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Abstract 

 

From Reagan to Trump: Populist expressions within the Republican Party 1980–2017 is a 

bachelor thesis by Angelica Carlsson. The aim of the thesis is to explain populist expressions 

within the Republican Party in the United States during the period 1980–2017. Populist 

expressions in political speeches by the presidents Ronald Reagan, George W. Bush and 

Donald Trump are investigated and graded based on Kirk A. Hawkin's criteria of populism. 

The thesis is also taking the theoretical terms thin and thick populism into consideration. In 

order to explain the populist expressions the historical context and the historical development 

of the Republican Party is taken into account. 

 

The main findings of the thesis is that Reagan's and Trump's speeches has the highest degree 

of populist expressions, while Bush's speeches has a lower degree of populist expressions. 

The study explains this from the historical context, where 1980 and 2016 were characterized 

by more political instability than 2000. The study illustrates how populism does not arise 

from nothing and should be understood in relation to the historical context. 

 

Key words: Populism, Political speeches, Political campaigns, USA, Republican Party, 

Political history, Ronald Reagan, George W. Bush, Donald Trump 
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Sammanfattning 
 

Från Reagan till Trump: Populistiska uttryck inom det republikanska partiet 1980–2017 är en 

kandidatuppsats av Angelica Carlsson. Syftet med studien är att förklara förekomsten av 

populistiska uttryck inom det republikanska partiet i USA under tidsperioden 1980–2017. 

Populistiska uttryck i politiska tal av presidenterna Ronald Reagan, George W. Bush och 

Donald Trump undersöks och graderas utifrån Kirk A. Hawkins sex kriterier över populism. 

Talen analyseras också utifrån de teoretiska begreppen tunn respektive tjock populism. För att 

förklara de populistiska uttrycken beaktar studien den historiska kontexten och 

utvecklingslinjer inom det republikanska partiet. 

 

Utifrån studiens resultat kan konstateras att de populistiska uttrycken är högst i Reagans och 

Trumps tal, medan Bushs tal har en lägre grad av populism. I studien förklaras detta utifrån 

den historiska kontexten, där 1980 och 2016 präglades av mer politisk instabilitet än 2000. 

Studien belyser hur populism inte uppstår ur tomma intet utan ska förstås i relation till 

kontexten i vilken den uttrycks. 

 

Nyckelord: Populism, Politiska tal, Politiska kampanjer, USA, Republikanska partiet, 

Politisk historia, Ronald Reagan, George W. Bush, Donald Trump 
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1. Inledningskapitel 
 

1.1 Problemformulering 

Det har i vetenskapliga sammanhang lyfts fram hur fenomenet populism är i behov av 

ytterligare problematisering.1 Som det hybridämne som historia är, gäller detta i allra högsta 

grad även problematisering från historieämnet med analyser av historiska exempel och 

utvecklingslinjer i förhållande till historisk kontext.2 

 

Populism och populistiska uttryck är något som mer eller mindre återfinns i all politisk 

retorik, som en del av den politiska retoriken och som ett sätt att förenkla och förmedla ett 

budskap. Det som är intressant vid studium av populism och populistiska uttryck är därmed 

graderna av denna typ av retorik. Att benämna en politisk aktör som antingen ”populist” eller 

”icke-populist” är alltså inte särskilt fruktbart, eftersom allt är relativt och begreppet saknar en 

bestämd definition.3 Varför grader av populism, utifrån specifika kriterier, är vad som 

kommer att beaktas i denna studie. Närmare bestämt ska studien undersöka grader av 

populism och populistiska uttryck inom amerikansk politik. Mot bakgrund av hur USA:s 

nyligen installerade president Donald Trump beskrevs som en ”populist” under sin 

presidentkampanj för republikanerna i presidentvalet i USA 20164, har studien avgränsats till 

att fokusera på det republikanska partiet samt hur Trumps populistiska uttryck tenderar att 

förhålla sig till populistiska uttryck hos de tidigare republikanska presidenterna George W. 

Bush (2001–2009) och Ronald Reagan (1981–1989). 

 

Vid en jämförelse av hur populistiska uttryck hos dessa tre förhåller sig till varandra, och för 

att kunna förklara förhållanden krävs även ett beaktande av i vilken samhällelig och historisk 

kontext som de verkade. Att säga att A är mindre populistisk än B säger nämligen inte mycket 

om vi bortser från C, det vill säga i vilket sammanhang A < B. Graderingarna ska därmed 

beaktas utifrån den historiska kontexten, för att således kunna förklara hur de förhåller sig till 

varandra och vad som kan ha främjat en högre eller lägre grad. Kan faktorer som sociala 

medier och kampen om utrymme i alla olika flöden i Internetåldern tendera att påverka? Kan 

det politiska klimatet, missnöje och behov efter andra slags budskap påverka? 

                                                           
1 Mazzoleni, Gianpietro (2008), Populism and the Media, s. 50. 
2 Tosh, John (2011), Historisk teori och metod, s. 70. 
3 Thomassen, Lasse (2016), Hegemony, populism and democracy: Laclau and Mouffe today, s. 16. 
4 Müller, Jan-Werner (2016), What is Populism?, s. 7. 

Se även till exempel Freeman (10 november 2016), Lucas (10 november 2016), Jacobs (10 augusti 2015). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av populistiska uttryck inom det 

republikanska partiet i USA under tidsperioden 1980–2017. I syftet ingår vidare att jämföra 

huruvida de populistiska uttrycken har förstärkts eller försvagats över tid, samt vad i den 

historiska kontexten som kan förklara eventuella förändringar.  

 

Studien avser att besvara följande frågeställningar: 

• Förekommer uttryck för populism i presidentkampanjen och den inledande presidenttiden 

hos Ronald Reagan 1980–1981, George W. Bush 2000–2001 och/eller Donald Trump 

2016–2017? 

 

• Förekommer uttryck för populism i högre grad hos någon eller några av dessa tre under 

den undersökta tidsperioden? Hur kan eventuella likheter och olikheter förklaras utifrån 

den historiska kontexten? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas för det första aktörsmässigt till att enbart behandla de republikanska 

presidenterna Ronald Reagan (USA:s 40:e president, 1981–1989), George W. Bush (USA:s 

43:e president, 2001–2009) och Donald Trump (USA:s 45:e president, 2017–). För det andra 

avgränsas studien tids- och materialmässigt till att undersöka dels nomineringstalet i deras 

första framgångsrika presidentkampanjer5 (1980, 2000 och 2016) samt två tal under deras 

inledande presidenttider (januari–februari 1981, 2001 och 2017). 

 

I och med valet att undersöka tidsperioden 1980–2017 var den första tanken därmed att 

undersöka huruvida och i vilken grad populism förekommer i presidentkampanjer och under 

den inledande fasen av presidentskapet hos samtliga av de fyra senaste republikanska 

presidenterna – det vill säga även hos George H.W. Bush (1989–1993). Bush den äldre valdes 

dock bort, med anledning av att Bush den äldre var vicepresident under hela Reagans 

presidentskap samt att Bush den äldres presidentkampanj löpte direkt efter Reagans två 

mandatperioder. Detta innebär att Bush den äldre under sin presidentkampanj 1988 inte var i 

opposition mot den tidigare administrationen såsom Reagan 1980, Bush 2000 och Trump 

                                                           
5 Formuleringen ”i sina första framgångsrika presidentkampanjer” är väsentlig eftersom Reagan även 

kandiderade till att bli presidentkandidat för republikanerna i samband med valet 1976 och Trump kandiderade 

till att bli presidentkandidat för Reform Party i samband med valet 2000. 
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2016. Skillnaden i politisk situation menar jag sannolikt påverkade hans retorik och 

framtoning under sin presidentkampanj – vilket gör att en jämförelse mellan Reagan 1988, 

Bush 2000 och Trump 2016 faller sig naturligare som avgränsning för studien för att 

undersöka de populistiska uttryckens gradutveckling. 

 

2. Tidigare forskning 
 

2.1 Begreppet populism 

Etymologiskt kommer ordet populism av latinets populus, som betyder folk.6 Ordets ursprung 

kan härledas tillbaka till Romarriket där populares var en term för att beteckna politiker som 

hade sitt primära stöd hos det lägre samhällsskiktet.7 Begreppets antika ursprung visar oss 

dock bara den ena delen av vad populism är, menar statsvetare Jan-Werner Müller. Müller 

konstaterar i studien What is Populism? (2016) att det krävs att den politiska aktören å ena 

sidan tilltalar ”folket” och säger sig representera ”folket” mot ”etablissemanget”, men det 

krävs å andra sidan också att aktören samtidigt är antipluralistisk och hävdar att det endast är 

den och/eller dennes parti som representerar ”folket”.8 

 

Müllers definition av begreppet tenderar dock enbart att vara en av många definitioner. 

Faktum är att det saknas konsensus inom den tidigare forskningen och bland forskarkollegiet 

när det kommer till att definiera begreppet populism.9 En orsak till svårigheten att definiera 

tycks vara den inneboende kameleontism och ambivalens som präglar populism som 

fenomen. Något som statsvetaren Paul Taggart menar beror på att den inte har sin grund i eller 

är bunden till någon specifik politisk ideologi såsom socialism, liberalism eller 

konservatism.10 Liknande tankar har framförts av till exempel idéhistorikern Isaiah Berlin, 

som om populism har sagt att ”there is a shoe in shape of populism, but no foot that will fit 

into”.11 Avsaknaden av konsensus inom forskarskollegiet avseende definitionen av begreppet 

kan även beskrivas som en av anledningarna till att begreppet utanför den akademiska världen 

tenderar att användas som ”name calling” och som ett skällsord för att beskriva politiska 

motståndare som upplevs vara oansvariga, inkompetenta och oerfarna. Användningen av 

                                                           
6 Müller (2016), s. 24. 
7 Zoch, Paul A. (2000), Ancient Rome: An Introductory History, s. 147.  
8 Müller (2016), s. 8. 
9 Jagers & Walgrave (2006), Populism as Political Communication Style: An Empirical Study of Political 

Parties Discourse in Belgium, s. 321. 
10 Taggart, Paul (2000), Populism, s. 70. 
11 Krastev, Ivan (2008), The Populist moment, s. 43. 
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populism som ett skällsord12 har i sin tur resulterat i att en del politiska partier och ledare har 

valt att ta avstånd ifrån begreppet och att benämna sig som populister. Avsaknaden av 

konsensus har alltså resulterat i kontraproduktivitet – eftersom användningen av populism 

som ett skällsord i sin tur tenderar att ytterligare öka svårigheterna med att definiera 

begreppet.13 Svårigheterna till trots, finns det i den tidigare forskning ett par försök utöver 

Müllers till definition vilka nu ska lyftas fram. 

 

I studien Populism: What’s in a name? (2005) definierar statsvetaren Ernesto Laclau 

populism som en diskursiv logik. Med detta menar Laclau att populism är ett sätt att 

konstruera det politiska budskapet, det vill säga populism är en slags kommunikationsstil som 

används i politiska kampanjer.14 För att en politisk aktör ska kunna betraktas som populistisk 

menar Laclau vidare att den bör använda en retorik som utgår ifrån en kollektiv identitet av 

”folket” och en gemensam fiende till detta kollektiv, som ofta är ”etablissemanget” och/eller 

den politiska eliten.15 I likhet med Laclau definierar även historikern Michael Kazin, i studien 

The Populist Persuasion: An American History (1995), populism som ett retoriskt verktyg 

och en kommunikationsstil. Kazin beskriver hur de politiska aktörer som anammar denna 

kommunikationsstil delar ett retoriskt fokus på liknande frågor, teman och identiteter (till 

exempel fokus på frågor om korruption och/eller folket kontra eliten), men de delar inte 

nödvändigtvis faktiska förslag och metoder avseende hur dessa frågor de facto ska lösas och 

hanteras. Denna åtskillnad inom populismens spektrum är enligt Kazin även avgörande för att 

definiera populism som ett retoriskt verktyg istället för som en politisk ideologi.16 

 

Paul Taggart, professor i statsvetenskap, gör en liknande definition av populism som Laclau 

och Kazin. Taggart definierar populism som ett retoriskt verktyg, en kommunikationsstil som 

främst används av politiska oppositioner – ”a tool of progressives, of reactionaries, of 

democrats, of autocrats, of the left and of the right”17 och ”essentially a reaction to rule”.18 

Kritiken som framförts mot definitionen av populism som en kommunikationsstil menar i sin 

tur att en sådan definition, där populism reduceras till att enbart vara ett verktyg i politiska 

                                                           
12 Vilket i sig rentav tenderar att vara populistiskt. 
13 March (2011), Radical left parties in Europe, s. 119. 
14 Laclau, Ernesto (2005), Populism: What’s in a name? s. 44. 
15 Laclau (2005), s. 33 f. 
16 Kazin, Michael (1995), The Populist Persuasion: An American History, s. 3. 
17 Taggart (2000), s. 3. 
18 Ibid., s. 14. 
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kampanjer i syfte att ”fiska röster”, är att missa populismens kärna. Cas Mudde, professor i 

statsvetenskap, definierar istället populism som ”… an ideology that considers society to be 

ultimately separated into two homogenous and antagonistic groups, ‘the pure people’ versus 

‘the corrupt elite’, and which argues that politics should be an expression of the volonte 

general of the people”.19 Mudde definierar alltså, i motsats till föregående forskare som lyfts 

fram, populismen som en ideologi. Mudde menar att populismen är en ideologi som 

visserligen kan anta flera olika skepnader och innefatta flera olika beståndsdelar, men som har 

ett gemensamt ideologiskt fokus på ”folket” och folkets vilja framför en korrumperad elit.20 

 

Utifrån Muddes definition av populism som en ideologi är det vidare relevant att undersöka 

ideologibegreppet närmare. Herbert Tingsten, professor i statsvetenskap, menar att för att en 

politisk inriktning generellt ska kunna klassificeras och definieras som en ideologi krävs det 

att den täcker frågor inom tre element.21 För det första värdepremisser, det vill säga att 

inriktningen har en viss syn på till exempel rättvisa eller människans natur. För det andra 

verklighetsomdömen, att det inom inriktningen finns olika faktiska påståenden om olika 

företeelser och förhållanden i samhället. För det tredje konkreta rekommendationer, det vill 

säga olika handlingsförslag gällande hur nationen ska styras.22 Utifrån Muddes definition kan 

argumenteras för att populismens värdepremiss är att rättvisa återfinns i folkviljan och rättvisa 

uppstår när den politiska makten utgår från folkets och inte elitens intressen. Populismens 

verklighetsomdöme är i sin tur att det inom den nuvarande samhällsstrukturen råder en 

maktkonflikt mellan dessa två sidor. Populismen menar att den korrumperade eliten inte 

kommer att tillgodose folkets vilja eller beakta folkviljan i sitt maktutövande, varför folket 

måste enas i kampen mot denna elit. Populismens konkreta rekommendationer är att den 

korrumperande eliten måste bekämpas genom att folket ska höja sina röster och att politiken 

ska utgå ifrån folket och folkviljan. En sorts demokratisk extremism.23 

 

I en sådan betraktelse av populism utifrån ideologibegreppet kan konstateras att det är när det 

kommer till det tredje elementet – de konkreta rekommendationerna, som definitionen av 

populism som en ideologi brister. Att politiken bör utgå ifrån folket och folkviljan är, enligt 

min mening, något för diffust för att kunna ses som en konkret rekommendation. Detta är även 

                                                           
19 Mudde, Cas (2004), The Populist Zeitgest, s. 544. 
20 Ibid., s. 544 f. 
21 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005), Idé- och ideologianalys, s. 149. 
22 Ibid., s. 149 f. 
23 Mudde (2004), s. 544 f. 
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något som påpekas av Müller som menar att ”folket” och ”folkviljan” enbart är tomma 

retoriska termer.24 Detta medför funderingar om populism kanske snarare ska definieras som 

en tunn ideologi – vilket även är något som har diskuterats av Anders Hellström, professor i 

statsvetenskap. Hellström definierar populism som en tunn ideologi, med argumentet att dess 

ideologi enbart innehåller ”flytande värdegrunder” där den gemensamma ideologiska 

nämnaren enbart är antagonismen mellan folket och eliten. 25 

 

Utifrån ovanstående kommer begreppet populism i studien att definieras som ett retoriskt 

verktyg i enlighet med definitioner av forskare som Laclau, Kazin och Taggart. Dock med 

reservation för att detta specifika retoriska verktyg samtidigt grundar sig i en tunn ideologisk 

faktor, i enlighet med Hellströms definition. Utifrån detta är min utgångspunkt och hypotes i 

studien även att den historiska kontexten är vad som påverkar huruvida och i vilken grad som 

politiska aktörer anammar denna tunna ideologi och därmed väver in populism i sin retorik 

och sina politiska kampanjer. Varför studiens frågeställning om hur eventuella skillnader i 

graderna av populism och populistiska uttryck hos Reagan 1980–1981, Bush 2000–2001 och 

Trump 2016–2017 kan förklaras utifrån den historiska kontexten är relevant. Detta är något 

som i sin tur gör det relevant att inte bara beakta graderna av populism utan även hur den 

generella utvecklingen inom det republikanska partiet i förhållande till det amerikanska 

samhället och politiska klimatet sett ut, för att efter graderingarna sedan kunna förklara 

gradskillnaderna. 

 

2.2 Historiskt perspektiv 

För att studera utvecklingen av populistiska uttryck inom det republikanska partiet 1980–2017 

samt hur denna utveckling kan förklaras, är det av relevans att beakta tidigare forskning om 

populism och det republikanska partiets historiska utveckling i förhållande till USA:s 

historiska utveckling och politiska klimat. Det behövs en historisk kontext att koppla till. 

 

2.2.1 Tidig utveckling 

Det republikanska partiet, även kallat the Grand Old Party (GOP), grundades 1854 i samband 

med att det första partimötet hölls den 20 mars i Ripon, Wisconsin. Partiet grundades kring 

                                                           
24 Müller (2016), s. 19. 
25 Hellström, Anders (2013), Help! The Populists Are Coming Appeals to the People in Contemporary Swedish 

Politics, s. 7. 
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det gemensamma målet att avskaffa slaveriet.26 William E. Gienapp, professor i historia vid 

Harvard University, noterar i studien The Origins of the Republican Party, 1852–1856 (1980) 

hur partiet snabbt nådde framgång och blev en viktig faktor i amerikansk politik. Faktum är 

att redan i det andra nationella val som partiet deltog i valdes partiets presidentkandidat 

Abraham Lincoln i november 1860 till USA:s 16:e president.27 Lincolns seger präglades dock 

av protester, det var en orolig tid i amerikansk historia präglad av maktkonflikter och 

partipolitiska dispyter – sju sydstater lämnade rentav unionen redan innan Lincoln svors in 

som president den 4 mars 1861. Konflikterna ledde så småningom till att det amerikanska 

inbördeskriget inleddes efter att större strider brutit ut den 12 april 1861.28 

 

I studien The Populist Persuasion: An American History (1995) redogör Michael Kazin, 

professor i historia, dock för hur tiden även efter inbördeskrigets slut 1865 präglades av 

inrikespolitisk problematik. I ett populistiskt sammanhang är det också här som Kazin menar 

att några av de tidiga spåren av populism i USA kan identifieras. Huvudsakligen efter den 

ekonomiska depressionen åren 1973–1879 spreds missnöje, särskilt bland många jordbrukare. 

En populistisk rörelse skapades ur detta missnöje, som sedan mynnade ut i grundandet av 

People’s Party 1891. Kazin beskriver hur People’s Party utgick ifrån en retorik med ett 

narrativ av producenter i form av ”folket” och parasiter i form av en elit av giriga och oetiska 

män som utnyttjar ”folket”.29 I samband med presidentvalen 1896 och 1900 samarbetade 

People’s Party med demokraterna då de hade William Jennings Bryan som gemensam 

presidentkandidat. Bryan förlorade dock till republikanernas kandidat William McKinley 

såväl 1896 som 1900. Samverkan med demokraterna ledde till att People’s Party successivt 

minskade i betydelse och tillslut inlemmades i demokraterna.30 Efter detta tenderade det 

republikanska partiet att dominera amerikansk politik under en längre tid. Bortsett från 

demokraten Woodrow Wilsons presidentskap åren 1913–1921, var det enbart republikanska 

presidenter under perioden 1896–1928.31 

 

I och med börskraschen 1929 och efterföljande historiska skeende med den stora depressionen 

i USA (och Europa) började dock demokraterna nå framgångar igen och överta det 

                                                           
26 GOP (2017), Founding of the Republican Party. 
27 Gienapp, William E. (1980), The Origins of the Republican Party, 1852–1856, s. 3. 
28 Lichtman, Allan J. (2011), Elections and Electoral Eras, s. 201. 
29 Kazin (1995), s. 42 f. 
30 Ibid., s. 43 ff. 
31 Lichtman (2011), s. 202. 
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republikanska partiets tidigare roll som ledande parti. 32 Med Franklin D. Roosevelts seger i 

presidentvalet 1932 och perioden med hans New Deal-reformer, skapades en ”Roosevelt-

effekt” där demokraterna erhöll en trogen skara väljare och partiet innehade presidentämbetet 

under en längre tid.33 Kazin lyfter dock fram hur även denna tidsperiod präglades av populism 

och ökad frekvens populistiska uttryck i den politiska debatten. Kazin menar att det dels var 

missnöjet under depressionen och dels det nya verktyget radio som nu började användas av 

politikerna för att nå ut direkt till folket som kan förklara vad som främjade de populistiska 

uttrycken.34 Kazin lyfter särskilt fram den katolska populismen som fanns i USA under denna 

tid, med främst den romersk-katolska prästen Father Charles Coughlin som frekvent använde 

radio för att föra ut sitt politiska budskap. Coughlin stöttade till en början Roosevelt, men 

kritiserade honom senare för kapitalism och bildade därmed den egna rörelsen National Union 

for Social Justice.35 Coughlins rörelse har i den tidigare forskningen jämförts med den 

populistiska rörelse som utgjorde People’s Party under 1890-talet.36 

 

Efter den demokratiska eran med Roosevelt dröjde det till 1953 innan det republikanska 

partiet nådde viss framgång igen, då Dwight D. Eisenhower installerades som den första 

republikanska presidenten på över 20 år. I detta sammanhang ska dock nämnas att 

demokraterna fortsatt hade majoritet i USA:s kongress under sex av Eisenhowers åtta år som 

president – någon återgång till en ny dominansperiod för partiet i likhet med vid sekelskiftet 

fanns det alltså inte tecken på.  Eisenhowers vicepresident Richard Nixon ställde därefter upp 

i presidentvalet 1960, men förlorade till demokraten John F. Kennedy. Under 1960-talet 

präglades den amerikanska politiken i sin tur av de största oroligheterna sedan depressionen. 

Först efter mordet på president Kennedy 1963 och senare mordet på medborgarrättskämpen 

Martin Luther King 1968, men även efter misslyckanden i Vietnamkriget. Under slutet av 

detta oroliga 1960-tal valdes Richard Nixon till president i presidentvalet 1968, och han blev 

därmed den andra republikanska presidenten sedan 1930-talet. 37 Nixons presidentskap, med 

dels turbulensen kring oljekrisen 197338 och dels Watergateskandalen som fick honom att 

avgå 1974, skapade dock inget positivt eftermäle för det republikanska partiet och 

                                                           
32 Ibid., s. 203. 
33 Ibid., s. 203. 
34 Kazin (1995), s. 110 f. 
35 Ibid., s. 112 ff. 
36 Kennedy, David M. (1999), Freedom of Figure: The American People in Prescient and War, 1929–1945, s. 

232. 
37 Lichtman (2011), s. 203. 
38 Lundestad, Geir (2010), Öst, väst, nord, syd: Huvuddrag i internationell politik efter 1945, s. 359. 
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nästföljande presidentval 1976 vanns av demokraternas kandidat Jimmy Carter.39 I en 

Gallupundersökning från hösten 1977 fastställde rentav de lägsta förtroendesiffrorna i det 

republikanska partiets historia.40 Även i Gillian Peeles, professor i statsvetenskap, studie 

American Conservatism in Historical Perspectives (2011) påpekas den djupa kris som partiet 

befann sig i efter Nixons presidentskap, samtidigt som Peele också lyfter fram hur denna kris 

resulterade i en öppning för förändrade strategier och lade grunden för kommande 

valframgångar.41 

 

2.2.2 Reagans revolution 

I Michael Kazins, professor i historia, studie The Populist Persuasion: An American History 

(1995), fastslås i likhet med resonemangen hos Peele, hur det republikanska partiet tenderade 

att förändras efter partiets kaotiska 1970-tal. Kazin poängterar också hur det tenderar att vara i 

samband med detta som populismens utveckling i USA allt tydligare togs över av det 

republikanska partiet.42 Kazin beskriver bland annat hur den kontroversiella George Wallace43 

och dennes framgångar under 1960- och 70-talen tenderade att inspirera delar av det 

republikanska partiet. Även den republikanska presidentkandidaten Barry Goldwater, som 

förlorade presidentvalet 1964, utgör en viktig influens. Kazin menar att det finns en 

populistisk koppling från dessa till såväl president Nixon som den republikanska presidenten 

Ronald Reagan under 1980-talet och populistiska uttryck inom det republikanska partiet sedan 

dess.44 Detta är en utvecklingslinje som även tas upp av Dan T. Carter, professor i historia. 

Carter beskriver rentav Wallace som ”den mest inflytelserika förloraren i amerikansk politisk-

historia”.45 En titel som Carter tilldelar Wallace eftersom Wallace i sina presidentkampanjer 

fokuserade på och lyfte frågor och fenomen som senare tenderade att inspirera det 

republikanska partiet och på delvis liknande sätt återfinnas hos bland andra Reagan, som hade 

ett budskap om ett ”nytt republikanskt parti”.46 Gällande Reagan beskriver historikern Allan 

Lichtman vidare hur Reagans seger i presidentvalet 1980 innebar att USA fick sin första 

                                                           
39 Lichtman (2011), s. 203. 
40 Mason, Robert (2011), The Republican Party and American Politics from Hoover to Reagan, s. 247. 
41 Peele, Gillian (2011), American Conservatism in Historical Perspectives, s. 25. 
42 Kazin (1995), s. 4 f. 
43 George Wallace (1919–1998) var guvernör i Alabama under 1960-, -70 och -80-talen. Han kandiderade till att 

bli USA:s president i presidentvalen 1968 (som oberoende) och 1972 (ställde upp i demokraternas primärval, 

men innan primärvalens slut tvingades han att avsluta sin kandidatur på grund av skottskada efter mordförsök).  
44 Kazin (1995), s. 246 ff. 
45 Carter, Dan T. (2000), The Politics of Rage: George Wallace, the Origins of the New Conservatism, and the 

Transformation of American Politics, s. 474. 
46 Carter (2000), s. 474. 
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riktigt konservativa president sedan 1920-talet. Reagans seger beskrivs av Lichtman ha haft 

en djup effekt på amerikansk politik och det republikanska partiet47, detta arv efter Reagan 

och ”the Reagan revolution” diskuteras även av Kazin.48 

 

Kombinationen av nya influenser och strategier samt den historiska kontexten tenderade alltså 

att göra att det republikanska partiet lyckades vända partikrisen till framgång. Den historiska 

kontexten påverkade även i form av att det politiska klimatet i USA under denna tid och inför 

presidentvalet 1980 präglades av stort missnöje med Carteradministrationen. Ökad 

konservatism bland väljare samt skepticism kring Washington, den federala staten och politik 

i allmänhet bekräftas bland annat av hur omkring hälften av väljarna sade sig instämma i 

påståenden som ”the best government is the government that governs least” enligt samtida 

opinionsundersökningar.49 Ekonomiskt präglades USA även av hög arbetslöshet och inflation 

efter 1970-talets andra oljekris 1979.50 Vidare hade fiendebilden gentemot Sovjetunionen 

återintensifierats under president Carter. En återintensifiering som hade skett bland annat 

sedan Sovjetunionens invasion av Afghanistan 197951 och sedan den generellt ökade 

hotbilden gentemot USA sedan Sovjetunionen hade fortsatt sin kapprustning medan 

Carteradministrationen satsat på ”tillräcklighet”. Det säkerhetspolitiska läget 1980 var alltså 

bipoläre än ett par år tidigare och någon tydlig amerikansk överlägsenhet på området fanns 

inte längre, vilket beskrivs av Lundestad. 52 

 

Det förändrade politiska läget, med känslor av kris, nedgång och en återintensifiering av kalla 

kriget, tenderade därmed att skapa politiskt utrymme för förändrade strategier, narrativ och 

politiska budskap utifrån den nya kontexten. Kazins tidigare forskning menar även att kalla 

krigets ökade spänningar och fiendebilden gentemot Sovjetunionen bland den amerikanska 

befolkningen sedan tenderade att spädas på ytterligare i och med Reagans presidentkampanj, 

som Kazin menar var populistisk med bland annat såväl antietablissemangsretorik samt ett 

upphöjande av ”the common man” som en tydlig ”antikommunistisk” och ”kalla krigisk”-

retorik. Vidare beskriver Kazin de amerikanska misslyckandena i Vietnamkriget och den 

                                                           
47 Lichtman (2011), s. 204. 
48 Kazin (1995), s. 246 ff. 
49 Mason (2011), s. 249. 
50 Lundestad (2010), s. 359. 
51 Ibid., s. 131. 
52 Ibid., s. 192. 
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därmed sargade amerikanska självbilden som ytterligare en faktor som gjorde väljarna mer 

mottagliga för Reagans budskap om förändring.53 

 

Efter segern i presidentvalet 1980 innehade Reagan presidentämbetet fram till januari 1989, 

då han efterträddes av sin tidigare vicepresident George H.W. Bush. I presidentvalet 1984 

vann Reagan en jordskredsseger med seger i 49 av 50 delstater, flest någonsin i ett 

amerikanskt presidentval. Det är alltså möjligt att tala om en republikansk, och konservativ, 

dominansperiod under 1980-talet i amerikansk politik. Att denna dominansperiod också går 

hand i hand med en stark ekonomi samt kalla krigets slut har i den tidigare forskningen 

påpekats öka symbolvärdet.54 

 

2.2.3 Nya eror 

George H.W. Bushs presidentskap tenderade att landa en bit ifrån de framgångar som det 

republikanska partiet hade haft med Reagan. Peele beskriver hur den konservativa falangen 

inom det republikanska partiet var fortsatt starkt positiva till Reagans presidentskap vid 

ämbetsperiodens slut 1989 och därmed stöttade den tidigare vicepresidenten. Under Bushs 

presidentskap, då politiken fick en något annan inriktning, och när till exempel kampanjlöften 

om att inte höja skatter inte infriades tenderade dock Bush att förlora stöd. Peele beskriver hur 

det rentav fanns en del republikaner som var glada över att demokraternas presidentkandidat 

Bill Clinton besegrade president Bush i presidentvalet 1992, eftersom de ansåg att en period 

av att befinna sig i opposition där de hade en tydlig motståndare kunde hjälpa partiet att 

återigen kunna bygga kring det republikanska partiets grundbultar.55 

 

Kazin redogör för hur det återfinns vissa populistiska uttryck även hos president Clinton. I sitt 

installationstal med citat som ”let us give this capital back to the people to whom it 

belongs”.56 Kazin menar vidare att antagonism mellan ”folket” och ”politiker/eliten” 

tenderade att vara ett tema som återfanns i majoriteten av presidentkampanjerna 1992.57 

President Clinton vann även presidentvalet 1996. Dock efter en tid av viss inrikespolitisk 

problematik sedan republikanerna vunnit en majoritet i USA:s representanthus i kongressvalet 

                                                           
53 Kazin (1995), s. 246 ff. 
54 Peele (2011), s. 30. 
55 Ibid., s. 31. 
56 Kazin (1995), s. 279. 
57 Ibid., s. 279 f. 
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1994, efter bland andra Newt Gingrichs kampanj med ”Contract with America”.58 Kampanjen 

med ”Contract with America” är intressant i ett populistiskt sammanhang, eftersom den med 

sitt ideologiska anti-Washington fokus har beskrivits som ett återuppväckande av viss 

populistisk retorik och narrativ som republikanerna alltmer hade börjat tappa under 1990-

talets början.59 Även Clintons andra mandatperiod (särskilt slutet av denna) präglades av viss 

politisk orolighet, framför allt inrikespolitiskt efter bland annat Lewinskyskandalen som 

resulterade i att Clinton blev den andra presidenten i USA:s historia att ställas inför riksrätt.60 

Clinton frikändes i februari 1999, men Stromer-Galley lyfter fram hur det ändå tenderade att 

skapa problem inom demokraterna och vicepresident Al Gore, som ställde upp som partiets 

kandidat i presidentvalet 2000, försökte distansera sig från Clinton.61 Denna problembild, i 

kombination med viss ekonomisk orolighet kring att IT-bubblan skulle spricka samt 

säkerhetspolitiska oroligheter med en ökad grad av internationell terrorism, skapade en tydlig 

öppning för det republikanska partiet. Gällande den ökade graden av terrorism, kan till 

exempel bombningarna av USA:s ambassader i Kenya och Tanzania 1998 samt dådet mot det 

amerikanska krigsfartyget USS Cole den 12 oktober 2000 beaktas. Det sistnämnda, knappt en 

månad innan presidentvalet den 7 november.62 

 

Det republikanska partiets presidentkandidat George W. Bush vann sedermera det 

rekordjämna presidentvalet 2000. Peele beskriver dock hur Bush under sin presidenttid 

tenderade att splittra delar av partiet, till exempel då Bushadministrationen tenderade att 

utvidga den federala staten vilket gick emot den konservativa idén om en liten stat. Även 

Bushs utrikespolitiska handlingar mötte kritik, främst Irakkriget (2003–2011) sågs som ett 

stort misslyckande.63 

 

Efter två mandatperioder med president Bush, segrade demokraternas presidentkandidat 

Barack Obama i presidentvalet 2008. Valförlusten samt den interna splittring som Bushs 

presidentskap hade resulterade i tenderade att skapa en kris liknande den efter Nixon i det 

republikanska partiet. 64 Peele menar dock att den gemensamma fiende som det republikanska 

                                                           
58 O’Connor, Brendon (2004). A Political History of American Welfare System: When Ideas Have Consequences, 

s. 206. 
59 Lindberg, Todd (1999, 1 april). ”Gingrich Lost and Found”. Hoover Institution: Policy Review. 
60 Tidigare även demokraten och USA:s 17:e president Andrew Johnson 1868, som också frikändes. 
61 Stromer-Galley, Jennifer (2014), Presidential Campaigning in the Internet Age, s. 21. 
62 Stromer-Galley (2014), s. 21 f. 
63 Peele (2011), s. 34. 
64 Ibid., s. 35. 
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partiet såg i Obamas politik, resulterade i att delar av de splittrade segmenten inom partiet nu 

kunde utvecklas ytterligare. Peele lyfter i detta sammanhang särskilt fram den 

konservativ/libertarianska Tea Party-rörelsen65 inom partiet, en rörelse som Peele beskriver 

har ett populistiskt budskap med en tydlig anti-Washington hållning.66 Även statsvetarna Cas 

Mudde och Cristóbal Rovira Kaltwasser benämner i studien Populism and (liberal) 

democracy: a framework for analysis (2012) Tea Party-rörelsen som populistisk.67 

 

Trenden av populism som kunde ses inom den amerikanska konservatismen och inom det 

republikanska partiet under Obamas presidentskap mellan åren 2009–2017, bör vidare sättas i 

relation till den historiska kontexten och samhällsutvecklingen under denna period. 

Samtidshistoria har fördelen av närhet i tid men tenderar att brista överblick – det kan dock 

konstateras till exempel att den finanskris som började i USA och bröt ut under 2008 kom att 

bli den allvarligaste ekonomiska krisen sedan den stora depressionen på 1930-talet, vilket 

påverkade det politiska klimatet.68 Vidare beskriver Bruce E. Cain, professor i statsvetenskap 

vid Stanford University, i studien Democracy More or Less: America's Political Reform 

Quandary (2014) hur det politiska klimatet i USA med en tydlig splittring mellan 

demokraterna och republikanerna under senare år rentav har mer gemensamt med turbulensen 

under 1800-talet än till exempel perioden efter andra världskriget. Faktorer som resterna efter 

finanskrisen, en högre statsskuld än någonsin, ökad global ekonomisk konkurrens, ökad 

immigration, problematiskt säkerhetsläge i såväl Mellanöstern som i relationen till Ryssland 

samt den ökade graden av terrorism och ISIS:s framfart, menar Cain har spelat in i denna 

utvecklingsprocess.69 Även den växande lobbyindustrin i Washington har i tidigare forskning 

lyfts fram som en faktor som under senare år har tenderat att skapa ett oroligt politiskt klimat 

med missnöje och ökade tendenser av politikerförakt i USA.70 

 

                                                           
65 Tea Party-rörelsen uppstod som en gräsrots- och proteströrelse 2009. Protesterna var till en början riktade mot 

räddningspaket The Recovery Act (ARRA) till banksektorn som antogs i februari 2009. Senare genomfördes 

även protester mot bland annat president Obamas sjukvårdsreform Patient Protection and Affordable Care Act 

(ACA). Proteströrelsen har tagit sitt namn efter Tebjudningen i Bosten 1773, som är en symbolhändelse i 

amerikansk historia som kom att spela in i utbrottet av den amerikanska revolutionen. ”Tea” har även beskrivits 

som en akronym för ”taxed enough already”. För vidare information, se till exempel Williamson, Vanessa, 

Skocpol, Theda & Coggin, John (2012), The Tea Party and the Remaking of Republican Conservatism, s. 25 ff. 
66 Peele (2011), s. 35. 
67 Mudde, Cas & Rovira Kaltwasser, Cristóbal (2012), Populism and (liberal) democracy: a framework for 

analysis, s. 1. 
68 Lundestad (2010), s. 352. 
69 Cain, Bruce E. (2014), Democracy More or Less: America's Political Reform Quandary, s. 3. 
70 Sachs, Jeffrey (2011), The Price of Civilization: Reawakening American Virtue and Prosperity, s. 105. 
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2.3 Populistisk tidsanda och kampanjtrender 

Ett av de mest inflytelserika namnen i den vetenskapliga litteraturen om populism är den 

nederländske statsvetaren Cas Mudde. Mudde är verksam som professor vid University of 

Georgia och har inriktat sig på att forska om politisk extremism och populism i Europa. I 

studien The Populist Zeitgeist (2004) redogör Mudde för hur han menar att en populistisk 

tidsanda (tyska: zeitgeist) har präglat västvärlden sedan åtminstone 1990-talet och framåt. I 

studien börjar Mudde med att konstatera att retorik med populistiska uttryck främst 

förekommer hos politiska outsiders och/eller nya politiska aktörer, och att det har gjort så 

under en längre tid. Det som gör att 1990-talet och framåt dock kan klassificeras som en 

populistisk tidsanda menar Mudde är att nu har även politiska aktörer inom etablissemanget 

och andra etablerade politiker tenderat att börja anamma liknande populistisk retorik i sina 

politiska tal och kampanjer, som ett sätt att motarbeta populistiska utmanare. Ett fenomen som 

Mudde menar skapar en dynamik av mer och mer populism – en populistisk tidsanda.71 

 

I beaktandet av generella trender inom politiskt kampanjande och tidsåldrar där retoriken har 

en viss inriktning (i detta fall populistisk inriktning) är det även av relevans att diskutera vad 

som påverkar att olika kampanjtrender uppstår. I Peter Esaiassons avhandling Svenska 

valkampanjer 1866–1988 (1990) framhålls den massmediala utvecklingen och massmediernas 

situation som den viktigaste faktorn. När nya medier introduceras påverkar detta 

valkampanjer, till exempel svenska valkampanjer under tidsperioden 1948–1958 påverkades i 

hög grad av radions genomslag, konstaterar Esaiasson.72 

 

Nya mediers förmåga att förändra politiskt kampanjande har även påpekats av till exempel 

Matthew Eshbaugh-Soha, professor i statsvetenskap, i studien Traditional Media, Social 

Media, and Different Presidential Campaign Messages (2015). I studien analyserar 

Eshbaugh-Soha presidentkampanjer i USA och det lyfts fram hur Internets utveckling under 

senare år med sociala medier och flöden har förändrat naturen av politiskt kampanjande. 

Bland annat påpekas att vikten av tydliga, snabba och uppseendeväckande budskap har ökat i 

takt med sociala mediers expansion, för att på så sätt försöka fånga mottagarnas intresse för 

det politiska budskapet i djungeln av information.73  

                                                           
71 Mudde (2004), s. 562. 
72 Esaiasson, Peter (1990), Svenska valkampanjer 1866–1988, s. 467. 
73 Eshbaugh-Soha, Matthew (2015), Traditional Media, Social Media, and Different Presidential Campaign 

Messages, s. 136 ff. 
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Jennifer Stromer-Galley, professor i kommunikation, har också studerat politiskt 

kampanjande i USA och vilken påverkan som Internetåldern och digitala medier haft. I 

studien Presidential Campaigning in the Internet Age (2014) undersöker hon vad som skapar 

en framgångsrik politisk kampanj i denna nya Internetålder. Stromer-Galley jämför i studien 

Barack Obamas respektive Mitt Romneys valkampanjer i presidentvalet 2012. I jämförelsen 

konstateras att båda kandidaterna använde bland annat sociala medier för att föra ut sitt 

budskap, men att det fanns en skillnad i hur de använde de sociala medierna. Medan Romneys 

budskap framfördes informativt med vad han ville göra för att förbättra befolkningens liv, 

talade Obama om ”du” och uppmanade till aktivism för att få sina följare att ”hjälpa honom 

att vinna”. Således fanns det en väsentlig skillnad i hur de tacklade sociala medier som 

redskap i sina politiska kampanjer – som ett sätt att informera och ”prata till” väljarna 

(Romney) eller som ett sätt att engagera, interagera och ”prata med” väljarna (Obama).74 

Obamas presidentkampanjande har beskrivits på liknande sätt i även andra rön. I studien The 

Social Media President: Barack Obama and the Politics of Digital Engagement (2013) ges 

han rentav titeln ”the social media president”, mot bakgrund av hur hans plattform med 

kampanjande direkt till och med folket på sociala medier var en viktig faktor inte bara 2012 

utan också i hans presidentkampanj 2008.75 

 

Kampanjtrenden med sociala medier och att snabbt aktivera, engagera och interagera med 

väljare för att sprida det politiska budskapet i olika flöden, är intressant i förhållande till 

populistiska uttryck och den populistiska tidsanda som Mudde beskriver. Detta eftersom 

populism och ett användande av snabba, tydliga och dramatiska budskap som skapar rubriker, 

aktiverar och drar till sig engagemang, ”likes” och delningar – tenderar att ha gemensamma 

nämnare. Tiden att förklara gråskalor finns lika lite i ett Instagram- eller Twitterflöde som i 

användandet av en retorik med hög grad av populistiska uttryck. Utvecklingslinjen där sociala 

medier tenderar att medföra en upptrappad populistisk tidsanda är således relevant att ta 

hänsyn till i föreliggande studie. I kombination med det politiska klimatet kan det tillämpas 

som fenomen i den samhälleliga och historiska kontexten att beakta i förklaringarna av 

graderna av populistiska uttryck inom det republikanska partiet från Reagan till Trump, från 

1980 till 2017. 

 

                                                           
74 Stromer-Galley (2014), s. 176 ff. 
75 Katz, James E., Barris, Michael & Jain, Anshul (2013). The Social Media President: Barack Obama and the 

Politics of Digital Engagement, s. 13 f. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Gradering av populism 

Det har inom den tidigare forskningen gjorts försök att inte bara definiera det teoretiska 

begreppet populism, utan att även mäta och gradera populism och populistiska uttryck. I den 

tidigare forskningen har det påpekats hur just graden av populism är det som bör undersökas 

när populism studeras – eftersom, som det retoriska verktyg och den tunna ideologi som 

populism är, är det svårt att definiera en politisk aktör som antingen populistisk eller inte, utan 

förklaringsvärdet ligger i graderna och graden av hur populistisk den är.76  

 

I studien Populism as Political Communication Style: An Empirical Study of Political Parties 

(2006) av statsvetarna Jan Jagers och Stefaan Walgrave, undersöks huruvida populistiska 

uttryck förekom inom belgisk partipolitik under en treårsperiod. För att kunna identifiera, 

mäta och gradera de populistiska uttrycken utgick Jagers och Walgrave ifrån begreppen tunn 

populism och tjock populism.77 Jagers och Walgrave diskuterar i studien hur de kännetecken 

som de lyfter fram för tunn respektive tjock populism, också tenderar att vara skiljelinjen 

mellan att använda populism enbart som ett slags allmängods i retoriken (tunn populism) och 

att använda populism som en tunn ideologi i retoriken (tjock populism).78 

 

Jagers och Walgraves definierar tunn populism som ett användande av en folklig retorik, ett 

ledigt språk och ofta en retorik med inslag av humor. Vidare återfinns karismatiskt ledarskap, 

där talaren är karismatisk och ledarskapet är personifierat. En retorik där folkviljan och 

konstruktionen av ett homogent folk sätts i centrum. Tydliga anspelningar på ”the common 

man” förekommer samtidigt som en antietablissemangs position intas. Tjock populism 

däremot innefattar en fördjupning av den tunna populismens aspekter samt därtill en 

fördjupad framställning av antagonism och maktkamp mellan folkviljan och en korrumperad 

elit. Tjock populism har en tydligare konspiratorisk underton med ett budskap om att stora 

delar av samhällssystemen är infekterade och behöver förändras. Tjock populism kan 

identifieras utifrån att det finns uttryck som innehåller elementen anti-stat och anti-politik 

samt anti-media. Identifieras sådana element är det möjligt att tala om inslag av tjock 

populism, menar Jagers och Walgrave.79 

                                                           
76 Thomassen, Lasse (2016), Hegemony, populism and democracy: Laclau and Mouffe today, s. 16. 
77 Jagers & Walgrave (2006), s. 328 ff. 
78 Ibid., s. 328. 
79 Ibid., s. 339. 
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Graden av elementen anti-stat och anti-politik samt anti-media inom tjock populism kan 

graderas utifrån följande fem respektive tre steg: 80 

 

 

 

En annan forskare som, likt Jagers och Walgrave, har försökt mäta och gradera populism är 

den amerikanska professorn i statsvetenskap Kirk A. Hawkins. 

 

I studien Is Chávez Populist? Measuring Populist Discourse in Comparative Perspective 

(2009) undersöker Hawkins retoriken, uttrycken och kommunikationsstilen hos 40 stycken 

statschefer i Latinamerika. Hawkins jämför och graderar graden av populism och populistiska 

uttryck hos de olika statscheferna. Studiens material bestod av fyra politiska tal per statschef. 

För att kunna känna igen och identifiera populism samt mäta och gradera statschefernas grad 

av populism konstruerade Hawkins i studien en idealtyp för populism som diskursiv stil och 

en idealtyp för ”motsatsen” pluralism som diskursiv stil.81 

 

Idealtypen för populism som diskursiv stil innefattar sex olika kriterier som kännetecknar 

populism. Det första av de sex olika kriterier för populism som diskursiv stil – ”svart/vitt och 

dramatiskt språkbruk”, innebär att retoriken ramar in frågor i moraliska och dualistiska 

ordalag. Resonemangen dras till sin yttersta spets, är absoluta och dömande där allt är svart 

eller vitt, rätt eller fel och gott eller ont. Språkbruket kan beskrivas som dramatiskt, krigiskt 

                                                           
80 Ibid., s. 339 ff. 
81 Hawkins, Kirk A. (2009), Is Chávez Populist? Measuring Populist Discourse in Comparative Perspective, s. 9 

ff. 
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och hetsigt och det saknas gråskala och en diplomatisk hållning.82 Det andra kriteriet – 

”hänvisningar till historia, religion och/eller nationella ledargestalter”, innebär att argumenten 

som framförs tenderar att rättfärdigas utifrån hänvisningar till företeelser och moral i 

kosmiska proportioner utifrån historia, religion och/eller nationella ledargestalter.83 

 

Det tredje av Hawkins kriterier för populism som diskursiv stil – ”det goda förkroppsligas i 

folkviljan”, innebär att retoriken betonar den absoluta vikten av majoritetens vilja utifrån att 

romantisera folkviljan och ”the common man”. Talaren hävdar och gör anspråk på att 

representera denna goda folkvilja, varigenom argumenten också rättfärdigas. Det fjärde 

kriteriet – ”det onda förkroppsligas i en minoritet”, innebär att retoriken har en konspiratorisk 

underton och skiljer ut en minoritet som representant för det onda och hotfulla i samhället. 

Denna minoritet är oftast en specifik grupp (det kan handla om företag, organisationer, andra 

nationer, raser, religioner eller vissa politiska anhängare med mera) som också är eller kan 

kopplas till den styrande eliten i samhället. Om såväl det tredje som fjärde kriteriet uppfylls 

tenderar dessa uttryck i hög grad även att samspela – där den onda minoriteten sätts i ett direkt 

motsatsförhållande till det som förkroppsligas som det goda (folket, folkviljan). Detta görs 

utifrån resonemang som anspelar på att för att kunna rädda det goda måste det onda 

bekämpas. En sorts ”för att kunna älska, måste vi också hata”-logik.84 

 

Det femte kriteriet – ”systemisk förändring krävs”, innebär att retoriken betonar hur stor 

förändring av samhället, mentaliteten, politiken och/eller det politiska systemet krävs för att 

kunna stoppa den onda och missgynnsamma utvecklingen. Till exempel hur hela det politiska 

etablissemanget måste bekämpas och eliten måste bytas ut till förmån för folket – för att på så 

sätt stoppa elitens styre som baseras på ett beräknande egenintresse som inte tar någon hänsyn 

till folket och folkviljan. Vidare konstaterar Hawkins att behovet av en sådan förändring 

tenderar att uttryckas i termer av revolution och/eller frigörelse, även om populisten samtidigt 

kommer att vara noga med att betona hur denna revolution och/eller frigörelse ska göras 

genom demokratiska val där folkviljan ska styra och där ”the silent majority” ska säga sitt. 

 

Det sjätte och sista kriteriet – ”aggressiv och nedsättande gentemot oppositionen”, innebär att 

talaren ofta går till angrepp mot oppositionen samt beskriver oppositionen som till exempel 

                                                           
82 Ibid., s. 23. 
83 Ibid., s. 23 f. 
84 Ibid., s. 23 f. 
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inkompetent, ond och illojal. När detta kriterie uppfylls innebär det därmed att relationen till 

oppositionen ofta saknar respekt och stundtals kan retoriken även antyda att det rentav vore 

tillåtet att göra avkall på lagar och regler för att stoppa oppositionen.85 

 

Sammanfattningsvis kan Hawkins sex olika kriterier för populism som diskursiv stil alltså 

ställas upp enligt följande: 

 

 

 

4. Metod och material 
 

4.1 Material 

Studiens källmaterial utgörs av nio politiska tal. De nio politiska talen utgörs av respektive 

presidentkandidats nomineringstal vid det republikanska konventet och respektive presidents 

installationstal som USA:s president samt första tal inför USA:s samlade kongress. Talen har 

setts i videoformat via webbplatsen Youtube samt hämtats i textformat från databasen The 

American Presidency Project (APP). Databasen APP har funnits sedan 1999 och drivs av 

University of California. Det är den främsta Internetkällan för dokument som rör amerikanska 

presidenter. Databasen innehåller totalt över 85 000 dokument med till exempel politiska tal, 

presidentdekret och presskonferenser.86 

 

                                                           
85 Ibid., s. 23 ff. 
86 USC Libraries (2017), American Presidency Project. 
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Valet att använda nomineringstalen som källmaterial grundar sig på antagandet att 

nomineringstalen tenderar att ta upp presidentkandidatens profilfrågor och de ståndpunkter 

som kandidaten önskar att lägga störst fokus på att driva under sin kommande valkampanj. 

Installationstalen samt det första talet inför USA:s samlade kongress valdes för att kunna 

jämföra huruvida kandidaten har förändrat sin eventuella populistiska retorik och framtoning 

under kampanjens gång och efter kampanjen eller om kandidaten fortsätter på ett populistiskt 

spår även i sina första tal som amerikansk president. 

 

Graderingarna av talen ska sedan sättas i relation till det republikanska partiets utveckling och 

den historiska kontexten, för att därigenom kunna förklara graderingarna. Den historiska 

kontext som graderingarna kommer att kopplas till redogörs för i delkapitlet om tidigare 

forskning under rubrikerna ”2.2 Historiskt perspektiv” och ”2.3 Populistisk tidsålder och 

kampanjtrender”. Redogörelserna i dessa delar baseras på material från tidigare akademisk 

forskning, det vill säga sekundära källor. 

 

4.2 Metod 

Studien kommer att utföras genom en kvalitativ idealtypsanalys som baseras på Kirk A. 

Hawkins sex kriterier över populism och det graderingsschema som han konstruerat som 

analysverktyg i studien Is Chávez Populist? Measuring Populist Discourse in Comparative 

Perspective (2009).87  

 

I likhet med hur Hawkins arbetat med källmaterialet i sin studie, kommer graderingarna av 

samtliga nio politiska tal att göras utifrån varje kriterie i Hawkins idealtyp över populism. 

Graderingen kommer att göras utifrån skalan 0, 1, 2, där 0 = kriteriet uppfylls inte, 1 = 

kriteriet uppfylls delvis och 2 = kriteriet uppfylls helt.88 Graderingen ”kriteriet uppfylls 

delvis” kommer att sättas när det finns vissa indikationer på att kriteriet återfinns i talet men 

enbart vid något enstaka tillfälle såsom i en kort mening och därmed inte är del av talets 

övergripande teman. Till exempel referenser till historiska ledare såsom en tidigare president 

och religiösa och moraliska anspelningar i stil med ”God Bless America” kommer enbart 

betraktas som att det andra kriteriet ”hänvisningar till historia, religion och/eller nationella 

ledargestalter” uppfylls delvis. För att kriteriet ska graderas som att det uppfylls helt krävs 

                                                           
87 Hawkins (2009), s. 23. 
88 Ibid., s. 23 f. 
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utöver detta att talet innehåller flera hänvisningar till fenomen som ”den amerikanska andan”, 

”den amerikanska drömmen” och ”amerikansk överlägsenhet” samt att argument rättfärdigas 

utifrån dessa företeelser. På liknande sätt är till exempel uttryck som innehåller tankar om att 

den nuvarande administrationen och/eller oppositionen är ”misslyckad”, ”dålig” och 

”oengagerad” enbart ett uttryck för att det sjätte kriteriet ”aggressiv och nedsättande gentemot 

oppositionen” uppfylls delvis. För att kriteriet ska graderas som uppfyllt helt krävs utöver 

detta ett utmålande av denna som ond med användande av uttryck som ”hycklare”, ”korrupta” 

och ”lögnare” vilket är uttryck som har en djupare mening än att enbart beskriva någon som 

”misslyckad”. 

 

Fördelen med denna metod med gradering av talen är att det genom graderingspoängen blir 

möjligt att tydligare jämföra graden av populism och olika populistiska uttryck i talen och 

mellan de olika presidenterna. Till exempel kan graden av populism i nomineringstalet 

jämföras mot graden av populism i installationstalet hos en specifik president, för att kunna 

säga något om hur graden av populism har utvecklats från att presidenten inledde sin 

valkampanj till sin installation som president. Som ett ytterligare komplement till Hawkins 

analysverktyg kommer talen även att beaktas utifrån Jagers och Walgraves kännetecken för 

tunn populism och tjock populism.89 

 

Studien kan vidare sägas ha en källanalytisk metod av hermeneutiskt (tolkande) slag. Detta då 

graderingarna av talen utifrån Hawkins sex kriterier över populism och analyserna utifrån 

Jagers och Walgraves teoretiska begrepp tunn respektive tjock populism kommer att tolkas i 

förhållande till den historiska och samhälleliga kontext i vilken talen hölls. Detta för att på så 

sätt kunna förklara vad som tenderar att ha främjat utvecklingslinjerna och eventuella 

förändringar i grad av populism. Denna metod kan likställas med att arbeta utifrån den 

hermeneutiska spiralen, som beskrivs av Gilje & Grimen – där delen (i detta fall talet) ses i 

relation till helheten (samhället, den historiska kontexten).90  

 

I bearbetningen av källmaterialet kommer talen att tittas på två gånger vardera. Vid det första 

tillfället kommer fokus läggas på tittandet och att enbart lyssna, samt göra mindre 

anteckningar vid behov – för att erhålla en helhetsuppfattning av talet. Vid nästa tillfälle 

                                                           
89 Jagers & Walgrave (2006), s. 339 ff. 
90 Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007), Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s. 198 f. 
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kommer talet återigen lyssnas på i sin helhet och i samband med detta kommer jag även att ha 

talet i textformat framför mig för att understryka delar och citat som kan kopplas till och 

matcha studiens teoretiska utgångspunkter och kriterier kring vad som är populistisk retorik. 

Mätningen av populism i respektive tal kommer sedan att baseras på dessa utdrag och citat. 

För att öka studiens reliabilitet något kommer citaten att hänvisas till i originalformat i 

notapparaten i samband med redogörelsen för vilken gradering som gjorts. En invändning mot 

denna forskningsmetod är dock problematiken med att personen bakom undersökningen gör 

egna tolkningar och (omedvetet) påverkas av faktorer som selektiv perception vid tolkandet. 

Med detta sagt kan konstateras att studien inte har generaliserbara ambitioner utan resultatet 

ska enbart ses som en indikation på graderna av populism. 

 

5. Resultat och analys 
 

5.1 Ronald Reagan 

5.1.1 Nomineringstal 

Ronald Reagans nomineringstal hölls den 17 juli 1980 vid det republikanska partiets 

nationella konventet i Detroit, Michigan inför presidentvalet 1980 där han ställdes mot den 

sittande demokratiska presidenten Jimmy Carter.91 

 

Det finns i Ronald Reagans nomineringstal tecken på samtliga av Hawkins kriterier för 

populism som diskursiv stil. Avseende Jagers och Walgraves teoretiska resonemang om tunn 

respektive tjock populism, återfinns även inslag av dessa. 

 

Reagan inleder nomineringstalet med att hänvisa till det amerikanska folkets gemensamma 

värden och ”den amerikanska andan”.92 Reagan klargör att kärnan i hans kandidatur är 

förhoppningen att folket återigen ska samlas kring dessa värden och denna moral som alltid 

har väglett nationen.93 Denna typ av uttalanden kan kopplas till det andra av Hawkins kriterier 

för populism – ”hänvisningar till historia, religion och/eller nationella ledargestalter”. Likt hur 

Hawkins beskriver det andra kriteriet, tenderar Reagan nämligen att motivera sin kandidatur 

som helhet utifrån hänvisningar till nationens tradition, moral och historia i olika hänseenden.  

                                                           
91 Reagan, Ronald (1980, 17 juli). ”Address Accepting the Presidential Nomination at the Republican National 

Convention in Detroit, Michigan”. 
92 Citat: ”… the American spirit […], a spirit that flows like a deep and mighty river through the history of our 

nation.”. 
93 Citat: ”More than anything else, I want […]; to renew the American spirit and sense of purpose.”. 
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I samband med att Reagan målar upp de misslyckanden som han menar att den nuvarande 

Carteradministrationen stått för citerar han även den första republikanska presidenten 

Abraham Lincoln. Reagan skämtar om hur Lincoln ska ha sagt att ingen amerikansk 

administration kan förstöra systemet på en mandatperiod om fyra år på grund av folkets 

ständiga vaksamhet och dygd – men om Lincoln hade varit vid liv idag hade han nog 

reviderat det uttalandet något.94 Senare under talet återfinns även citat från Tom Paine95, som 

om det amerikanska folket ska ha skrivit att: ”We have it in our power to begin the world over 

again”, varpå Reagan beskriver hur han upplever att ”… this generation of Americans today 

has a rendezvous with destiny”. Detta kan tolkas som en tydlig anspelning på den 

amerikanska historiska erfarenheten. Under talets sista delar återkommer Reagan även ett 

flertal gånger till hur han vill se en återfödelse av amerikanska värden och ”den amerikanska 

andan”.96 I detta sammanhang förekommer även religiösa anspelningar.97 Den samlade bilden 

av talet är härmed att det andra kriteriet är uppfyllt. 

 

De andra av Hawkins kriterier som helt uppfylls i Reagans nomineringstal är det första 

”svart/vitt och dramatiskt språkbruk”, det tredje ”det goda förkroppsligas i folkviljan”, det 

fjärde ”det onda förkroppsligas i en ond minoritet”, det femte ”systemisk förändring krävs” 

samt det sjätte ”aggressiv och nedsättande gentemot oppositionen”. Samtliga av dessa 

kriterier uppfylls utifrån den dramatiska ”vi-mot-dem”-retorik som Reagan tenderar att 

använda, där ”vi” utgörs av ”folket” och ”dem” utgörs av det politiska etablissemanget i 

Washington och den nuvarande Carteradministrationen. När Reagan diskuterar skattenivåer 

påpekar han till exempel vikten av att ”the working men and women” (folket, vi) tillsammans 

ska ”… put an end to the money merry-go-round where our money becomes Washington’s 

money” (eliten, dem). Fiendebilden och Carteradministrationen som ”dem” späs även på av 

en folklig retorik med skämt som ”Can anyone look at this administration and say, ’Well 

                                                           
94 Citat: ”The first Republican president once said, ’While the people retain their virtue and their vigilance, no 

administration by any extreme of wickedness or folly can seriously injure the government in the short space of 

four years.’ If Mr. Lincoln could see what's happened in these last three-and-a-half years, he might hedge a little 

on that statement. …” 
95 Tom Paine var en av förgrundsgestalterna för USA:s frigörelse från Storbritannien. Med verket ”Common 

Sense” (1776) ska han exempelvis ha övertygat USA:s förste president George Washington i frågan. 
96 Citat: ”… trust that American spirit …”, ” Some say that spirit no longer exists. But I have seen it--I have felt 

it--all across the land; in the big cities, the small towns and in rural America. The American spirit is still there, 

…”, ” The time is now, my fellow Americans, to recapture our destiny, to take it into our own hands.”. 
97 Citat: ”… begin our crusade joined together in a moment of silent prayer.”, ”… which God has granted …”, 

”… a great national crusade to make America great again!”. 
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done’? … ’Keep up the good work’ … ’Let's have four more years of this!’”. Det finns även 

en aggressiv och nedsättande ton till president Jimmy Carter, som Reagan menar har svikit 

och lurat det amerikanska folket. Reagan utmålar även Carteradministrationen som 

oengagerade och att de har gett upp tanken om ”amerikansk överlägsenhet” då han hävdar att: 

”They say that the United States has had its day in the sun; that our nation has passed its 

zenith. They expect you to tell your children that the American people no longer have the will 

to cope with their problems; that the future will be one of sacrifice and few opportunities.” 

 

Carters ledarskap beskrivs som svagt och inkompetent. Utrikespolitiskt beskrivs till exempel 

hur Carter har fått kalla kriget att eskalera eftersom hotet från fienden Sovjetunionen har växt, 

bland annat på grund av den minskade försvarsbudgeten.98 Kopplingen som Reagan gör 

mellan Carters bristande ledarskap och ökat hot från Sovjetunionen tenderar att spä på 

fiendebilden av Carter ytterligare eftersom Sovjetunionen, under denna tid under kalla kriget, 

redan innehade en etablerad bild som fiende bland de amerikanska väljarna. Den aggressiva 

och nedsättande tonen finns även till det politiska etablissemanget i sin helhet, där Reagan 

beskriver hur han vill ”ta tillbaka makten till folket” samt att folkets vilja och gemensamma 

värderingar ska styra Washington. Han beskriver ambitioner om att ”återskapa sanningen” om 

att den federala makten finns för att tjäna och berika det amerikanska folket, och inte tvärtom 

som han menar att det är nu.99 Uttryck för att en systemisk förändring krävs återfinns därmed. 

Tankar om systemisk förändring återfinns även i Reagans sätt att tala om skatter där han 

ifrågasätter tankesättet att skatter är något bra för folket.100 Vidare uttalar Reagan att 

Carteradministrationen lever i en ”fantasivärld” och att de är ”hycklare” som inte förstår den 

verklighet av akuta problem som ”vi vanliga amerikanare” lever i.101 

 

Avseende Jagers och Walgraves teoretiska resonemang om tunn respektive tjock populism, 

återfinns tydliga inslag av tunn populism i Reagans tal. En folklig retorik innehållandes 

                                                           
98 Citat: ”… abroad, we see an equally sorry chapter on the record of the present administration.”, ” America's 

defense strength is at its lowest ebb in a generation, while the Soviet Union is vastly outspending us in both 

strategic and conventional arms.”, ”Our European allies, […], turn to us for leadership and fail to find it.”. 
99 Citat: ”… I will not accept the excuse that the federal government has grown so big and powerful that it is 

beyond the control of any president, any administration or Congress. We are going to put an end to the notion 

that the American taxpayer exists to fund the federal government. […] we are going to re-establish that truth.”. 
100 Citat: ”High taxes, we are told, are somehow good for us…”. 
101 Citat: ”The Carter Administration lives in the world of make-believe. Every day, drawing up a response to 

that day's problems, troubles, regardless of what happened yesterday and what will happen tomorrow. The rest of 

us, however, live in the real world. It is here that disasters are overtaking our nation without any real response 

from Washington. This is make-believe, self-deceit and--above all--transparent hypocrisy.”. 
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exempelvis skämt och tydliga anspelningar till folket samt folkviljan förekommer. Gällande 

tjock populism kan inte några inslag av anti-media identifieras. Inslag av anti-stat och anti-

politik tenderar att återfinnas åtminstone upp till steg 3 ”kritik mot specifika partier och/eller 

politiker”. Även om det går att argumentera för att graden är något högre, steg 4 ”kritik mot 

alla andra partiet och politiker”, i och med den fiendebild som Reagan målar upp kring 

Washington och det politiska etablissemanget. 

 

Sammanställning över graderingar av Reagans nomineringstal: 

 

Total summa: 12 av 12 

 

5.1.2 Installationstal 

Ronald Reagans installationstal hölls den 20 januari 1981 i Washington D.C. efter att han 

vunnit presidentvalet 1980 där besegrade den sittande demokratiska presidenten Jimmy 

Carter med 489 mot 49 elektorsröster.102 

 

Det finns i Ronald Reagans installationstal tecken på samtliga av Hawkins kriterier och 

kännetecken för populism som diskursiv stil. Avseende Jagers och Walgraves teoretiska 

resonemang om tunn respektive tjock populism, återfinns även inslag av dessa. 

Reagan inleder sitt installationstal med att måla upp en fiendebild mot den tidigare 

Carteradministrationen som ansvarslös och som en administration som inte tagit något ansvar 

för de problem som USA står inför. Reagan diskuterar särskilt landets ekonomiska problem, 

men lägger i detta sammanhang också vikt vid en optimism om hur hans administration nu 

ska ta itu med dessa olösta problem som han fått ärva av Carter.103 Denna retorik kan kopplas 

                                                           
102 Reagan, Ronald (1981, 20 jan). ”Inaugural Address”. 
103 Citat: ”… To continue this long trend is to guarantee tremendous social, cultural, political, and economic 

upheavals. You and I, as individuals, can, by borrowing, live beyond our means, but for only a limited period of 

time. Why, then, should we think that collectively, as a nation, we're not bound by that same limitation? We 
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till Hawkins sjätte kriterie ”aggressiv och nedsättande gentemot oppositionen”. Detta sjätte 

kriterie uppfylls dock enbart delvis, eftersom det enbart är i termer av ansvarslöshet och 

ouppfyllda löften, inte i nedsättande termer som inkompetent och hycklare såsom i Reagans 

nomineringstal, som kritiken mot den tidigare administrationen uttrycks. 

 

Under resten av talet tenderar dock flera andra av Hawkins kriterier för populism som 

diskursiv stil att uppfyllas helt. Det första ”svart/vitt och dramatiskt språkbruk”, tredje ”det 

goda förkroppsligas i folkviljan” och det fjärde ”det onda förkroppsligas i en minoritet” är 

aspekter som är genomgående i hela talet. Talets tema kan beskrivas vara att belysa 

kapaciteten hos det amerikanska folket och fokusera på ”the silent majority” som kämpar med 

vardagens alla problem. Reagan konstaterar till exempel att det talas mycket om olika 

lobbygrupper och intresseorganisationer i Washington, men att fokus från och med nu måste 

vara på en enda lobbygrupp – det amerikanska folket.104 Reagan romantiserar även en 

fiendebild mellan folket och den politiska eliten när han uttalar sina numera klassiska citat 

”we are a nation that has a government – not the other way around” samt ”government is not 

the solution to our problem; government is the problem”. 

 

I dessa uttalanden kan även Hawkins femte kriterie, ”systemisk förändring krävs”, identifieras 

då Reagan ger uttryck för hur en stor förändring av politiken och det politiska systemet krävs. 

Detta kan även kopplas Jagers och Walgraves teoretiska resonemang om tjock populism och 

hur tjock populism har inslag av bland annat anti-stat och anti-politik. Det sätt som Reagan 

beskriver hur staten är problemet och även frågar sig ”... if no one among us is capable of 

governing himself, then who among us has the capacity to govern someone else?” kan 

identifieras som ett ifrågasättande av hela det politiska systemet, det vill säga grad 5 av anti-

stat och anti-politik inom tjock populism. Några spår av anti-media, som också kännetecknar 

tjock populism, finns inte. 

 

Slutligen uppfylls även Hawkins andra kriterie och kännetecken, ”hänvisningar till historia, 

religion och/eller nationella ledargestalter”. Reagan hänvisar till tankar om ”den amerikanska 

andan” och att det nu ska återinföras hopp och tro på ”amerikansk överlägsenhet” framför den 

                                                           
must act today in order to preserve tomorrow. And let there be no misunderstanding: We are going to begin to 

act, beginning today.”. 
104 Citat: ”We hear much of special interest groups. Well, our concern must be for a special interest group that 

has been too long neglected. […] They are, in short, "We the people," this breed called Americans.”. 
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pessimistiska synen av att landet är i en nedåtgående spiral som han menar har förekommit 

under för lång tid.105 Vidare förekommer hänvisningar till den amerikanska historiska 

erfarenheten utifrån nationella ledargestalter som de klassiska presidenterna George 

Washington och Abraham Lincoln.106 Talet avslutas med att Reagan hänvisar till ett stycke ur 

krigsveteranen Martin Treptows dagbok. Treptow var en amerikansk soldat som dog under 

andra världskriget, och han uttrycker i det stycke som Reagan citerar sin patriotism och sin 

vilja att kämpa för USA och vara villig att offra sina friheter och kanske rentav sitt liv för 

nationen och för andra medborgares friheter. Att hänvisa till detta stycke kan ses som ett sätt 

att illustrera den heroism som varje amerikan är kapabel till och att hänvisa till ”den 

amerikanska andan” och amerikanska historiska erfarenheten, traditionen och moralen. 

 

Sammanställning över graderingar av Reagans installationstal: 

 

Total summa: 11 av 12 

 

5.1.3 Tal inför samlad kongress 

Ronald Reagans första tal inför USA:s samlade kongress hölls den 18 februari 1981 i 

Washington D.C., det vill säga cirka en månad efter hans installation som USA:s president.107 

 

Det finns i Ronald Reagans första tal inför USA:s samlade kongress tecken på ett flertal av 

Hawkins kriterier och kännetecken för populism som diskursiv stil. Avseende Jagers och 

                                                           
105 Citat: ”… we're too great a nation to limit ourselves to small dreams. We're not, as some would have us 

believe, doomed to an inevitable decline. I do not believe in a fate that will fall on us no matter what we do. I do 

believe in a fate that will fall on us if we do nothing. […] let us begin an era of national renewal. Let us renew 

our determination, our courage, and our strength. And let us renew our faith and our hope.”. 
106 Citat: ” … George Washington, father of our country. […]”, ”Whoever would understand in his heart the 

meaning of America will find it in the life of Abraham Lincoln.”. 
107 Reagan, Ronald (1981, 18 feb). ”Address Before a Joint Session of the Congress on the Program for 

Economic Recovery”. 
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Walgraves teoretiska resonemang om tunn respektive tjock populism, återfinns även vissa 

inslag av dessa. 

 

Reagans tal inför USA:s samlade kongress är det av de undersökta talen av Reagan som har 

den lägsta graden av populism. En Reagan med en tydligare diplomatisk framtoning 

framträder. Reagan fokuserar i talet huvudsakligen på ekonomiska frågor och inleder med att 

redogöra för den ekonomiska problembild med inflation och hög arbetslöshet som det 

amerikanska samhället står inför. Reagan tenderar dock att göra detta utan att anspela på en 

tydlig fiendebild mot den tidigare Carteradministrationen eller någon annan inrikespolitisk 

minoritet eller elit, varför Hawkins sjätte kriterie ”aggressiv och nedsättande gentemot 

oppositionen” inte uppfylls i talet. 

 

Istället påpekar Reagan flera gånger i talet hur Washington och kongressen, med såväl 

demokrater som republikaner, bör försöka enas för att göra ”det rätta” för det amerikanska 

folket. Reagan poängterar hur ”there’s nothing wrong with America that together we can’t 

fix”, men att ”we must alter our couse” och för att kunna göra detta måste Washington 

försöka arbeta tillsammans. Hänvisningarna till folket, ”the people are watching and waiting 

…”, och att samarbeta för folkets bästa kan kopplas till Hawkins tredje kriterie om att ”det 

goda förkroppsligas i folkviljan”. Genom hela talet legitimerar nämligen Reagan sina 

argument genom att hänvisa till att de representerar folkviljan och att hans utsträckta hand till 

den politiska oppositionen – demokraterna, sker därför att den politiska sfären tillsammans 

ska göra något bra för folket och agera i folkets intressen. Reagan har inte heller ett lika 

tydligt ”svart/vitt och dramatiskt språkbruk”, som är det första kriteriet i Hawkins idealtyp för 

populism som diskursiv stil, såsom i nominerings- och installationstalen. Hawkins andra 

kriterie ”hänvisningar till historia, religion och/eller nationella ledargestalter” kan delvis 

identifieras, med tanke på de hänvisningar till ”den amerikanska andan” och nationens 

traditioner, värden och moral som görs.108 

 

Hawkins fjärde kriterie ”det onda förkroppsligas i en minoritet” och femte kriterie ”systemisk 

förändring krävs” tenderar dock båda att uppfyllas delvis. Gällande det fjärde kriteriet 

tenderar dock det onda och ”dem” utgöras av Sovjetunionen snarare än demokraterna. Reagan 

konstaterar att hotet från Sovjetunionen har ökat i takt med att de har börjat närma sig USA:s 

                                                           
108 Citat: ”… Can we do the job? The answer is yes.”, ”… return to the source of our strength.”. 
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kapacitet inom det strategiska området och till exempel vad gäller kärnvapen. Denna 

återintensifiering av kalla kriget menar Reagan har skett på grund av att USA beaktat 

”tillräcklighet” framför ”amerikansk överlägsenhet” och därför minskat försvarsbudgeten. En 

försvarsbudget som Reagan nu vill öka, för att kunna möta hoten från Sovjetunionen och 

därmed kunna trygga USA:s nationella säkerhet.109 

 

På försvarsområdet tenderar Reagan alltså att ge uttryck för att större förändringar krävs – han 

påpekar bland annat att försvaret ska baseras på realism och tanken att fred kommer genom att 

förbereda sig för krig. Policyförändringarna som Reagan argumenterar för på försvarsområdet 

kan delvis identifieras gå i linje med Hawkins femte kriterie om att ”systemisk förändring 

krävs”. I kombination med de skattesänkningar och förhoppningar om en slimmad stat som 

Reagan ger uttryck för tenderar det femte kriteriet att uppfyllas delvis. Kriteriet uppfylls inte 

helt såsom i nominerings- och installationstalen, eftersom särskilt tonen kring hur Washington 

och det politiska etablissemanget och systemet är landets stora problem som måste bytas ut 

har tonats ned till förmån för fokus på att Washington ska enas i ljuset av folkviljan. Utifrån 

ovanstående når den tjocka populismens element anti-stat och anti-politik också enbart upp 

till steg 2 ”kritik mot specifik, aktuell lagstiftning” då några specifika politiska partier 

och/eller politiska ledare inte kritiseras vare sig vid namn eller i lika hög grad som under 

Reagans nominerings- och installationstal. 

 

Sammanställning över graderingar av Reagans tal inför samlad kongress: 

 

Total summa: 5 av 12 

 

                                                           
109 Citat: ”… since 1970 the Soviet Union has invested $300 billion more in its military forces than we have. As 

a result of its massive military buildup, the Soviets have made a significant numerical advantage in strategic 

nuclear delivery systems, tactical aircraft, submarines, artillery, and anti-aircraft defense. To allow this 

imbalance to continue is a threat to our national security.”. 
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5.2 George W. Bush 

5.2.1 Nomineringstal 

George W. Bushs nomineringstal hölls den 3 augusti 2000 vid det republikanska partiets 

nationella konventet i Philadelphia, Pennsylvania inför presidentvalet 2000 där han ställdes 

mot demokraternas presidentkandidat Al Gore.110 

 

Det finns i George W. Bushs nomineringstal tecken på ett flertal av Hawkins kriterier och 

kännetecken för populism som diskursiv stil. Avseende Jagers och Walgraves teoretiska 

resonemang om tunn respektive tjock populism, återfinns även inslag av dessa. 

 

George W. Bush inleder nomineringstalet med att ge uttryck för Hawkins andra kriterie för 

populism som diskursiv stil – ”hänvisningar till historia, religion och/eller nationella 

ledargestalter”, genom att vädja till att det amerikanska folkets gemensamma värden och 

traditioner. Bushs förhoppning är att folket återigen ska samlas kring dessa värden och denna 

moral som genom historien har väglett nationen.111 Bush hänvisar i talets inledning även till 

den amerikanska historiska erfarenheten. Han poängterar hur staden Philadelphia – där talet 

hålls, också är den plats där den amerikanska konstitutionen skrevs under och antogs den 17 

september 1787. En historisk och symbolisk stad för USA.112 Bush fortsätter talet i en 

liknande anda och poängterar den kraft som finns i den amerikanska karaktären och ”den 

amerikanska andan”. Bush beskriver hur USA under hans ledarskap ska ”… not write 

footnotes but chapters in the American story” och att nationen är redo för förändring och 

ämnad för framgång. 

 

Det finns i talet inslag av Hawkins fjärde kriterie ”det onda förkroppsligas i en minoritet”, 

som kan beskrivas vara uppfyllt delvis. Anledningen till att kriteriet enbart kan identifieras 

som delvis uppfyllt beror på att Bush å ena sidan ger uttryck för hur han har positiva 

erfarenheter av samarbete med demokrater från sin tid som guvernör i delstaten Texas och hur 

han poängterar att han ”… will not attack a part of this country, because I want to lead the 

whole of it”, medan han å andra sidan ger uttryck för hur det finns många demokrater i 

Washington som ”… always seeing the tunnel at the end of the light”. Bush tenderar dock inte 

                                                           
110 Bush, George W. (2000, 3 aug). ”Address Accepting the Presidential Nomination at the Republican National 

Convention in Philadelphia, Pennsylvania”. 
111 Citat: ”Together, we will renew America's purpose.”. 
112 Citat: ”Our founders […] here in Philadelphia. Ben Franklin was here, Thomas Jefferson and, of course, 

George Washington, or, as his friends, called him, George W.”. 
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att utmåla denna grupp av demokrater i Washington som en ond minoritet i särskilt hög grad, 

utan Bush poängterar snarare att deras pessimism är ett problem och att hans egen optimism 

och personliga motto att ”the sky’s the limit” kan bidra med mervärde i Washington.  

 

Trots avsaknaden att av utmåla till exempel demokraterna eller det politiska etablissemanget i 

Washington som en ond minoritet, tenderar dock Bush i talet att delvis uppfylla Hawkins 

sjätte kriterie gällande en ”aggressiv och nedsättande ton gentemot oppositionen”. Bush talar 

till exempel om den dåvarande Clintonadministrationen som en oengagerad administration, 

som istället för att leda och förbättra nationen fortsätter på samma spår som misslyckas gång 

på gång.113 Bush beskriver även sin motståndare i presidentvalet, Al Gore (tidigare vice 

president under president Bill Clinton), i liknande termer och menar att Gore ”… now leads 

the party of Franklin D. Roosevelt, but the only thing he has to offer is fear itself”. Bortsett 

från att beskriva oppositionen och den nuvarande administrationens policy i termer av 

misslyckande och oengagemang tenderar dock inte Bush att utmåla oppositionen som ond. 

Bush använder till exempel inte termer som ”hycklare” eller ”lögnare” när han beskriver Gore 

eller Clinton. Utifrån detta tenderar Bush i talet inte heller att uppfylla Hawkins första kriterie 

och kännetecken – ”svart/vitt och dramatiskt språkbruk”, utan språkbruket är överlag 

diplomatiskt. 

 

Hawkins tredje kriterie ”det goda förkroppsligas i folkviljan”, tenderar inte vid första anblick 

att ha en särskilt framträdande roll i talet. Utifrån Bushs fokus på amerikanska värden och 

moral kan dock kriteriet sägas vara delvis uppfyllt, eftersom de amerikanska värdena och den 

moral som Bush vill värna i sin tur kan kopplas till folkviljan och folkets intressen. Hawkins 

femte kriterie ”systemisk förändring krävs”, kan identifieras vara uppfyllt. Vid ett flertal 

tillfällen under talet påpekar nämligen Bush hur konservativa värden är det som torde styra 

systemet och att utvecklingen av ”big government” måste brytas för att därigenom värna 

dessa värden.114 Bush tillskriver under talet de amerikanska värdena stor vikt och beskriver att 

landet är förlorat utan dessa.115 

                                                           
113 Citat: ”… and still this administration continues on the same old path, the same old programs”, ”This 

administration had its chance. They have not led.”, ” This is not the time for third chances; it is the time for new 

beginnings.”. 
114 Citat: ”Big government is not the answer, but the alternative to bureaucracy is not indifference. It is to put 

conservative values and conservative ideas into the thick of the fight for justice and opportunity.”, ”… we must 

teach our children the values…”, ”… we must renew our values to restore our country”, ”We must give our 

children a spirit of moral courage because their character is our destiny.”. 
115 Citat: ”… it builds a wall within our nation […]. And my fellow Americans, we must tear down that wall.”. 
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Avseende Jagers och Walgraves teoretiska resonemang om tunn respektive tjock populism, 

återfinns inslag av tunn populism i Bushs tal. Till exempel kan en folklig retorik 

innehållandes ett par skämt identifieras. När det kommer till tjock populism kan inte några 

inslag av anti-media identifieras. Inslag av anti-stat och anti-politik tenderar dock att 

återfinnas åtminstone upp till steg 3 ”kritik mot specifika partier och/eller politiker”. 

 

Sammanställning över graderingar av Bushs nomineringstal: 

 

Total summa: 7 av 12 

 

5.2.2 Installationstal 

George W. Bushs installationstal hölls den 20 januari 2001 i Washington D.C. efter att han 

vunnit presidentvalet 2000 där han besegrade demokraternas presidentkandidat Al Gore med 

271 mot 266 elektorsröster.116 

 

Hawkins första kriterie ”svart/vitt och dramatiskt språkbruk” uppfylls inte i Bushs 

installationstal utan talet kan beskrivas som diplomatiskt och med gråskala. Hawkins andra 

kriterie ”hänvisningar till historia, religion och/eller nationella ledargestalter” uppfylls dock. 

Genomgående i talet fokuserar nämligen Bush på nationens traditioner, värden och moral. 

Bush poängterar till exempel vikten av att immigranter anammar dessa amerikanska 

traditioner, värden och denna moral och hänvisar sitt argument till den historiska erfarenheten 

som visar hur ”America has never been united by blood or birth or soil. We are bound by 

ideals that move us beyond our backgrounds, lift us above our interests, and teach us what it 

means to be citizens”. Bush hänvisar även till ”den amerikanska andan” och beskriver hur 

                                                           
116 Bush, George W. (2001, 20 jan). ”Inaugural Address”. 
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inget statligt åtgärdsprogram kan återsätta den, varför konservativa värden måste beaktas.117 

Bush nämner även nationella ledargestalter som USA:s 3:e president Thomas Jefferson i talet 

samt den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776118, vilket kan ses som ytterligare 

ett tecken för att Hawkins andra kriterie uppfylls då den amerikanska historiska erfarenheten 

beaktas i talet. 

 

Hawkins tredje kriterie ”det goda förkroppsligas i folkviljan” kan betraktas som delvis 

uppfyllt. Detta utifrån liknande argument som i förhållandet till Bushs nomineringstal, där 

Bushs fokus på amerikanska värden och moral delvis kan kopplas till folkviljan och att beakta 

folkets intressen, traditioner och värderingar. Hawkins fjärde kriterie ”det onda förkroppsligas 

i en minoritet” kan inte betraktas vara uppfyllt i talet, utan Bush tenderar att ha en diplomatisk 

ton genom hela talet. Av samma anledning uppfylls inte heller Hawkins sjätte kriterie 

”aggressiv och nedsättande gentemot oppositionen”. Bush behandlar istället oppositionen med 

respekt och inleder rentav talet med att tacka den tidigare demokratiska presidenten Bill 

Clinton för sin ämbetsperiod samt tacka den tidigare vice presidenten Al Gore, tillika Bushs 

motståndare i presidentvalet 2000, för en god kamp i valet.119 Hawkins femte kriterie att 

”systemisk förändring krävs” kan betraktas som delvis uppfyllt i talet i form av de 

förändringar avseende ett återinrättande av amerikanska värden, traditioner och moral som 

han menar måste göras. 

 

Vad gäller Jagers och Walgraves teoretiska resonemang om tunn respektive tjock populism, 

återfinns viss grad av tunn populism men inte någon tjock populism i talet. Tunn populism 

återfinns i hur Bush sätter konstruktionen av ett homogent folk utifrån ett kulturellt och 

värderingsmässigt perspektiv i centrum då han kommunicerar detta som en fundamental 

aspekt för det amerikanska samhället. Tjock populism kan inte identifieras i talet då Bush inte 

lyfter fram någon kritik gentemot tidigare åtgärder som tagits, utan han tenderar att enbart 

fokusera på hur han under sitt presidentskap önskar utveckla nationen. 

 

                                                           
117 Citat: ”When this spirit of citizenship is missing, no Government program can replace it. When this spirit is 

present, no wrong can stand against it.”. 
118 Citat: ”After the Declaration of Independence was signed…”, ”Much time has passed since Jefferson arrived 

for his inauguration. The years and changes accumulate, but the themes of this day, he would know: our Nation's 

grand story of courage and its simple dream of dignity.”. 
119 Citat: ”As I begin, I thank President Clinton for his service to our Nation, and I thank Vice President Gore for 

a contest conducted with spirit and ended with grace.”. 
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Sammanställning över graderingar av Bushs installationstal: 

 

Total summa: 4 av 12 

 

5.2.3 Tal inför samlad kongress 

George W. Bush första tal inför USA:s samlade kongress hölls den 27 februari 2001 i 

Washington D.C., det vill säga cirka en månad efter hans installation som USA:s president.120 

 

Hawkins första kriterie ”svart/vitt och dramatiskt språkbruk” uppfylls inte i Bushs tal inför 

USA:s samlade kongress utan talet kan, i likhet med Bushs nomineringstal och 

installationstal, beskrivas som diplomatiskt och med gråskala. Av samma anledning uppfylls 

inte heller vare sig Hawkins fjärde kriterie ”det onda förkroppsligas i en minoritet” eller det 

sjätte kriteriet ”aggressiv och nedsättande gentemot oppositionen”. I likhet med tidigare 

undersökta tal av Bush uppfylls däremot Hawkins andra kriterie ”hänvisningar till historia, 

religion och/eller nationella ledargestalter”, då han genomgående fokuserar på nationens 

traditioner, värden och moral.121 Vidare görs hänvisningar till presidenterna John F. Kennedy 

och Ronald Reagan i samband med att Bush argumenterar för skattesänkningar.122 

 

Hawkins tredje kriterie ”det goda förkroppsligas i folkviljan” kan betraktas som delvis 

uppfyllt, utifrån dels det fokus som läggs på amerikanska värderingar och traditioner och dels 

fokuset på att demokrater och republikaner bör försöka hitta samsyn i olika frågor för att på så 

sätt göra folket stolta över att de har en stat som kan lösa problem och värnar folkviljan och 

                                                           
120 Bush, George W. (2001, 27 feb). ”Address Before a Joint Session of the Congress on Administration Goals” 
121 Citat: ”… We will promote our values.”, ”Yet America's purpose is never found only in statues or history. 

America's purpose always stands before us. Our generation must show courage in a time of blessing, as our 

Nation has always shown in times of crisis.”. 
122 Citat: ”Forty years ago, and then 20 years ago, two Presidents, one Democrat, one Republican, John F. 

Kennedy and Ronald Reagan, advocated tax cuts to …”. 
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folkets intressen.123 Något romantiserande av ”the common man” i likhet med till exempel 

Reagan förekommer dock inte, varför kriteriet inte bör betraktas som helt uppfyllt utan delvis 

uppfyllt. Hawkins femte kriterie att ”systemisk förändring krävs” kan betraktas som delvis 

uppfyllt i talet i form av de förändringar avseende ett återinrättande av amerikanska värden, 

traditioner och moral som Bush menar måste göras. 

 

Vad gäller Jagers och Walgraves teoretiska resonemang om tunn respektive tjock populism, 

återfinns det en viss grad av tunn populism i talet. Däremot kan inte någon grad av tjock 

populism identifieras. Tunn populism återfinns i hur Bush tenderar att sätta konstruktionen av 

ett homogent folk utifrån ett kulturellt och värderingsmässigt perspektiv i centrum då han 

kommunicerar detta som en fundamental aspekt för nationens gemenskap och stabilitet. Tjock 

populism med elementen anti-stat och anti-politik samt anti-media kan inte identifieras i talet. 

Bush lyfter inte fram någon tydlig kritik gentemot tidigare åtgärder som tagits, utan han 

tenderar att enbart fokusera på hur han under sitt presidentskap önskar utveckla nationen. 

 

Sammanställning över graderingar av Bushs tal inför samlad kongress: 

 

Total summa: 4 av 12 

5.3 Donald Trump 

5.3.1 Nomineringstal 

Donald Trumps nomineringstal hölls den 21 juli 2016 vid det republikanska partiets 

nationella konventet i Cleveland, Ohio inför presidentvalet 2016 där han ställdes mot 

demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton.124 

                                                           
123 Citat: ”We can make Americans proud of their Government.”, ” Together this Congress and this President 

will find common ground…”, ” This is the privilege and responsibility we share. And if we work together, we 

can prove that public service is noble.”. 
124 Trump, Donald (2016, 21 juli). ”Address Accepting the Presidential Nomination at the Republican National 

Convention in Cleveland, Ohio”. 
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Det finns i Donald Trumps nomineringstal tecken på ett flertal av Hawkins kriterier och 

kännetecken för populism som diskursiv stil. Avseende Jagers och Walgraves teoretiska 

resonemang om tunn respektive tjock populism, återfinns även inslag av dessa. 

 

Utifrån det första av Hawkins kriterier – ”svart/vitt och dramatiskt språkbruk”, kan 

konstateras att detta kriterie uppfylls. Retoriken i Trumps tal ställer allt på sin spets och 

avsaknaden av gråskala är genomgående i hela talet. Trump påpekar till exempel hur USA 

”aldrig” vinner något längre.125 Han utmålar till exempel frihandelsavtalet NAFTA och 

kärnenergiavtalet med Iran som ”värdelösa” och att avtalet med Iran kommer att ”… go down 

in history as one of the worst deals ever negotiated”. Språkbruket i talet är även dramatiskt i 

det hänseende att stora ord som ”great”, ”win” och ”dream” frekvent förekommer. Trumps 

språkbruk i talet kan även kopplas till hur Jagers och Walgrave beskriver att tunn populism 

kännetecknas av ett användande av en folklig retorik, vilket är något som kan identifieras i 

talet i och med det lediga språk med till exempel flera, flera upprepningar som används. Sättet 

att dra resonemangen till sin yttersta spets tenderar även att korrelera med en folklig retorik. 

 

Det andra av Hawkins kriterier berör ”hänvisningar till historia, religion och/eller nationella 

ledargestalter”. Detta kriterie kan enbart delvis betraktas vara uppfyllt. I talet gör Trump inga 

större anspelningar på historia eller religion och han hänvisar inte till några historiska 

presidenter såsom George Washington eller Abraham Lincoln som Reagan och Bush gör i 

sina nomineringstal. Vissa hänvisningar till ”den amerikanska andan” sker dock och Trump 

hävdar till exempel att USA är ”… a nation of believers, dreamers and strivers”.126 Uttalanden 

som kan kopplas till ett fokus på nationens tradition, moral och historia i olika hänseenden. 

 

Hawkins tredje kriterie ”det goda förkroppsligas i folkviljan” samt det fjärde kriteriet ”den 

onda förkroppsligas i en ond minoritet” uppfylls i talet. En ”vi-mot-dem”-retorik är 

genomgående i hela talet där Trump framställer det politiska etablissemanget och den 

politiska eliten i Washington som folkets fiender. Trump har en konspiratorisk underton och 

hävdar att politikerna är korrupta och styrda av olika lobbygrupper och intresseorganisationer 

som inte tar hänsyn till folkets intressen och folkviljan. Lobbygrupper som sätter såväl sig 

                                                           
125 Citat: ”We don't win anymore, but we are going to start winning again. But to do that, we must break free 

from the petty politics of the past.”. 
126 Citat: ”America is a nation of believers, dreamers, and strivers that is being led by a group of censors, critics, 

and cynics.”. 
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själva som globalism före folket och amerikanism.127 Utifrån denna fiendebild menar Trump 

att han inte längre kan sitta och se på utan han ska frigöra folket och tillsammans med folket 

ta tillbaka USA från den onda minoritet som berikar sig på deras bekostnad. ”Politicans put 

their personal agenda before the national good”, menar Trump. I samband med detta blir det 

även tydligt hur Hawkins sjätte kriterie – ”aggressiv och nedsättande gentemot oppositionen” 

uppfylls. Detta då Trump menar att demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton är en del 

av denna korrupta elit som har ”riggat” det politiska systemet i Washington.128 Hon är en 

”brottsling” och ”ljugare”.129 Trump utmålar härmed oppositionen som ond. 

 

Trump har även en nedsättande ton gentemot Clintons ämbetsperiod som USA:s 

utrikesminister under president Obama, som han menar enbart förde med sig död, sönderfall, 

terrorism och internationell instabilitet.130 Trump konstaterar vidare hur Clinton mottar stora 

donationer till sin presidentkampanj från stora företag och stöd från en stor majoritet av 

landets större mediebolag. Trump uttrycker att ”They are throwing money at her because they 

have total control over every single thing she does. That is why Hillary Clinton's message is 

that things will never change… never ever”. Trump sätter i sin tur detta i kontrast till hur hans 

budskap är att stora förändringar måste göras för att ta itu med akuta problem och för att 

besegra den korrupta eliten131, varpå Hawkins kriterie ”systemisk förändring krävs” uppfylls. 

Trump uttrycker hur det är dags att se till den enda goda lobbygruppen, en som han menar 

länge har varit glömd – det amerikanska folket.132 

 

Avseende Jagers och Walgraves teoretiska resonemang om tjock populism, återfinns även 

inslag av såväl elementen anti-stat och anti-politik som anti-media i talet. Elementet anti-stat 

och anti-politik kan identifieras till steg 4 ”kritik mot alla andra politiska partier”, en 

bedömning som görs på grund av Trumps beskrivningar av Washington som korrupt och styrt 

av lobbygrupper och intresseorganisationer. Varför detta element inte kan identifieras till steg 

                                                           
127 Citat: ”… powerful special interests. […] these interests have rigged our political and economic system for 

their exclusive benefit. Believe me, it's for their benefit.”. 
128 Citat: ”Big business, elite media and major donors are lining up behind the campaign of my opponent because 

they know she will keep our rigged system in place.”. 
129 Citat: ”… her single greatest accomplishment may be committing such an egregious crime and getting away 

with it – especially when others who have done far less, have paid so dearly.”. 
130 Citat: ”This is the legacy of Hillary Clinton: death, destruction, terrorism, and weakness.”. 
131 Citat: ”My message is that things have to change – and they have to change right now. Every day I wake up 

determined to deliver for the people … ”. 
132 Citat: ”These families have no special interests to represent them.”, ”… they are forgotten, but they're not 

going to be forgotten long. People who work hard but no longer have a voice. I am your voice!”. 
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5 ”kritik mot hela det politiska systemet”, beror på att Trump i talet inte kritiserar det 

republikanska partiet utan påpekar till exempel hur ”… at our convention, there will be no 

lies”. Ett uttalande som kan sättas i kontrast till hur Trump beskriver det demokratiska partiets 

nationella konvent: ”… if you want to hear the corporate spin, the carefully-crafted lies, and 

the media myths the Democrats are holding their convention next week. Go there”. 

 

Den tjocka populismens element ”anti-media” kan identifieras till steg 2 ”kritik mot flera 

tidning och tv-kanaler”, en bedömning som görs utifrån dels hur Trump poängterar att den 

stora majoriteten av landets större mediebolag stödjer Clinton och därmed är korrupta och 

dels hur Trump i inledningen av talet uttrycker hur hans mål är att ”… tell you the plain facts 

that have been edited out of your nightly news and your morning newspaper”. 

 

Sammanställning över graderingar av Trumps nomineringstal: 

 

Total summa: 11 av 12 poäng 

 

5.3.2 Installationstal 

Donald Trumps installationstal hölls den 20 januari 2017 i Washington D.C. efter att han 

vunnit presidentvalet 2016 där besegrade demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton 

med 304 mot 227 elektorsröster.133 

 

Det finns i Donald Trumps installationstal tecken på samtliga av Hawkins kriterier och 

kännetecken för populism som diskursiv stil. Avseende Jagers och Walgraves teoretiska 

resonemang om tunn respektive tjock populism, återfinns även inslag av dessa. 

Utifrån det första av Hawkins kriterier – ”svart/vitt och dramatiskt språkbruk”, kan 

konstateras att detta kriterie uppfylls. I likhet med Trumps nomineringstal tenderar 

                                                           
133 Trump, Donald (2017, 20 jan). ”Inaugural Address”. 



 

42 

 

avsaknaden av gråskala att vara genomgående i hela talet. Exempel på hur språkbruket är 

dramatiskt kan hänvisas till Trumps frekventa användning av stora ord som ”great”, ”win” 

och ”dream”. Det dramatiska språkbruket utan gråskala kan även kopplas till den tunna 

populismens kännetecken av en retorik som har en folklig och ledig framtoning, som beskrivs 

av Jagers och Walgrave. 

 

Det andra av Hawkins kriterier berör ”hänvisningar till historia, religion och/eller nationella 

ledargestalter”. Detta kriterie uppfylldes enbart delvis i Trumps nomineringstal, men uppfylls 

i högre grad i installationstalet. Under talet gör Trump bland annat ett par hänvisningar till 

Bibeln samt använder religiösa metaforer och moraliska anspelningar.134 Trump har även en 

nationalistisk framtoning som för tankarna till den amerikanska historiska erfarenheten med 

uttalanden som ”… whether we are Black or Brown or White, we all bleed the same red blood 

of patriots, we all enjoy the same glorious freedoms, and we all salute the same great 

American flag”. Vidare gör Trump flera anspelningar på tankar om ”den amerikanska andan” 

och illustrerar med sin retorik hur det amerikanska folket återigen måste våga tänka stort och 

drömma större.135 

 

Hawkins tredje kriterie ”det goda förkroppsligas i folkviljan” samt det fjärde kriteriet ”den 

onda förkroppsligas i en ond minoritet” uppfylls i talet. I likhet med nomineringstalet är en 

”vi-mot-dem”-retorik genomgående i hela talet där Trump inleder med att poängtera hur 

denna installationsceremoni har en speciell mening eftersom ”… today we are not merely 

transferring power from one administration to another or form one party to another, but we 

are transferring power from Washington DC and giving it back to you, the people”. Trump 

spinner sedan vidare på denna fiendebild av den onda minoriteten som utgörs av det politiska 

etablissemanget, vars segrar inte varit det amerikanska folkets segrar.136 Denna fiendebild 

ställs sedan i kontrast till den förändring som Trump menar sker nu, där folkviljan och ”the 

silent majority” och ”the forgotten men and women” och deras intressen från och med nu 

kommer att beaktas. Trump fokuserar även på en internationell fiendebild kring ISIS och 

                                                           
134 Citat: ”The Bible tells us…”, ”… and most importantly, we will be protected by God.”, ” God bless you, and 

God bless America.”. 
135 Citat: ”… we will bring back our dreams.”, ”… think big and dream even bigger. In America, we understand 

that a nation is only living as long as it is striving.”, ”… whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or 

the windswept plains of Nebraska, they look up at the same night sky, they fill their heart with the same 

dreams…”, ”Your voice, your hopes, and your dreams will define our American destiny.”. 
136 Citat: ”… their triumphs have not been your triumphs; and while they celebrated […], there was little to 

celebrate for struggling families all across our land.” 
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radikal islamistisk terrorism – som han beskriver att den civiliserade världen måste enas mot 

för att förinta från jordens yta.137 Trump målar även en fiendebild kring andra länder – som 

han menar länge har berikats på det amerikanska folkets bekostnad. Trump har i talet 

genomgående ett fokus på en ”America First”-policy.138 Policyn att fokusera på det 

amerikanska folket i första hand både vad gäller utrikes- som inrikespolitik kan vidare 

kopplas till Hawkins femte kriterie ”systemisk förändring krävs”. 

 

Hawkins sjätte kriterie ”aggressiv och nedsättande gentemot oppositionen” kan också 

betraktas vara uppfyllt i Trumps installationstal. Trump är inte nedsättande mot några 

specifika politiska ledare i detta tal såsom i nomineringstalet, men han har en fortsatt 

aggressiv ton gentemot det politiska etablissemanget som han menar har förgiftat Washington 

under lång tid och beräknande har handlat utifrån sina egenintressen framför det amerikanska 

folkets intressen. Utifrån detta kan slutligen även konstateras att vad gäller Jagers och 

Walgraves teoretiska resonemang om tjock populism, återfinns inslag av elementen anti-stat 

och anti-politik i talet upp till steg 4 ”kritik mot alla andra politiker och politiska partier”, i 

likhet med nomineringstalet. Elementet anti-media kan inte bekräftas återfinns i talet, då 

Trump inte nämner något om medier såsom han gör i nomineringstalet, utan det är i huvudsak 

det politiska systemet snarare än det mediala systemet som kritiseras i talet. 

 

Sammanställning över graderingar av Trumps installationstal: 

 

Total summa: 12 av 12 

 

                                                           
137 Citat: ”… unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from 

the face of the Earth.”. 
138 Citat: ”We've made other countries rich while the wealth, strength, and confidence of our country has 

dissipated over the horizon.”, ”… it's going to be only America first. America first.”. 
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5.3.3 Tal inför samlad kongress 

Donald Trumps första tal inför USA:s samlade kongress hölls den 28 februari 2017 i 

Washington D.C., det vill säga cirka en månad efter hans installation som USA:s president.139 

 

Trumps tal inför USA:s samlade kongress är det av de undersökta talen av Trump som har 

den lägsta graden av populism. En Trump med en tydligare diplomatisk framtoning träder 

fram. Trump inleder med att beskriva hur ett nytt kapitel av amerikansk optimism och 

framgång nu sveper över nationen och att det vi vittnar är ett återuppväckande av en stark 

”amerikansk anda”.140 Därefter anspelar Trump på USA:s 250 års jubileum som inträffar om 

nio år – hur detta är en viktig milstolpe i amerikansk historia och han frågar sig hur USA 

kommer att se ut när nationen når denna milstolpe.141 Talets inledning kan kopplas till det 

andra av Hawkins kriterier som fokuserar på ”hänvisningar till historia, religion och/eller 

nationella ledargestalter”. Detta kriterie uppfylls även utifrån en del andra stycken av talet, till 

exempel i samband med att Trump refererar till den förste republikanska presidenten 

Abraham Lincoln när han diskuterar sin syn på frihandel. Trump rättfärdigar sitt argument 

genom att hävda att USA bör följa Lincolns råd.142 I talet förekommer även dunkla moraliska 

anspelningar till religion med uttalanden som ”… we are all created by the same God”. 

  

Utifrån det första av Hawkins kriterier – ”svart/vitt och dramatiskt språkbruk”, kan 

konstateras att detta kriterie inte uppfylls i talet. Trumps språkbruk skiljer sig tydligt från det 

som användes i nominerings- och installationstalen och i talet bevittnas istället en diplomatisk 

version av Trump. Hur det finns en gråskala hos Trump i detta tal bekräftas till exempel 

utifrån hur han i talet framhåller att demokrater och republikaner bör försöka enas för att hålla 

de vallöften som formulerats till folket. ”True love for our people requires us to find common 

ground, to advance the common good, and to cooperate on behalf of every American child 

who deserve a much brighter future”, konstaterar Trump. Utifrån detta kan inte heller 

Hawkins sjätte kriterie ”aggressiv och nedsättande gentemot oppositionen” identifieras i talet.  

 

                                                           
139 Trump, Donald (2017, 28 feb). ”Address Before a Joint Session of the Congress”. 
140 Citat: ”What we are witnessing today is the renewal of the American spirit. Our allies will find that America 

is once again ready to lead.”. 
141 Citat: ”… what will America look like as we reach our 250th year? What kind of country will we leave for 

our children?”. 
142 Citat: ”… Abraham Lincoln, warned that the ’abandonment of the protective policy by the American 

Government will produce want and ruin among our people’. Lincoln was right, and it's time we heeded his 

advice and his words.” 
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Med tanke på hur Trump framhåller att demokrater och republikaner har en moralisk 

skyldighet gentemot det amerikanska folket att enas, kan även Hawkins tredje kriterie ”det 

goda förkroppsligas i folkviljan” beskrivas som uppfyllt. Trump påpekar flera gånger i talet 

hur det amerikanska folket förtjänar det bästa, att ”everything that is broken in our country 

can be fixed” och att det politiska systemet måste guidas av ”… the wellbeing of American 

citizens”. Samtidigt som Trump förmedlar att demokrater och republikaner måste försöka 

enas, för folkets skull, målar han också upp vissa fiendebilder. Trump framför kritik, om än 

inte i lika dramatiska ordalag, mot den korruption som han menar har präglat Washington 

under lång tid och konstaterar att hans administration nu har påbörjat arbetet med att ”drain 

the swamp of government corruption” genom att de till exempel har infört ett förbud för 

amerikanska politiker att i framtiden arbeta som lobbyister för ett annat land.143 

 

Att framföra denna typ av åtgärder med ett slags lobbyistförbud som gjorts kan även sägas 

bekräfta hur Trump kommunicerar att stora förändringar av systemet och ”systemiska 

åtgärder krävs”, vilket är Hawkins femte kriterie. Trump utmålar även en fiendebild kring 

ISIS och immigranter från Mellanöstern då han uttrycker att ”We cannot allow a beachhead of 

terrorism to form inside America. We cannot allow our Nation to become a sanctuary for 

extremists”. Aspekter som dessa medför att Hawkins fjärde kriterie om att ”det onda 

förkroppsligas i en minoritet” uppfylls i talet. 

 

Avseende Jagers och Walgraves teoretiska resonemang om tunn respektive tjock populism, 

återfinns tydliga inslag av tunn populism i form av Trumps anspelningar på folkviljan, att 

samarbeta för folkets skull, patriotism och hur konstruktionen av ett homogent folk av 

amerikaner sätts i centrum i talet. Det förekommer även inslag av tjock populism och då i 

form av anti-stat och anti-politik. Elementen förekommer inte i lika hög grad och lika frekvent 

som de gör i Trumps nominerings- och installationstal, men med tanke på framhållandet av 

hur Trumps administration arbetar med åtgärder för att ”drain the swamp” och besegra 

korruptionen som Trump menar länge har präglat amerikansk politik kan härledningar till 

åtminstone steg 3 av dessa element av tjock populism göras. Elementet anti-media 

förekommer inte i talet. 

 

                                                           
143 Citat: ”We have begun to drain the swamp of government corruption by imposing a 5-year ban on lobbying 

by executive branch officials and a lifetime ban—[applause]—thank you. Thank you. And a lifetime ban on 

becoming lobbyists for a foreign government.”. 
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Sammanställning över graderingar av Trumps tal inför samlad kongress: 

 

Total summa: 8 av 12 

 

5.4 Garderingar 

 

Sammanställning över graderingar av samtliga tal i förhållande till varandra: 

 

 

Ovanstående diagram, utifrån graderingarna av talen baserade på Hawkins sex kriterier för 

populism och att använda populistiska uttryck, ger oss att: Reagan har en total summa av 28 

graderingspoäng (12 + 11 + 5) av 36 möjliga, Bush har en total summa av 15 graderingspoäng 

(7 + 4 + 4) av 36 möjliga och Trump har en total summa av 31 (11 + 12 + 8) av 36 möjliga. 

Vid en procentuell sammanräkning ligger Reagan på cirka 77 procent, Bush på cirka 42 

procent och Trump på cirka 86 procent. 

 

Det kan ur diagrammet också utläsas hur samtliga tre har minskat i graden av populism från 

nomineringstalet fram till deras första tal i USA:s kongress som president. Trump är den enda 

av de tre som ligger på en konstant nivå av minst 50 procent graderingspoäng i samtliga tre 
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undersökta tal. Bush kommer endast över 50 procent graderingspoäng vid ett tillfälle, vid 

nomineringstalet. Reagan kommer i sin tur endast under 50 procent graderingspoäng vid ett 

tillfälle, vid talet i kongressen. Reagan gör också den största sänkningen då han går från 11 till 

5 graderingspoäng mellan installationstalet till talet i kongressen. Att talen till den samlade 

kongressen generellt har lägst grad av populism visar hur de populistiska uttrycken tenderar 

att anpassas till den nya politiska situationen. 

 

Avseende Jagers och Walgraves teoretiska begrepp tunn populism och tjock populism 

förekom inslag av tunn populism i samtliga tal hos samtliga tre, i och med det fokus på 

folkviljan och en folklig retorik med till exempel användande av skämt och humor som 

förekom. Gällande tjock populism med elementen anti-stat och anti-politik samt anti-media 

finns dock vissa skillnader. Den högsta nivån av tjock populism noterades i Trumps 

nomineringstal, där det återfanns anti-stat och anti-politik upp till steg 4 samt anti-media upp 

till steg 2. Därefter utskiljer sig Reagans installationstal, som uppnår steg 5 av tjock populism 

utifrån elementet anti-stat och anti-politik. Totalt sett är Trump och Reagan de två som har 

inslag av tjock populism i samtliga av sina tal och det rör sig i alla utom i ett tal om elementet 

anti-stat och anti-politik. Avseende Bushs tal återfinns inslag av tjock populism enbart i 

nomineringstalet i form av steg 3 i anti-stat och anti-politik.  

 

Anti-media förekommer enbart i ett av de nio talen, Trumps nomineringstal. Att anti-media 

förekom hos Trump, och inte hos Reagan trots att Reagan hade lika höga nivåer av den tjocka 

populismens övriga element – kan dock förklaras utifrån den historiska kontexten och hur det 

har skett en ökad medial bevakning och expansion av massmedier sedan 1980-talet, en 

utveckling som bland annat Stromer-Galley diskuterar.144 I detta sammanhang bör dock även 

nämnas hur bland USA:s 100 största nyhetstidningar gav de facto 57 stycken (däribland några 

av de allra största såsom New York Times, Washington Post och Los Angeles Times) sitt 

officiella stöd till Hillary Clinton, medan enbart två (Las Vegas Review-Journal och Florida-

Times Union) gav sitt officiella stöd till Trump. Faktum är att Trump fick klart minst officiellt 

stöd från nyhetstidningar i ett presidentval någonsin, och ett ifrågasättande av medierna i 

samband med presidentvalet 2016 framstår som mer naturligt än vid till exempel 

presidentvalen 1980 och 2000.145 

                                                           
144 Stromer-Galley (2014), s. 176 ff. 
145 Wilson, Reid (2016, 11 juli). ”Final newspaper endorsement count: Clinton 57, Trump 2”. The Hill. 
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6. Slutsatser 
 

6.1 Slutdiskussion: Från Reagan till Trump 

Syftet med studien var att gradera förekomsten av populistiska uttryck i retoriken i 

presidentkampanjen och den inledande presidenttiden hos republikanerna Ronald Reagan 

(1980–1981), George W. Bush (2000–2001) och Donald Trump (2016–2017). I studien 

definieras begreppet populism som ett retoriskt verktyg där retoriken ikläds en tunn 

ideologisk faktor i form av bland annat en världsbild av antagonism mellan ”folket” och 

”eliten”.146 Utifrån denna definition har utgångspunkten i studien varit en hypotes om att den 

historiska kontexten tenderar att påverka huruvida politiska aktörer väver in högre grader av 

populistiska uttryck i sin retorik och huruvida en befolkning är mottagliga för dessa uttryck. 

Denna hypotes har i sin tur gjort det relevant att beakta inte bara graderna av populism, utan 

också beakta i vilket sammanhang som graderna uppstått. 

 

När vi sätter de populistiska graderingarna och analyserna som gjorts av talen i förhållande till 

den tidigare forskningen med redogörelserna över utvecklingslinjer inom det republikanska 

partiet och i amerikansk politisk-historia – kan konstateras att det föreligger korrelationer 

mellan faktorer i den historiska kontexten samt graden av populism och populistiska uttryck. 

Detta kan konstateras mot bakgrund av hur Reagan och Trump totalt sett har en klart högre 

grad av populism än vad Bush har. Både Reagan och Trump ligger på 23 av 24 möjliga 

graderingspoäng sett till deras nomineringstal som presidentkandidat samt installationstal som 

USA:s president. Bush ligger på knappt hälften, 11 poäng. Olikheterna mellan Reagan/Trump 

kontra Bush kan i sin tur sammanlänkas med den historiska kontexten och det politiska 

klimatet. Inför såväl Reagans presidentkampanj 1980 som Trumps presidentkampanj 2016 

präglades det politiska klimatet nämligen av oroligheter på flera samhällsfronter, vilket 

framgår i den tidigare forskningen. Likt hur den amerikanska självbilden tenderade att vara 

sargad efter Vietnamkriget (1955–1975) och ekonomiska kriser under 1970-talet, tenderade 

den amerikanska självbilden att vara sargad efter Irakkriget (2003–2011), finanskrisen 2009 

och sårbarheten inför terrorism. Likt hur kalla kriget återintensifierades under 1970-talets 

andra hälft, tenderade spänningarna mellan Ryssland och USA att öka något under 2010-talets 

första hälft med till exempel Ukrainakrisen 2014. Likt hur skepticism kring den politiska 

eliten i Washington under en tid hade brett ut sig inför presidentvalet 1980, hade skepticism 

                                                           
146 Se vidare under delkapitel ”2.1 Begreppet populism”. 
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kring Washington och till exempel lobbyindustrin brett ut sig inför presidentvalet 2016. Vi ser 

alltså såväl 1980 som 2016 en bild av ett samhälle av ökat missnöje på grund av oroligheter 

och instabilitet på flera samhällsfronter. Det politiska klimatet var inte friktionsfritt 2000 

heller – ett politiskt klimat är väl aldrig friktionsfritt, men vid en jämförelse med 1980 och 

2016 var problematiken i högre grad isolerad till ett par områden (till exempel internationell 

terrorism).147 

 

Utvecklingslinjen från Reagan till Bush till Trump och skillnader mellan de tre bör även 

beaktas utifrån den historiska kontexten i form av den populistiska tidsanda som råder, som 

lyfts fram i den tidigare forskningen av Mudde.148 Trump tenderade att 2016–2017 befinna sig 

inom den än så länge (2017) högsta nivån av denna populistiska tidsanda sett till hur 

Internetåldern befästs ännu mer nu än vad den hade gjort till exempel 2000. Sociala medier 

och mängder av information i alla flöden är numera självklara delar av den västerländska 

medborgarens vardag. Detta får effekter på politiskt kampanjande, retorik och på politikers 

sätt att uttrycka sig, i likhet med hur såväl Stromer-Galley149 som Esaiasson beskriver.150 

 

Är Trumps grader av populism således effekter av förändrade kampanjtrender, sätt att 

kommunicera och föra fram budskap? Lite förklaringsvärde tenderar att ligga i detta, 

exempelvis sett i ljuset av hur Barack Obamas valkampanjer 2008 respektive 2012 beskrivs i 

den tidigare forskningen om politiska kampanjtrender i USA. Inslag av högre grader av 

populism hos Obama än hos till exempel Bush 2000 kan åtminstone anas, och är ett intressant 

ämne för fortsatt forskning avseende populism under modern tid i USA. Vidare bör Trumps 

grader av populism jämföras med andra samtida politiker i USA för att bidra till ytterligare 

förståelse kring Trumps retorik som populistisk och en del av en ”populistisk tidsanda”. 

Intressant utifrån resonemangen om en ”populistisk tidsanda” är också studiens resultat 

gällande Reagans retorik, som i princip innehåller lika höga grader av populistiska uttryck 

(särskilt vid nominerings- och installationstal) som Trump – nästan 40 år tidigare än Trump. 

Rådde det en ”populistisk tidsanda” även då? Eller ska Reagans grader av populistiska uttryck 

förklaras som djupare än Trumps, eftersom 1980 inte präglades av exempelvis den 

                                                           
147 Se vidare om detta i delkapitel ”2.2 Historiskt perspektiv”. 
148 Mudde (2004), s. 562 f. 

Se vidare om detta i delkapitel ”2.3 Populistisk tidsanda och kampanjtrender”. 
149 Stromer-Galley (2014), s. 176 ff. 
150 Esaiasson (1990), s. 467. 

Se vidare om detta i delkapitel ”2.3 Populistisk tidsanda och kampanjtrender”. 
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kommunikation via sociala medier och informationsflöden som gör att budskapet behöver 

effektiviseras och ”sticka ut” i informationsmängden som 2016? Eller ska Reagans grader 

förstås utifrån hur det politiska klimatet kanske var ännu mer instabilt 1980 och missnöjet 

efter olika kriser högre än 2016? Hur hade Reagans budskap sett ut i en 2016 års kontext, och 

Trumps i en 1980 års kontext? Och hur hade Bushs budskap sett ut i en annan historisk 

kontext? Det är intressanta frågor att spekulera i. 

 

Den samlade bilden av studien medför att Trumps grader av populism har beröringspunkter 

med särskilt Reagan. Dessa beröringspunkter kan kopplas den historiska kontexten med 

likheter i det politiska klimatet 1980 och 2016. Den historiska kontexten tenderar alltså, 

utifrån exemplen Reagan, Bush och Trump, att påverka huruvida politiska aktörer väver in 

högre grader av populistiska uttryck i sin retorik. Populism är inte ett fenomen som uppstår ur 

tomma intet. Detta är något som även bekräftas av resonemang om hur populism och 

populistiska uttryck kan ses som en produkt av demokrati, som förs av Mudde.151 Demokrati i 

sig medför nämligen att befolkningen får framtidstro och optimism eftersom de kan påverka 

den politiska utvecklingen. När optimismen dock omvandlas till pessimism och missnöje när 

samhället möter olika större motgångar, skapas frustration gentemot det politiska systemet 

varpå befolkningen blir mottagligt för ökade grader av populistiska uttryck. Detta är givetvis 

kampanjmanagers och strateger medvetna om, varpå talskrivare och liknande väver in uttryck 

som befolkningens missnöje ”efterfrågar”. 

 

Utifrån detta kan populismens dualism också belysas, där samtidigt som populismen målar en 

dystopisk bild av nuet och drivs fram av missnöje och frustration, också är uttryck för 

optimism kring förändring och en bättre framtid. Varför populism enar samtidigt som det 

delar. Populismen följer demokratin som en skugga, i ”kontrollerade former” kanske det 

rentav ska ses som en väktare och ett sätt att driva utvecklingen framåt. En strategi för att 

bryta känslor av hopplöshet, vilket i förlängningen kan vara farligare för demokratin än 

populism i sig. Uttrycket ”kontrollerade former” används, eftersom jag menar att populism i 

just USA tenderar att vara speciell. Populism har genom den amerikanska historien kommit 

och gått – i samband med att landet har stått inför olika större politiska utmaningar såsom 

djupa ekonomiska kriser och osäkra säkerhetspolitiska lägen, utan att ha lett till förödelser 

som till exempel i Europa. Detta är något som även påpekats av professor Thomas E. Cronin, 
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som i ett inlägg i The Washington Post i januari 2014 beskriver hur till exempel USA:s 

system med begränsade mandatperioder för presidenter tenderar att vara något som hållit 

stabiliteten i schack och motverkat till exempel okontrollerade former av karismatiska ledare 

som bygger en kultur kring ett personifierat budskap. Även tvåpartisystemet är i detta 

sammanhang intressant som en balanserande faktor.152 Kanske är det också detta som medför 

att skillnaden mellan populism och populistiska uttryck kontra ”vanligt” allmängods i 

retoriken särskilt i USA framstår som hårfin. Kanske särskilt bland republikaner vars ideologi 

tenderar att bygga kring tankar om en slimmad stat och att ”folket” själva ska styra sina liv? 

Det är inte helt självklart att dra en gräns kring vad som beror på populism och vad som är det 

republikanska partiets ideologi i detta hänseende. Denna problematik medför också att 

graderingen med enbart tre steg; ”uppfylls inte”, ”uppfylls delvis” och ”uppfylls helt” kan 

anses som något bristfällig och ytterligare steg för att göra graderingarna hade varit 

fördelaktigt i en studie där man önskar göra en åtskillnad mellan populism och retorik. Vid 

ytterligare graderingar hade kanske även tydligare skillnader mellan Reagan och Trump 

kunnat identifierats. Att vidga källmaterialet till att analysera fler politiska tal hade också varit 

intressant. Med detta sagt kan slutligen påpekas hur studiens resultat enbart bör ses som 

indikationer på graderna av populism, och att detta är ett område som är behov av ytterligare 

studium i olika former och med olika infallsvinklar. 

 

6.2 Fortsatt forskning 

Populism ur ett historiskt perspektiv, där populism studeras i relation till den historiska 

kontexten och det politiska klimatet såsom gjorts i föreliggande studie är något som det 

tenderar att finnas behov av även vidare forskning i. Ytterligare historiska exempel liknande 

utvecklingslinjerna inom det republikanska partiet med Reagan, Bush och Trump är av värde 

för att förstå hur populism används som retorik. 

 

Gällande populismen i USA vore en liknande studie men med demokratiska presidenter 

intressant – hur finns det även hos dem spår av den ”populistiska tidsandan”? Exempel från 

andra länder och även från andra historiska tidsperioder är också av vikt för att fördjupa 

bilden. Jämförande studier mellan USA och ett land som till exempel Tyskland vore fruktbart 

för att ytterligare förklara hur populism i USA skiljer sig från andra länder. 
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