elever religionens roll i det amerikanskpresident valet så påvisar den position som religion 

har jämtemot politik i relativt sekulariserade länder. Elevens uppgift i religionskunskap blir 
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att se över religionens roll i historisk politik och jämföra med vilken roll den har nu utifrån 

uppsatsen. 

 

Slutsatsen att talen har en fundamentalism karaktär som till viss del är religiöst grundad men 

främst grundad av amerikanism som civilreligion kan användas i religionsundervisningen. 

Eleverna kan arbete med USA, Sverige och andra utvalda länder för att se hur civilreligion tas 

utryck för, om det gör det eller vad som existerar istället. Igenom arbetet så får eleverna en 

insikt i länder som har en stark civilreligion såväl som länder som för sig enligt en av 

världsreligionerna. Eleverna uppnår en bredare förståelse för religion i koppling till samhälle 

och politik. Förståelsen är viktig då den existerande flyktingkrisen och ökade invandringen 

skapar nya grupper i samhället. Genom att förstå ett lands religiösa kultur eller civilreligion 

så blir det lättare att förstå gruppen. 
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