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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur Michelle Obama och Ann Romney framställs i 

amerikansk nyhetspress och sedan jämföra detta med hur de väljer att framställa sig själva i de 

tal som framfördes på de nationella partikonventen. Några av de frågeställningar studien utgår 

ifrån är ―Hur argumenterar de i sina tal?‖ och ―Hur framställs de i amerikansk media?‖. 

 

Teori 

Eftersom uppsatsen är indelad i två undersökningar så har vi använt oss av två olika teorier. 

Den kvalitativa undersökningen grundar sig i den retoriska teorin och utifrån den har vi 

genomfört två talanalyser. Vi fokuserar främst på argumentationen undersöker vi talen utifrån 

retorikens tre medel för att övertyga – ethos, logos, och pathos. Vi använde oss också utav 

teorierna framing och priming, vilka kan beskrivas som ‖mediala gestaltningsteorier‖. Dessa 

används i syfte att analysera resultatet av den kvantitativa undersökningen. 

 

Metod & material 

För att kunna undersöka två skilda material utifrån två teorier så har vi även två olika 

metoder, en kvalitativ och en kvantitativ. I den kvalitativa retoriska talanalysen undersöker vi 

två olika tal, framförda av Michelle Obama och Ann Romney under 2012 års valrörelse. I den 

kvantitativa innehållsanalysen består materialet av 40 tidningsartiklar hämtade från två olika 

amerikanska dagstidningar. 

 

Resultat 

Den kvantitativa innehållsanalysen visar att Michelle Obama och Ann Romney porträtteras på 

olika sätt i de två dagstidningarna. Michelle Obama placeras ofta i politiska eller 

familjebundna sammanhang. Ann Romney figurerar främst i en kontext som tar upp politik 

alternativt hennes sociala status. Resultaten från den kvalitativa retoriska analysen visade att 

de båda talen liknade varandra vad gäller struktur och argumentationsteknik. De beskriver sig 

själva som rättrådiga kvinnor med rötter i arbetarklassen. Dock skiljer sig deras huvudsakliga 

fokus åt vad gäller val av tematiskt innehåll.  

 

Nyckelord: Retorik, framing, innehållsanalys, strategisk politisk kommunikation 



Abstract 

Purpose 

The overall purpose of this paper is to study how Michelle Obama and Ann Romney are being 

portrayed in the American news press, and how they portray themselves in their own 

communication. The purpose will be fulfilled through two different studies in which we will 

examine how the two women frame themselves, and also how they are being portrayed in the 

election news coverage. 

 

Theory 

Since our theoretical structure is divided into two separate studies we use several medial 

theories which are connected to the different analyses. Our result from the quantitative part of 

the study will be analyzed from the theory ―framing‖. They both involve views on how media 

affect the attitude of the receiver through the way they present news. The rhetorical analysis 

will involve an argumentative examination of two speeches. We will concentrate our focus to 

the three rhetorical ways of convincing: ethos, logos and pathos.  

 

Method & Material 

We have implemented two different methods in order to be able to analyze two different 

bodies of material. In our qualitative study we examine two speeches held by Ann Romney 

and Michelle Obama. We used the rhetorical model of argumentation analysis although we 

chose to adjust it to our purpose. In the quantitative study we have chosen to implement a 

content analysis since the body of material consists of a number of news paper articles. 

 

Findings 

The quantitative content analysis shows that Michelle Obama and Ann Romney are being 

portrayed differently in the two newspapers. The coverage on Michelle Obama mostly places 

her in contexts of politics and family while Ann Romney is placed in the perspective which 

focuses on politics and in some way the fact that she belongs to the upper class. 

In the rhetorical analysis we found that their speeches are very alike in ways of structure and 

contents. They both describe themselves in similar ways although their main focus is 

concentrated on different topics. They talk about themselves as virtuous women with origins 

in the American working class.  

Key words: Rhetoric, framing, content analysis, strategic political communication 
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1. Inledning 
 

I månadskiftet augusti - september höll de amerikanska partierna konvent inför 2012 års 

presidentval. Förr sågs konventen som ett viktigt och betydande möte eftersom delegater från 

de olika delstaterna röstade fram partiets president- och vice presidentkandidat. Idag har 

konventen snarare ett symboliskt värde, eftersom kandidaturerna nu bestäms i ett tidigare 

skede. På grund av detta har också mediebevakningen av konventen drastiskt minskat sedan 

1976 då en sådan omröstning för sista gången spelade roll för ett partis val av 

presidentkandidat.1 2012 års konvent fick dock ett stort genomslag i olika medier samt i 

massmedia, inte främst på grund av presidentkandidaternas tal, utan på grund av de tal som 

hölls av deras fruar – Michelle Obama och Ann Romney. Michelle Obama höll sitt tal den 4 

september 2012 och Ann Romney den 29 augusti och talen uppmärksammades på flera olika 

mediala plattformar och videoklipp av talen fick världsomspännande spridningar med hjälp av 

främst Youtube samt de största framstående sociala medierna, där de framför allt hyllades.  

 Presidentvalet sysselsätter många olika aktörer inom många olika sfärer. 

Nyhetsrapporteringen världen över vad gäller amerikansk politik var och är utbredd och 

omfattande, valkampanjernas omfattning växer för varje mandatperiod. Valet är inte bara en 

amerikansk angelägenhet, utan påverkar människor världen över vilket gör det till ett 

högaktuellt ämne på de flesta medieredaktionerna.
2
 I och med valets mediala expanderande 

och valkampanjernas utveckling ökar också antalet människor, utöver presidentkandidaterna, 

som innehar betydande roller i partiernas väg mot makten. En roll som har förändrats 

betydligt under det senaste decenniet är rollen som presidentkandidatfru. Michelle Obama och 

Ann Romney är alltså namnen på 2012 års kandidater till platsen som First Lady. Rollen som 

presidentkandidatsfru har utvecklats och omformats sedan Pat Nixon så sent som 1972 för 

första gången fick inta talarstolen som republikansk First Lady på ett partikonvent. Idag är det 

mer eller mindre en självklarhet att presidentkandidaternas familjer antar framträdande och 

synliga roller i valkampanjerna samt att deras fruar håller centrala tal på de stora politiska 

scenerna. 

                                                 
1 Weaver Jr, Warren, THE NATION: A History of Republican Conventions; Despite a Well-Managed Game 

Plan, Republicans Play Intramural Hardball, New York Times, Publicerad: 1988-08-14, 

http://www.nytimes.com/1988/08/14/weekinreview/nation-history-republican-conventions-despite-well-

managed-game-plan-republicans.html (Hämtad: 2012-10-29) 
2
 Bowles, Dr. Nigel, The outcome of this battle is not only important to America but also to the rest of the world, 

Daily Mail, Publicerad: 2012-10-23, http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2222109/US-Presidential-

Election-2012-The-outcome-important-America-rest-world.html (Hämtad 2012-12-17) 
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Det är just dessa roller som den här uppsatsen ämnar undersöka. Genom en tvådelad studie 

bestående av en kvantitativ innehållsanalys samt en kvalitativ retorisk talanalys söker vi 

synliggöra dels hur Michelle Obama och Ann Romney framsälls i amerikans nyhetspress, 

samt dels hur de förhåller sig till dessa framställningar i sin egen kommunikation.  

 Ämnet har behandlats tidigare och många forskare har utfört analyser av 

presidentkandidatfruars retorik, men det är inte retoriken vi i huvudsak kommer fokusera på. 

Vår undersökning fokuserar alltså istället på presidentkandidatfruarnas roller i politiken, och 

inte endast på retoriken vid ett taltillfälle. Uppsatsen kan därmed placeras i området politisk 

kommunikation, men med en inriktning på strategisk kommunikation.    

 

Michelle Obama 

Michelle Obama föddes år 1964 i Chicago. Hon är sedan fyra år tillbaka USA:s first lady då 

hennes make, Barack Obama, gick segrande ur 2008 års presidentval. Hon blev snabbt 

populär hos det amerikanska folket och särskild popularitet erhöll hon av USA:s kvinnor. 

Enligt gallup-undersökningar har hennes popularitet legat på en konstant hög nivå sedan 

hennes make blev vald till president för drygt fyra år sedan.
3
 Michelle Obama har en 

juristexamen från Harvard university och innan hon och hennes make började ägna sig åt 

politik så arbetade hon bland annat för en framgångsrik advokatbyrå och för Chicagos 

universitet. Hon har tillsammans med sin make två döttrar.
4
 

 

Ann Romney 

Ann Romney föddes år 1949 i den amerikanska delstaten Michigan.. Hennes far hade flyttat 

från Wales till USA där han blev en framgångsrik affärsman och även borgmästare. När Ann 

Romney var 15 år träffade hon sin framtida make, Mitt Romney, som hon idag har fem söner 

tillsammans med.
5
 Hon konverterade tidigt till sin makes religion, mormonism, som de båda 

                                                 
3
Jones, Jeffrey M, Michelle Obama remains popular in U.S, Gallup, publicerad: 30/5/2012, 

http://www.gallup.com/poll/154952/michelle-obama-remains-popular.aspx , hämtad: 19/1/2012    
4
 West, Cassandra, Her plan went awry, but Michelle Obama doesn‘t mind, Chicago tribune, publicerad: 

1/09/2012 http://articles.chicagotribune.com/2004-09-01/features/0408310383_1_michelle-obama-sidley-

austin-brown-best-laid-plans, hämtad: 19/1/2012 
5
 Bond, Anthony, How Ann Romney‘s incredible family journey from a welsh coal mine could end in the white 

house, Daily mail, publicerad: 6/8/2012, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2083920/Ann-Romneys-

Welsh-ancestry-help-husband-Mitt-win-presidential-nomination.html, hämtad: 19/1/2012 

http://articles.chicagotribune.com/2004-09-01/features/0408310383_1_michelle-obama-sidley-austin-brown-best-laid-plans
http://articles.chicagotribune.com/2004-09-01/features/0408310383_1_michelle-obama-sidley-austin-brown-best-laid-plans
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2083920/Ann-Romneys-Welsh-ancestry-help-husband-Mitt-win-presidential-nomination.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2083920/Ann-Romneys-Welsh-ancestry-help-husband-Mitt-win-presidential-nomination.html
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fortfarande utövar. Hon har inte haft något regelrätt arbete utan har istället agerat hemmafru, 

detta är något hon har talat offentligt om vid flera tillfällen.
6
 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur Michelle Obama och Ann Romney 

framställs i amerikansk nyhetspress, för att sedan jämföra detta med hur de två 

presidentkandidatfruarna själva väljer att framställa sig i sin kommunikation. Viktigt att ha i 

åtanke är också att media har större möjlighet, speciellt tidsmässigt, att sprida och etablera sin 

bild av dem. Därför blir en förlängning av syftet att också undersöka huruvida de försöker 

dementera, alternativt bekräfta, påståenden från media gällande dem själva Ett antal 

frågeställningar som ligger till grund för arbetet är: 

 

 Hur framställs Ann Romney och Michelle Obama i två av de största amerikanska 

tidningarna inom amerikansk nyhetspress? 

 Hur vill Ann Romney och Michelle Obama framstå om man ser till vad de behandlar i 

sina tal? 

 Hur skiljer sig den amerikanska pressens framställning av Ann Romney och Michelle 

Obama om man jämför med hur de framställer sig själva i sina tal? 

 

1.2 Tidigare forskning 

Retorik är en 2000 år gammal disciplin och sedermera också en bred vetenskap med, vad 

retorikern och författaren Bo Renberg kallar, många tvärvetenskapliga överlappningar.
7
 

Talanalyser och studier så som den som utförs i denna uppsats förekommer i överflöd, och på 

grund av detta finns i dagsläget ingen möjlighet att presentera den tidigare utförda 

forskningen på ett fullständigt tillfredsställande sätt. Man kan även slå fast att den retoriska 

teorin och analysen idag inte enbart anläggs på tal som hålls i klassiska talsituationer. Reklam, 

filmer, och mer eller mindre all typ av kommunikation analyseras idag utfrån retorikens alla 

strategier och tillvägagångssätt. Den akademiska forskningstidsskriften Rhetorica 

                                                 
6
 New york times, Ann Romney, publicerad: 3/10/2012 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/r/ann_l_romney/index.html, hämtad 19/1/2012 
7
 Renberg, Bo, Retorikanalys: en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 9 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/r/ann_l_romney/index.html
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Scandinavica har sedan 1997 bedrivit forskning och samlat ihop samt presenterat den 

retorikforskning som sker runt om i de skandinaviska länderna. I Scandinavian studies in 

rhetoric: Rhetorica Scandinavica 1997-2010
8
 har man också samlat 18 av de främsta 

artiklarna från tidsskriften, detta för att ge en översiktlig bild av hur den retoriska forskningen 

ser ut i idag. 

 När det kommer till framing och forskning på hur nyhetsrapporteringen 

anpassas och ramas in så finns även här en stor mängd studier och avhandlingar. Inte heller 

här finns utrymme till att på ett fullständigt sätt redogöra för fältet, men ett exempel på en 

studie gällande framing i samband med just amerikanska valkampanjer är JW Rhees studie 

Strategy and issue frames in election campaign coverage: a social cognitive account of 

framing effects som publicerades i den akademiska tidsskriften The Journal of 

communication. Studien handlar om hur nyhetsrapporteringen av valkampanjer påverkar 

individens syn på, och tolkning av, dessa kampanjer.
9
 

 Vad gäller exempel på forskning på det specifika ämne som behandlas i den här 

uppsatsen så redogör historikern och journalisten Carl Sferrazza Anthony i sina böcker First 

Ladies: The Saga of the Presidents' Wives and Their Power, 1789-1961
10

, och First Ladies: 

The Saga of the Presidents’ Wives and Their Power, 1961-1990
11

, för hur presidentfruarnas 

roll i USA sett ut och hur deras sociala och politiska makt har utvecklats. 

1.3 Disposition 

De två nästkommande kapitlen består av ett teorikapitel där de förekommande teorierna 

presenteras och specificeras, samt ett metodkapitel i vilket de två olika 

undersökningsmetoderna beskrivs och diskuteras. Metodavsnittet följs upp av resultat- och 

analyskapitlet vilket är utformad på ett sätt som förhoppningsvis ska göra arbetet så 

lättförståeligt och överskådligt som möjligt. Först presenteras den kvantitativa 

innehållsanalysen. Denna inleds med ett resultatkapitel där resultaten presenteras i 

diagramform, och fortsätter sedan med ett analyskapitel där vi presenterar vad vi kommit fram 

till utifrån resultaten tillsammans med den valda teoretiska grunden. Efter den kvantitativa 

                                                 
8
 Gure, Jan, Kjeldsen, Jan E, Scandinavian studies in rhetoric : Rhetorica Scandinavica 1997-2010, 

Retorikförlaget, Ödåkra, 2011 
9
 Rhee, JW, Strategy and issue frames in election campaign coverage: a social cognitive account of framing 

effects, Journal of Communication, vol. 47, issue 3, 1997, s. 26–48 
10

 Anthony, Sferrazza Carl, First Ladies: The Saga of the Presidents' Wives and Their Power, 1789-1961, 1. 

Uppl., W. Morrow, New York, 1991 
11

 Anthony, Sferrazza Carl, First Ladies: The Saga of the Presidents' Wives and Their Power, 1961-1990, 1. 

Uppl., W. Morrow, New York, 1992 
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undersökningen fortsätter uppsatsen med den kvalitativa retoriska talanalysen, där resultat- 

och analysavsnittet är sammansatt eftersom dessa har en så pass stark koppling inom retoriken 

och ofta inte går att särskilja. Kapitlet inleds med en genomgång av Michelle Obamas tal och 

följs av avsnittet som behandlar Ann Romneys tal. En mer genomgående beskrivning av de 

retoriska analysernas uppbyggnad går att finna i början av det retoriska analyskapitlet. Efter 

resultat- och analysdelen av talen följer en jämförande diskussion som presenterar likheter 

och skillnader i deras argument och argumentationsteknik.. Arbetets sista kapitel kallar vi för 

‖avslutande diskussion‖, här jämför vi resultaten från de båda analyserna och kommenterar 

dessa utifrån våra valda teorier för att sedan diskutera resultaten i en bredare samhällelig 

kontext. Absolut sist i uppsatsen återfinns källförteckning, bilagor, och pressrelease. Samtliga 

delar av uppsatsen har producerats och redigerats i lika stor mån av båda författarna. 
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2. Teori 

2.1 Begreppsdefinitioner  

Roller 

 I uppsatsen används frekvent begreppet ‖roller‖. Detta används för att kategorisera hur Ann 

Romney och Michelle Obama framställs och framstår vid olika tillfällen i 

undersökningsmaterialet. När de  talar om sig själva, eller omskrivs, med en specifik 

utgångspunkt ges de en viss roll i sammanhanget. Om de exempelvis talar om sina barn antar 

de först och främst rollen som mor, och när Michelle Obama talar om sina tidigare år i vita 

huset antar hon främst rollen som First Lady. Dessa olika roller återfinns också i den 

kvantitativa undersökningen där de utgör grunden i de variabler som har skapats och 

operationaliserats. 

 

2.2 Retorik 

 

Syftet med den här uppsatsen är att jämföra hur amerikansk dagspress gestaltar Michelle 

Obama och Ann Romney med hur de båda kvinnorna själva väljer att framställa sig i sin 

kommunikation. När det kommer till att studera hur de väljer att strukturera den 

kommunikation som de själva har kontroll över så har vi valt att använda oss av den retoriska 

teorin. Detta beror på att retorik med fördel kan användas då man söker urskilja strategier och 

vilka typer av övertygningsmedel som används i en given skriftlig eller muntlig 

kommunikation. Retoriken som vetenskap kan dateras bakåt i tiden till antikens grekiska 

filosofer och då främst Aristoteles, som kan påstås vara den enskilt viktigaste individen för 

födelsen av den retoriska vetenskapen, samt dess utveckling. Retorik är enligt retorikern och 

universitetslektorn Janne Lindqvist Grinde studier av hur ord och andra sorters symboler 

används för att påverka, retoriken behandlar alla former av språklig och symbolisk 

påverkan.12 Det kan bland annat vara just detta som ligger till grund för det faktum att det det 

går att utföra retoriska analyser på väldigt många vitt skilda fenomen. På frågan vad en 

retorisk analys egentligen är svarar Lindqvist Grinde att den syftar till att besvara en annan 

fråga; ‖vilka strategier används för att påverka mottagaren‖?13 

                                                 
12 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 25 

13 Ibid, s. 26 
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 Bo Renberg menar att retoriken har två sidor, en praktisk och en teoretisk. Han 

skriver att den praktiska delen tillhandahåller verktyg som kan användas för att skapa effektiv 

kommunikation i form av texter och tal. Den teoretiska delen, däremot, kan bistå oss med 

samma verktyg då vi ämnar undersöka och förstå hur en text eller ett tal faktiskt är 

strukturerat, och varför.14 De två delarna består alltså av samma komponenter, det är 

användningen av dessa som är omvänd. Antingen implementerar man verktygen i sitt arbete, 

eller så söker man efter dessa verktyg för att sedan analysera deras syfte. Lindqvist Grinde 

påvisar också detta förhållande då han menar att man inte kan skilja praktiseringen av retorik 

från analysen av densamma.15  

 Vid utförandet av en argumentationsanalys gäller det först och främst att 

identifiera tesen i det aktuella materialet. Tesen är alltså den åsikt som avsändaren vill få 

publiken att ta till sig och göra till sin egen.16 När tesen är identifierad gäller det att finna 

vilka olika argument som avsändaren använder sig av för att uppnå sitt syfte. 

Retorikvetenskapen menar att det finns tre olika typer av av bevismedel, eller argument, som 

kan användas av avsändaren för sitt specifika ändamål. Den första av dessa typer kallas logos. 

Bo Renberg skriver att logosargument är sådana argument som riktar sig till publikens förnuft 

och logiska tänkande.17 Argumentet i fråga grundar sig då exempelvis på vetenskaplig fakta 

eller statistiska uppgifter. Lindqvist Grinde menar också att det finns två olika typer av 

logosargument, entymem och paradigm. Ett entymem är ett argument baserat på generella 

påståenden och logiska slutsatser utifrån givna premisser. Paradigm är istället ett argument 

som utgår från enskilda exempel. Enligt Lindqvist Grinde är argumentationstyperna baserade 

på olika grunder, ett entymem grundar sig ofta djupare i faktiska påståenden medan ett 

paradigm ofta tenderar att ha en starkare känslomässig effekt även om det vid en första 

anblick kan verka faktabaserat.
18

 

 Den andra typen av argument som definieras av retorikvetenskapen kallas ethos 

och sådana argument syftar primärt till att stärka avsändarens trovärdighet, samt använda en 

redan etablerad trovärdighet för att stärka sin tes. Renberg menar att i en ethosargumentation 

så övertygas inte publiken genom logisk och faktabaserad bevisföring, utan genom att förlita 

sig på avsändarens förhoppningsvis höga kompetens och goda omdöme.19 Inom retoriken 

menar man att det finns tre olika ethoskategorier som alla är viktiga att använda i det aktuella 

                                                 
14 Renberg, Bo, Retorikanalys: en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 9 

15 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 25 

16 Renberg, Bo, Retorikanalys: en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 30 

17 Renberg, Bo, Retorikanalys: en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 33 
18

 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 98 - 99 

19 Renberg, Bo, Retorikanalys: en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 35 



11 

 

kommunicerade innehållet, för att lyckas bygga upp och stärka sin trovärdighet. Den första 

kategorin kallas eunoia och innebär att man på olika sätt söker visa en god vilja och en god 

inställning gentemot publiken.
20

 Att man visar sig vara vänligt sinnad är alltså i mångt och 

mycket det första steget mot att få publikens uppmärksamhet. Fronesis kallas den andra 

ethoskategorin, vilken utgår från det faktum att det är viktigt för talaren att uppvisa kompetens 

och kunskaper om främst det ämne som man behandlar, eftersom man då ger publiken ett 

incitament till att faktiskt lyssna på det man har att säga.
21

 Den tredje kategorin inom 

ethosbegreppet kallas arete och innebär att man med hjälp av olika tekniker söker framhäva 

sina goda sidor och dygder, exempelvis att man har god moral och att man är rättvis.
22

 Här är 

det också viktigt att anpassa de dygder man visar upp till den kontext man befinner sig i, 

dygder som passar bra på svensexan passar antagligen inte lika bra in på gudstjänsten. 

 Den tredje typen av argument kallas pathos och kan sägas vara argument som 

bygger på, och grundar sig i, publikens känslor. Bo Renberg skriver att alla argument förvisso 

kan ha en känslomässig förankring, men skillnaden är att pathosargument inte behöver 

bearbetas av publikens tänkande för att få en direkt emotionell effekt, människor kan ofta 

välja att gå efter sina känslor trots att det kan finnas sakliga aspekter som talar emot den 

aktuella ståndpunkten.23 Lindqvist Grinde menar att dessa olika typer av argument inte alltid 

på ett tydligt sätt kan skiljas från varandra, och att denna svårighet främst uppkommer i 

retoriska analyser av en text. Han menar vidare att analytikern ofta måste föra utförliga och 

uttömmande resonemang om texten ifråga utan att till slut ge några definitiva svar på den 

ursprungliga frågan.24 Detta är nödvändigt att ha i åtanke vid granskningen av de kommande 

retoriska talanalyserna. 

 

2.3 Framing 

 

När det kommer till den del av uppsatsens syfte som handlar om att undersöka hur amerikansk 

nyhetspress framställer Michelle Obama och Ann Romney så anser vi att framing med fördel 

kan användas som teoretisk bas. Framing är ett mångfacetterat begrepp som förekommer 

                                                 
14 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 93 

15 Ibid, s. 92-93 

16 Ibid, s. 91-92 

23 Renberg, Bo, Retorikanalys: en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 36 

24 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 57 
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inom flera olika discipliner samtidigt som det också finns ett antal olika definitioner av 

fenomenet. Denis McQuail skriver i sin bok McQuail´s Mass Communication theory att 

sociologen Erving Goffman var den som först presenterade idén om att ramar, eller frames, är 

nödvändiga för att organisera människors erfarenheter och information i en samhälleligt 

konstruerad verklighet.25  

 Inom medie- och kommunikationsvetenskapen förekommer framing främst då 

man talar om massmedias och journalistikens roll när det kommer till att gestalta händelser 

och nyheter för att på så sätt skapa ett ramverk för publikens kommande förståelse och även 

hur de faktiskt bör tolka det som presenteras.26 Mcquail skriver vidare att framing handlar om 

att skapa en översiktlig tolkning av isolerade företeelser och händelser samt kategorisera in 

dessa i en redan konstruerad verklighet. Han menar att det mer eller mindre är oundvikligt för 

journalister att göra just detta och därmed också gå ifrån total objektivitet för att istället föra 

in element av partiskhet.27 

 Robert Entman menar att framing består av två olika element; salience och 

selection. Selection innebär att man aktivt väljer vilka aspekter av ett fenomen som ska 

inkluderas i rapporteringen, för att sedan på olika sätt göra dessa aspekter mer framträdande 

(salient) i den kommunicerade texten.28 Detta kan åstadkommas exempelvis genom att 

associera de utvalda aspekterna med andra kulturellt etablerade symboler.29 Detta urval och 

den efterföljande upphöjningen av dessa aspekter gör då att det är de som står i fokus då 

läsarna ska tolka och förstå fenomenet i en bredare kontext. Entman menar också att framing 

på samma gång potentiellt kan ta bort fokus från andra, oönskade, aspekter.30    

 Jesper Strömbäck, professor inom journalistik och medie- och 

kommunikationsvetenskap, beskriver samma fenomen och menar att när journalister väljer att 

fokusera på vissa aspekter, och därmed också väljer bort andra, så skapas även en 

rekonstruktion och gestaltning av det fenomen som presenteras. Det är denna rekonstruktion 

som fungerar som ett ramverk för publiken och dess tolkning.31 Hur journalisterna framställer 

en viss företeelse påverkar alltså vad mottagaren kommer tycka och anse kring denna 

företeelse. Just därför är det viktigt för journalisterna att försöka vara så varierade och 

                                                 
25 McQuail, Denis, McQuail's mass communication theory, 5. ed., SAGE, London, 2005 s. 378 

26 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper, Medierna och demokratin, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 327 

27 McQuail, Denis, McQuail's mass communication theory, 5. ed., SAGE, London, 2005, s. 379 

28 Entman, Robert, Framing:  Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Journal of Communication, 

Volume 43, Issue 4, pages 51–58, December 1993, s. 52 
29 Entman, Robert, Framing:  Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Journal of Communication,     

Volume 43, Issue 4, pages 51–58, December 1993, s. 53 

30 Ibid, s. 54 

31 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper, Medierna och demokratin, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 327 
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objektiva som möjligt i sitt arbete. 

 Genom den kvantitativa innehållsanalysen kommer vi få fram resultat som visar 

vilka olika aspekter journalisterna väljer att lägga mest fokus på gällande Michelle Obama 

och Ann Romney. Resultaten kommer sedan analyseras med framing som grund för att vi ska 

få vidare förståelse för vad vår undersökning verkligen betyder.   

 

2.4 Samband mellan teori och empiri 
 

Anledningen till att vi har valt just retorik och framing som teoretiska utgångspunkter i våra 

två undersökningar beror till stor del på att de på olika sätt kan påvisa liknande mönster och 

fenomen i olika typer av undersökningsmaterial, i olika skeenden. Det samband som vi ser 

mellan de två teorierna, och som vi också anser bidrar positivt till uppsatsen, är att de två 

teorierna kompletterar varandra på ett förtjänstfullt sätt trots det faktum att de implementeras 

på olika nivåer. Med retoriken kan man med fördel gå in på detaljnivå i det material man 

analyserar och då förhoppningsvis få fram en tydlig bild av hur kommunikationens avsändare 

arbetar för att framställa sig på ett visst sätt, medan man med hjälp av framing snarare kan 

skapa sig en god översiktlig bild av exempelvis olika mönster och trender gällande hur 

någonting framställs och gestaltas över en längre tid eller i ett större material. Detta 

resonemang för då också med sig att om man vill utnyttja teorierna till fullo så bör analyser 

som innefattar framing som teori utgå från ett större material än analyser som innefattar 

retorik som teoretisk utgångspunkt. Utifrån detta har vi valt att implementera framing som 

teori i en kvantitativ undersökning och retoriken som teori i en kvalitativ undersökning. Även 

om vi har valt att använda oss av två olika teorier är målet det samma, att lyckas förstå hur de 

två presidentkandidatsfruarna ramas in i de två olika typerna av kommunikation. På grund av 

materialens olika utformning krävdes dock två olika teorier för att uppnå detta. Vår 

förhoppning är alltså att vi ska kunna arbeta med olika typer av material, det vill säga 

tidningsartiklar samt enskilda muntliga framföranden, för att sedan med hjälp av vår dubbla 

teorigrund synliggöra skillnader och likheter i de två typerna av kommunikation samt dess 

innehåll.  
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3. Metod & material 

 

I detta kapitel redogörs för hur vi har gått tillväga i utförandet av de båda analyserna. 

Inledningsvis redogörs för vår tanke med de två olika metodtyperna och hur de 

förhoppningsvis ska samspela med varandra. Sedan redogörs för den kvantitativa 

innehållsanalysen. Här presenterar vi hur vi gick tillväga i skapandet av undersökningens 

variabler och även varför vi valt att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys. Sedan 

presenteras undersökningsmaterialet vilket följs upp av en redogörelse för hur vi har erhållit 

detta. Nästa avsnitt behandlar den kvalitativa retoriska analysen. Kapitlet inleds med att vi 

förklarar hur vi har kommit i besittning av materialet samt dess innehåll. Detta följs upp av ett 

metodavsnitt gällande retorisk analys. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som diskuterar 

svagheter med vårt metodval samt svårigheter vi har stött på i utförandet av 

undersökningarna. 

 

3.1 Metodernas förhållande 

 

Vår tanke med använda två olika metoder i två olika undersökningar grundar sig i att den 

kvantitativa undersökningen ska vara en plattform som gör det lättare att bättre förstå den 

kvalitativa undersökningen. Den kvantitativa undersökningen ska fungera som en slags 

omvärldsanalys då den behandlar hur Ann Romney och Michelle Obama framställdes i 

amerikansk dagspress fram till det att de höll sina tal på de nationella konventen. Den 

kvalitativa undersökningen ska sedan påvisa hur de själva vill framställa sig . Förhållandet 

mellan de två undersökningarna består alltså i att den inledande studerar hur de båda 

kvinnorna framstod i amerikansk press fram till det att talen hölls medan den avslutande visar 

hur de framstod i sina tal. De två metoderna tillåter oss alltså att synliggöra dels hur 

amerikansk media ramar in Michelle Obama och Ann Romney, och dels hur Michelle Obama 

och Ann Romney ramar in sig själva. Detta förhållande bidrar då till att vi utifrån den 

kvantitativa undersökningen, och resultaten från den, kan påvisa varför de båda kvinnorna 

valde att fokusera på vissa ämnen samt varför de använde sig av de retoriska strategier som vi 

synliggör i den kvalitativa undersökningen. I en retorisk analys är det ofta svårt att på något 
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säkert sätt påvisa varför specifika strategier används eller varför särskilda ämnen behandlas, 

man begränsar sig snarare till att påvisa förekomsten av dessa strategier och ämnen. Med 

hjälp av en förberedande omvärldsanalys som studerar material från tiden innan talen hölls så 

anser vi att vi får större möjlighet att diskutera varför Michelle Obama och Ann Romney 

kommunicerade som de gjorde. 

 

3.2 Kvantitativ innehållsanalys 
 

För att analysera och undersöka hur Michelle Obama och Ann Romney framställs i 

nyhetsrapporteringen och vilka olika typer av roller de tillskrivs av den amerikanska 

nyhetspressen under de två månaderna innan de höll sina tal på respektive konvent har vi valt 

att utföra en kvantitativ innehållsanalys av ett antal artiklar från två amerikanska 

dagstidningar. Just en kvantitativ innehållsanalys kan enligt Peter Esaiasson, professor i 

statsvetenskap, vara ett värdefullt och användbart verktyg då man vill belysa förekomsten av 

specifika innehållskategorier i ett material.
32

 Esaiasson menar också att kvantitativa 

innehållsanalyser bland annat ofta används inom det område som brukar kallas politisk 

kommunikationsforskning där materialet ofta består av främst press, radio och TV.
33

 Vi 

ämnar synliggöra ett avgränsat antal kategorier i vårt utvalda undersökningsmaterial för att 

sedan redogöra för hur frekvent de olika kategorierna förekommer i materialet. På grund av 

detta upplägg kan den kvantitativa innehållsanalysen påstås vara en väl anpassad metod för 

den här uppsatsen. 

 De analysenheter som ligger till grund för den kvantitativa innehållsanalysen i 

den här uppsatsen består av totalt 40 tidningsartiklar från två av USA:s största dagstidningar – 

New York Times och USA Today, och då tjugo artiklar rörande Michelle Obama samt tjugo 

artiklar rörande Ann Romney. Varför vi har valt just dessa två tidningar beror främst på det 

faktum att de är två av de största och med inflytelserika tidningarna i USA. Anledningen till 

att vi har valt att inkludera artiklar från två olika dagstidningar är för att undkomma en möjlig 

ensidig subjektivitet och skapa en större differentiering i materialet. Risken med att enbart 

inkludera artiklar från en tidning kan alltså vara att tidningens politiska bakgrund och agenda 

potentiellt färgar materialet och där med också resultatet. Ett ultimat scenario hade varit att 

                                                 
32

 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 197 
33

 Ibid, s. 198 - 199 



16 

 

inkludera ännu fler artiklar och artikelkällor i vårt undersökningsmaterial, men detta var inte 

möjligt på grund av uppsatsens omfång och vårt val av dubbla undersökningar.    

 Urvalet av tidningsartiklarna inleddes med att vi skapade ett avgränsat tidsspann 

för när artiklarna publicerades, vilket sträckte sig från 27:e juni till 4:e september. Det valda 

tidsspannet grundar sig på att vi ville undersöka artiklar som publicerades i samband med den 

mediala uppbyggnaden av talen. Vi valde endast artiklar från tiden innan talen för att kunna 

utesluta artiklar som direkt behandlar talen och dess innehåll. Vi ville också att artiklarna 

skulle ha en koppling till valkampanjerna, där talen ingår, och begränsade tidsspannet utifrån 

detta. Tiden för när artiklarna publicerades fick därför bli cirka två månader bakåt i tiden från 

när det första talet hölls fram till det datum då det sista talet hölls. När urvalet sedan skulle 

utföras använde vi oss av respektive tidnings webbaserade artikelarkiv, samt den integrerade 

sökfunktionen vilken tillät oss att implementera det skapade tidsspannet. De sökord som 

användes var ―Michelle Obama‖ och ―mrs Obama‖ respektive ―Ann Romney‖ och ―mrs 

Romney‖. Detta gjordes för att i så stor utsträckning som möjligt få fram de artiklar som 

primärt behandlar de två kvinnorna.  

 Då denna kvantitativa innehållsanalys går ut på att undersöka vilka typer av 

roller som Michelle Obama respektive Ann Romney tilldelas i nyhetsrapporteringen som 

omger valrörelsen så har vi skapat sex variabler som var och en representerar en tydligt 

avgränsad roll, vilken Michelle Obama alternativt Ann Romney erhåller i de olika artiklarna. 

Dessa har skapats med utgång i de roller som Michelle Obama och Ann Romney försöker 

tilldela sig själva i de två talen tillsammans med de ytterligare rollerna vi fann i och med 

undersökningen av artiklarna. 

 I tidningsartiklar beskrivs ofta den eller det som behandlas utifrån flera olika 

perspektiv. Detta, tillsammans med det faktum att vi utifrån den här kvantitativa 

innehållsanalysen ämnar belysa samtliga roller som Ann Romney och Michelle Obama 

tilldelas i mediarapporteringen, har gjort att vi väljer att använda våra variabler så att det 

potentiellt kan förekomma flera variabler i en och samma artikel. Varje variabel har då fått två 

olika variabelvärden, ‖ja‖ och ‖nej‖. Med hjälp av detta system behöver vi då inte 

kategorisera in en artikel exklusivt i en variabel utan vi kan istället belysa samtliga roller som 

återfinns i varje artikel. Detta innebär då exempelvis att Michelle Obama i en specifik artikel 

både kan omskrivas som hustru och som folklig. Nedan återfinns variablerna samt 

operationaliseringar av dessa. 
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Politik: Variabeln politik anges i de artiklar som placerar in Michelle Obama 

alternativt Ann Romney i en politisk kontext där individen främst intar en roll som 

politisk aktör alternativt kopplas samman med sin makes politik. 

 Ja - 1 

 Nej - 0 

 

Familj: Denna variabel anges i de artiklar där Michelle Obama alternativt Ann 

Romney representerar sin familj, och då i form av främst hustru alternativt moder. 

 Ja - 1 

 Nej - 0 

 

Överklass: Här återfinns artiklar i vilka författarna på något vis väljer att belysa 

Michelle Obama alternativt Ann Romneys välstånd eller sociala status. 

 Ja - 1 

 Nej - 0  

 

Folklighet: I motsats till ovanstående variabel så erhåller här kvinnorna snarare en 

folklig roll där man i artikeln exempelvis belyser deras förståelse för, och närhet till, 

den vanliga amerikanen. 

 Ja - 1 

 Nej - 0  

 

Kvinnorätt: Här figurerar Ann Romney och Michelle Obama i en kontext där kvinnor 

och kvinnans roll i samhället behandlas. Exempelvis ur ett feministiskt eller 

kvinnorättsperspektiv. 

 Ja - 1 

 Nej - 0 

 

Religion: Denna variabel anges i de artiklar där man på något sätt placerar in Obama 

eller Romney i en kontext där deras förhållande till religion, eller religion i allmänhet, 

behandlas. 

 Ja - 1 

 Nej - 0  

 

3.3 Kvalitativ retorisk analys 

 

Vårt material för den kvalitativa retoriska analysen utgörs av ett tal som hölls av Ann 

Romney, samt ett tal som framfördes av Michelle Obama. Talen hölls under republikanernas 

respektive demokraternas nationella partikonvent i månadsskiftet augusti - september år 2012. 

Talen blev uppmärksammade i amerikansk media, men också internationellt. Miljontals 
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människor såg dem i efterhand via webbaserade videotjänster såsom YouTube
34

 och Vimeo.
35

  

 För att smidigt kunna analysera materialet var vi tvungna att transkribera det, 

vilket vi efter lite internetsökning fann att det stora amerikanska mediebolaget ABC redan 

gjort
36

. För att vara säkra på att transkriberingarna stämde överens med talens faktiska manus 

studerade vi dem och gick igenom talen samtidigt. Vi fann då att inledningarna av 

transkriberingarna var något förkortade och lade därför till de delar som saknades. 

 Vi valde alltså att genomföra två separata retoriska analyser av Michelle Obama 

respektive Ann Romneys tal. I dessa analyser utgår vi från en klassisk retorisk analysmodell. 

Vi valde dock att reducera analysverktygen till retorikens tre kategorier för 

argumentationsanalys: ethos, logos och pathos. Anledningen till att vi specificerade 

analysmodellen till dessa tre kategorier är att vissa andra delar som ingår i en fullständig 

retorisk analysmodell är mindre relevanta för oss i just detta ämne. I en fullständig retorisk 

analys ingår till exempel att detaljerat ange alla olika delar i talets uppbyggnad och titta 

närmare på stilfigurer, vilket inte är nödvändigt för oss i just den här uppsatsen. 

 Vid utförande av en retorisk argumentationsanalys med ethos, logos och pathos 

som analysmedel gäller det att först bestämma materialets, i detta fall talens, tes. Efter detta 

definieras argumenten för denna tes, och sedan bestäms i vilken kategori varje argument kan 

placeras. Här inkluderas även möjliga underkategorier för de olika argumentationstyperna, 

vilka beskrivs närmare i teorikapitlet. Ovanstående analysmodell passar särskilt bra för den 

här specifika undersökningen då målet med den är att ta reda på hur de båda talarna väljer att 

argumentera. Med retorikens hjälp kan vi analysera detta och få fram talande resultat gällande 

talarnas argumentationstekniker och vilka typer av egenskapade roller som kan skapas med 

hjälv av dessa tekniker. 

 

3.4 Metodkritik 

 

I detta avsnitt ämnar vi diskutera potentiella svagheter samt svårigheter som vi stött på i 

samband med de valda metoder som återfinns i uppsatsen. Metoden vi har valt, att utföra två 

                                                 
34

 Romney, Ann, GOP Convention Speech 2012, http://www.youtube.com/watch?v=PBA7rPKhGtQ (Hämtad:     

15-11-12) 
35

 Obama, Michelle, Democratic National Convention Speech 2012, http://vimeo.com/48957841 (Hämtad: 15-

11-12) 
36

 Bilaga 1 & Bilaga 2 
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relativt omfattande analyser, har varit förhållandevis krävande och gjort att arbetsprocessen 

försvårats något. Med detta i åtanke gjordes ändå valet att utföra dubbla analyser då det var i 

jämförelsen av resultaten som vi kunde uppfylla vårt syfte med uppsatsen  Det var också i 

relationen mellan resulaten som flest slutsatser har sin utgångspunkt, vilket vittnar om att 

metodvalet i slutändan ändå utfördes på ett lämpligt sätt.  

 Ett problem som tillkommer vid utförande av flera undersökningar inom en 

relativt begränsad tidsram, är att undersökningarnas kvalitet och omfattning kan försämras 

och minska. Detta var vi medvetna om och försökte undvika genom att utföra ett så grundligt 

arbete som möjligt, dels gällande det förberedande arbete men också när det kommer till 

strukturen i hur undersökningarna utfördes. Den kvantitativa innehållsanalysen inleddes 

exempelvis med att ett dokument innehållande korta sammanfattningar av varje artikel 

skapades, detta för att vi själva skulle komma ihåg artiklarna bättre, men också för att 

skapandet av dokumentet tvingade oss att studera artiklarna noggrant utan en undersökande 

inställning och en vilja att finna variabler. Detta gjorde att vi gick in i undersökningen med en 

god överblick av materialet och en helhetsbild som inte var påverkad av undersökningen vi 

senare genomförde.   

 Något vi upplever kan ha förändrats åt det negativa hållet, om man jämför med 

hur det kunde sett ut vid endast en undersökning, är att undersökningsmaterialet gällande den 

kvantitativa innehållsanalysen kan te sig något smalt för att kunna skönja ett klart mönster för 

hur presidentkandidatsfruarna faktiskt framställs inom den amerikanska pressen. På grund av 

uppsatsens omfång och tidsram hade vi inte möjlighet att undersöka fler än två tidningar, 

vilket gjorde valet av dessa desto viktigare. Valet att analysera artiklar från New York Times 

och USA Today gjordes främst på grund av att de är två av de absolut största tidningarna i 

USA idag. Genom att välja just dessa tidningar baserar vi undersökningen på artiklar som når 

ut till så många människor som möjligt inom vår begränsning av materialet.  

 Vad gäller den kvantitativa innehållsanalysen så kan vi inte heller med någon 

säkerhet fastslå huruvida de två kvinnorna framställs på ett positivt alternativt negativt sätt i 

det studerade materialet. För att undersöka detta skulle man behöva ha ett kvalitativt anslag på 

studien. Det kvantitativa elementet för med sig att vi snarare har möjlighet att peka på i vilka 

sammanhang de inkluderas, samt med vilken frekvens detta sker. Detta, menar vi, kan ändå 

synliggöra mönster i hur Michelle Obama och Ann Romney framställs i amerikansk press 

samtidigt som vi kan hantera ett större material vilket i sin tur ytterligare kan tillåta oss belysa 

mer översiktliga mönster och trender i nyhetsrapporteringen. Detta element skulle antagligen 

försvagas vid en kvalitativ analys där materialet minskas betydligt, även om det då undersöks 
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djupare. Vidare kan svårigheter uppkomma i samband med skapandet och implementeringen 

av variabler samt deras operationaliseringar. Detta har vi försökt förhindra genom att tydligt 

definiera våra variabler och samtidigt utformat dessa definitioner på ett sätt som gör att de 

skapade variablerna även tydligt kan skiljas från varandra.  

 Vad gäller den kvalitativa retoriska talanalysen så fann vi tidigt att en svårighet 

med den retoriska analysmetoden består av att vi inte kan säkert säga att Michelle Obama och 

Ann Romney faktiskt vill framställa sig själva, och sina makar, på ett specifikt sätt utifrån de 

retoriska strategierna som vi fann i deras tal. Det vi dock kan säga är vad som blir resultaten 

av dessa strategier enligt retorikens analysmodell. Här kan det då alltså finnas en skillnad 

mellan vad kvinnorna vill uppnå med sin kommunikation, och vilka effekter 

kommunikationen faktiskt tenderar att få om man utgår från retoriken. Vidare kan det uppstå 

olika typer av tolkningsfel eller när vi anlägger ett retoriskt perspektiv på specifika delar av 

Michelle Obama och Ann Romneys tal. För att i så stor utsträckning som möjligt försöka 

förhindra detta har vi valt att inte förhålla oss till endast en syn på den retoriska 

analysmodellen. Det faktum att vi använder oss av flera ‖filter‖ kan bidra till att 

analysmetoden blir mindre godtycklig och istället grundas på fler, och därmed också tätare, 

definitioner. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

 

En diskussion om validitet och reliabilitet anser vi är särskilt viktigt när det kommer till den 

kvantitativa undersökningen. Detta främst på grund av att vi i den kvantitativa 

undersökningen har arbetat med en översättning mellan teoretiska definitioner och 

operationella definitioner, ett förhållande i vilket Esaiasson menar att det finns risk för 

översättningsproblem vilket i sin tur leder till låg validitet.
37

Risken för denna 

forskningssvårighet hade vi i åtanke under konstruktionen av operationaliseringar, vilket förde 

med sig att vi kontinuerligt kontrollerade våra operationaliseringar och då huruvida de faktiskt 

stämde väl överens med våra teoretiska definitioner. Även reliabilitet blir en viktig aspekt i 

vår kvantitativa undersökning. Det faktum att vi har varit två stycken som tillsammans har 

                                                 
37
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utfört samtliga moment i arbetet har hjälpt oss att minimera förekomsten av osystematiska och 

slumpmässiga fel i det faktiska empiriska arbetet. Detta gäller även för den kvalitativa 

undersökningen då det faktum att vi har delat på ansvaret gjorde att vi kunde diskutera och  

utbyta värdefulla synpunkter under arbetet med talanalyserna, Tanken var att vi skulle fungera 

som varandras kvalitetsfilter och på så sätt minimera antalet misstag i både skapandet av 

mätinstrumenten samt i användandet av dessa instrument.  
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4. Kvantitativ innehållsanalys 
 

I detta kapitel presenteras först resultaten av den kvantitativa analysen varpå dessa resultat 

analyseras. Undersökningen går ut på att studera vilka olika roller som skapades för Michelle 

Obama och Ann Romney i amerikansk massmedia inför det amerikanska presidentvalet 2012. 

Som vi tidigare nämnt så är tanken att den här undersökningen ska fungera som en ytterligare 

grund för förståelse av den kvalitativa studien och dess undersökningsmaterial samt den 

avslutande diskussionen. Direktlänkar och beskrivningar av samtliga  undersökta artiklar finns 

att tillgå i bilaga 3. 

4.1 Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkommit i den kvantitativa 

innehållsanalysen. Resultaten presenteras i form av stapeldiagram med redogörande text. 

Först presenteras separata resultat för tidningarna, New York Times och USA Today. Sedan 

sammanställs resultaten i ett diagram som visar den totala förekomsten av samtliga variabler 

för Michelle Obama respektive Ann Romney. 

4.1.1 Diagram 1: Sammanställning av variabler i artiklar angående Ann 

Romney 
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Diagram 1 visar alltså fördelningen av de olika roller som Ann Romney har tilldelats i de 

totalt 20 artiklar vi har undersökt med 10 artiklar från varje tidning. New York Times 

fokuserar som synes främst på familj, politik, samt överklass i sin rapportering och variabeln 

överklass förekommer flest gånger med fem förekomster medan variabeln familj återfinns 

fyra gånger och variabeln politik tre gånger. USA Today's nyhetsrapportering skiljer sig något 

åt då tidningen främst publicerade artiklar som placerar in Ann Romney i en politisk kontext. 

Variablen familj, vilken inkluderar rollen som mor och hustru, återfinns endast en gång i 

artiklarna i USA Today, alltså inte alls i samma utsträckning som i New York Times. Istället 

är den näst vanligaste rollen som hon antar i artiklarna den gällande klass i olika avseenden 

och då främst överklass vars variabel återfinns tre gånger. Den religiösa delen av hennes liv 

tas endast upp en gång i de båda tidningarna, samma sak gäller för variabeln kvinnorätt. Båda 

dessa förekomster återfinns i New York Times vilket gör att dessa två variabler inte finns 

representerade i artiklarna från USA Today. 

4.1.2 Diagram 2: Sammanställning av variabler i artiklar angående Michelle 

Obama 

 

 

 

Diagram 2 presenterar resultaten för artiklarna som behandlar Michelle Obama. I artiklarna 

från New York Times ligger fokus främst på variabeln politik med åtta förekomster. Nästa 
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variabel när det kommer till antalet förekomster är familj som återfinns fem gånger. De två 

variabler som inkluderar behandling och rapportering av någon sorts klasstillhörighet, 

överklass samt folklighet, återfinns lika många gånger i artiklarna från New York Times, två 

förekomster. Variablerna kvinnorätt och religion förekommer även de lika många gånger med 

en förekomst var. Vad gäller USA Today ser man att de två dominerande variablerna är familj 

med sex förekomster, och politik med fyra förekomster, storleksförhållandet mellan dessa två 

variabler är alltså i det närmaste motsatt om man jämför med artiklarna från New York Times. 

Vidare i artiklarna från USA Today förekommer de två samhällsklass-bundna variablerna, 

överklass och folklighet, en gång vardera. Variablerna kvinnorätt och religion representeras 

inte i artiklarna från USA Today. 

4.1.3 Diagram 3: Sammanställning av resultat i procent 

 

 

 

Diagram 3 visar det sammanställda resultatet av antal förekomster av samtliga variabler i 

samtliga artiklar. För Michelle Obama var antalet funna variabler 31 och för Ann Romney var 

antalet 25, vi fann alltså fler variabler inom artiklarna som rörde Michelle Obama, även fast 

antalet artiklar var lika stort för båda kvinnorna.  

Som vi ser i diagram 3 behandlar artiklarna nästintill uteslutande Michelle Obama utifrån två 

olika perspektiv som har inkluderats i två av variablerna, familj och politik (totalt 26 st). Efter 
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de två dominerande variablerna ser man att variablerna som rör klasstillhörighet också 

förekommer relativt ofta. De utgör totalt ca 20 % (6 st) av det totala antalet variabler och är 

jämtfördelade, överklass står för ca 10 % (3 st) och folklighet likaså (3 st). Övriga variabler är 

jämt fördelade och representerar ca 3 % (1 st) vardera av samtliga förekomster. Vad gäller 

artiklarna som behandlar Ann Romney så ser man att även här står variabeln politik för flest 

förekomster med 36 % (9 st) av alla funna variabler. Sedan kan man dock se en skillnad 

jämfört med variabelvärdena i artiklarna om Michelle Obama – storleksmässigt återfinns 

nämligen variabeln överklass härnäst på skalan med 32 % (8 st) medan variabeln familj 

representerar 20 % (5 st) av samtliga förekomster. De tre övriga variablerna, folklighet, 

kvinnorätt, samt religion representerar 4 % (1 st) var. 

 

4.2 Analys 

Politik 

Det faktum att de artiklar som behandlar Michelle Obama i många fall fokuserar på hennes 

roll som politisk aktör kan bero på flera olika saker. En viktig aspekt kan vara att hon, efter 

fyra år i vita huset, är välkänd för det amerikanska folket. Hon besitter ett ämbete och arbetar 

med faktiska politiska uppdrag och projekt utöver valkampanjen. Ann Romney har däremot 

ingen nämnvärd politisk erfarenhet och har i själva verket aldrig haft ett regelrätt arbete.
38

 

Trots detta är skillnaden mellan Michelle Obama och Ann Romney, vad gäller den totala 

förekomsten av variabeln politik, marginell. Här kan man alltså se ett skifte mellan en sorts 

verklighet och den verklighet som har konstruerats av journalistiska gestaltningar, vilket är en 

central tanke inom framingteorin.
39

 Man kan här också se en tydlig skillnad mellan 

tidningarna – New York Times placerar Michelle Obama i ett politiskt sammanhang långt fler 

gånger än Ann Romney. I artiklarna från USA Today, däremot, är situationen omvänd då Ann 

Romney sätts in i den politiska rollen fler gånger än Michelle Obama. Det finns alltså här en 

tydlig skillnad gällande i vilken utsträckning de två tidningarna väljer att rapportera om de två 

kvinnorna i en politisk kontext. Jesper Strömbäck skriver att det i slutändan är medier och 

journalister som beslutar vad man rapporterar om och hur denna rapportering ser ut. Detta 

                                                 
38
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leder i sin tur till att det finns utrymme för journalister och medier att påverka publiken.
40

 

Trots att vi inte har tillräcklig täckning för att påstå att de två tidningar som förekommer i den 

här studien väljer att aktivt påverka sin publik på skiljda sätt, så kan man utifrån ovanstående 

resonemang hävda att Michelle Obama i en politisk roll sammantaget förekommer mer eller 

mindre i samma utsträckning som Ann Romney, eftersom de två tidningarnas olika 

rapporteringar ―tar ut varandra‖ och skapar en jämvikt i medierapporteringen. 

 

Religion  

Framing används ofta för att beskriva sambandet mellan de ämnen som media tar upp 

gällande en viss händelse eller nyhet, och hur detta påverkar mottagarens bild av det som 

avhandlas.
41

 När det kommer till Ann Romney så publicerar de tidningar vi har undersökt i 

första hand artiklar som behandlar henne i kontexterna politik och familj. Eftersom hennes 

make, då artiklarna publicerades, befann sig mitt i en valkampanj, i rollen som en av USA:s 

presidentkandidater, blir just politik och familj naturliga utgångspunkter för artiklar. Om man 

däremot tittar närmare på Ann och Mitt Romneys bakgrund så finns ämnen som upptar en stor 

del av deras vardag, men som knappt behandlas alls i artiklarna. Ett av dessa är deras religiösa 

bakgrund. Mitt Romney är nämligen mormon, vilken också är religionen Ann Romney har 

konverterat till och idag utövar.
42

 I vår kvantitativa undersökning fann vi endast en artikel där 

ämnet religion togs upp, men inte heller den tog upp parets religösa bakgrund, den handlade 

istället om en gemensam resa till Jerusalem där ett besök till västra muren genomfördes. Detta 

exempel kan också knytas till två nyckelbegrepp inom framingteorin, selection och salience.
43

 

Som vi tidigare beskrivit i teorikapitlet väljer ibland journalister att koncentrera sig på utvalda 

delar av en händelse eller ett ämne för att föra bort uppmärksamheten från andra delar 

gällande vad som behandlas. Det går så klart inte att påstå att journalisterna här gör ett aktivt 

val för att dölja vissa delar i Romneyparets liv, men att ämnet mormonism, i samband med 

Mitt och Ann Romney, inte tas upp en enda gång i de 40 artiklar vi har undersökt får 

konsekvensen att informationen inte når en lika stor del av det amerikanska folket som om 
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ämnet hade blivit omskrivet fler gånger. Detta i sin tur leder till att grunden utifrån vilken de 

amerikanska medborgarna baserar sitt slutgiltiga val angående vem de kommer rösta på i 

många fall inte blir fullständig, om man ser till medierapporteringen. Detta går hand i hand 

med vad Strömbäck menar ofta är ett resultat av framing‖
44

 och hur medier fungerar som 

skapare av politiska måttstockar. 

 

Social klass 

Ett ämne som däremot har behandlats flitigt i artiklarna är Ann Romneys klassbakgrund och 

sociala status. Här fann vi den största skillnaden gällande vilka roller Ann Romney och 

Michelle Obama tilldelas genom artiklarna, även om båda tidningarna beskriver de två med 

en ingång i samhällsklass. Om man ser till Michelle Obama var resultaten vad gäller 

variablerna ―folklig― och ―överklass‖ helt likställda, medan resultatet om man ser till Ann 

Romney klart vägde över för variabeln ―överklass‖. En annan intressant aspekt är att om man 

ser till den totala förekomsten av variablerna som rör klasstillhörighet (―folklig‖ och 

―överklass‖) var den högre i artiklarna rörande Ann Romney. Slutledningen av detta blir alltså 

att Ann Romney mer frekvent än Michelle Obama beskrivs ut ett klassperspektiv, och då 

oftast i sammanhang där hon porträtteras som en medborgare ur överklassen. Detta kan 

förklaras med att det amerikanska folkets kunskap kring Michelle Obamas bakgrund är större, 

eftersom hon har befunnit sig i det offentliga rummet under en längre period. Ur ett 

framingperspektiv skulle detta bakgrundsfokus gällande Ann Romney kunna förklaras med att 

journalisterna fyller ett tomrum i det amerikanska folkets vetskap kring presidentkandidaten 

och hans familjebakgrund. Eftersom vetskapen kring Michelle och Barack Obama antagligen 

redan är relativt god behövs detta inte i samma utsträckning när det kommer till den sittande 

presidenten och hans fru. Journalisterna riktar alltså uppmärksamheten för att ge folket en 

bredare bild av vilka Ann och Mitt Romney faktiskt är och placerar dem i ett grundläggande 

sammanhang vilket Jesper Strömbäck menar är en betydande aspekt inom teorierna framing.
45

 

 

Kvinnorätt 

Vad gäller varabeln ―kvinnorätt‖ så förekommer denna endast vid två tilfällen i artiklarna. 
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Detta är alltså ett ämne som journalisterna inte lägger ned något nämnvärt arbete på att 

behandla i samband med presidentkandidatsfruarna, vilket kan bero på flera orsaker. Antingen 

utför inte Ann Romney och Michelle Obama något speciellt arbete för att uppnå ett jämlikt 

samhälle, eller så väljer tidningarna att inte skriva om detta. I det senare fallet är det intressant 

ur ett framingteoretiskt perspektiv då journalisterna och medierna har en viss roll i att skapa 

den bild av de två som folket sedan potentiellt antar.
46

  

 

Familj 

Som tidigare fastställts i metodavsnittet så innefattar variabeln familj främst två aspekter – 

mor och hustru. Utifrån diagrammen i resultatdelen kan man se att Ann Romney placeras in i 

den här rollen färre gånger än Michelle Obama. Även detta kan bero på flera olika orsaker, 

exempelvis på att Michelle och Barack Obamas relation och familjesituation är av större 

allmännintresse då de har varit två av de mest kända personerna i det amerikanska samhället 

de senaste fyra åren. Man kan dock också vända på resonemanget och fråga sig om inte det 

faktum att Ann och Mitt Romney är mindre kända borde öka nyfikenheten kring deras 

äktenskap och deras familjesituation. Även om vi inte kan fastslå vad detta beror och även om 

det inte säkert går att säga huruvida New York Times och USA Today här aktivt väljer att 

fokusera mer på Michelle Obama, blir resultatet blir det samma – uppmärksamheten riktas 

mot en specifik aspekt och därmed utesluts en annan.
47
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5. Kvalitativ retorisk talanalys 

 

Nedan följer en genomgående kvalitativ retorisk analys av de tal som hölls av Michelle 

Obama och Ann Romney på de amerikanska partiernas konvent inför 2012 års presidentval. 

Huvudsakligt fokus ligger först och främst på att finna de roller Ann Romney och Michelle 

Obama försöker skapa för sig själva. Analyserna följer samma mönster och inleds med en 

beskrivning och sammanfattning av talet, för att sedan direkt gå in på 

argumentationsanalysen. Denna inleds med ett ethosavsnitt som följs upp av ett kapitel kring 

talets logosargumentation och avslutas sedan med en beskrivning av hur talaren använder sig 

utav pathos. Efter de två analyserna följer en jämförande diskussion där vi presenterar likheter 

och skillnader mellan de två talen. 

5.1 Resultat och analys 

5.1.1 Michelle Obama 

 

Michelle Obamas tal kan ses som en argumentation med huvudtesen: Rösta på Barack 

Obama, igen! Talet handlar till största del om deras uppväxt, förhållande och familj. Hon 

börjar med att beskriva sin roll som First Lady och vad det betytt för henne, samt att hon litar 

på sin man fullt ut, för att sedan direkt gå in på deras gemensamma bakgrund. Hon beskriver 

sitt och Baracks första möte och framställer honom som en fattig man med en rostig bil och 

för små skor. Följande del i talet handlar om hennes uppväxt och hennes far som var svårt 

sjuk i MS. Michelle Obama beskriver sin uppväxt som ekonomiskt sparsmakad och hon 

berättar att hon och hennes bror fick ta hand om deras far, men att han alltid kämpade vidare. 

Hon fortsätter med att tala om Baracks uppväxt, vilken beskrivs på liknande sätt. Han blev 

uppfostrad av en ensamstående mor som hade svårt att få ihop tillräckligt med pengar för att 

få vardagen att gå runt. Hon fortsätter sedan med en redogörelse för hur deras uppväxter har 

format dem som personer. Hon använder ord som ―honesty and integrity‖
48 

och ―gratitude and 

humility‖
49

. Hon menar också att denna beskrivning stämmer in på dem båda än idag, 

presidentskapet har inte förändrat dem som personer. Michelle Obama fortsätter sedan med att 

berätta om sin make och beskriver honom som arbetsam och ställningstagande. Han tar tag i 

problem och lyssnar inte på människor som säger åt honom att skjuta upp beslut och 
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bestämmelser. Nästkommande avsnitt handlar om familjen och den amerikanska drömmen. 

Hon beskriver Barack som en man som har levt den amerikanska drömmen, men också som 

en stolt far. Hon avslutar avsnittet med att hävda att man kan lita på att Barack kommer utföra 

vad han lovar, att han är öppen för nya idéer, älskar sitt land och att det för honom inte finns 

något ―oss‖ eller ―dem‖.  I den sista delen av talet beskriver hon att stora förändringar tar lång 

tid, men att de sker genom att människor arbetar hårt för andra och för sig själva. Hon säger 

att människor i USA arbetar för nästkommande generationer och att detta är en grundläggande 

princip som USA är uppbyggt på. Hon avslutar med att redogöra för en bättre värld vilken 

hon vill lämna efter sig för nästkommande generation, och att denna värld uppnås genom hårt 

arbete. Hon beskriver avslutningsvis att en del i detta led av hårt arbete och moraliska beslut 

är att rösta på Barack Obama. 

Ethos 

I Michelle Obamas tal kan man urskilja alla tre ethoskategorier: eunoia, fronesis och arete. 

Hon arbetar hela talet igenom med att dels stärka sin roll som talare och skapa trovärdighet i 

det hon säger, och dels med att stärka sin makes roll som presidentkandidat. Detta är ett 

nödvändigt sätt att agera för att skapa förtroende hos publiken och för att få den att ta till sig 

det talaren säger. Nedan följer en redogörelse och närmare analys av hennes 

ethosargumentation i talet.  

 
Thank you. Thank you so much, with your help. Elaine... we are so grateful for your 

family‘s service and sacrifice... and we will always have your back. Over the past few 

years as First Lady, I have had the extraordinary privilege of traveling all across this 

country.
50

 

 
 

Med ovanstående ord inleder Michelle Obama sitt tal på demokraternas nationella konvent. 

Hennes inledning är ethospräglad och hon uttrycker sin goda inställning gentemot lyssnarna 

genom att tacka det hyllande publikhavet ett flertal gånger och även respondera på ramsan 

―four more years‖ med orden ―with your help‖. Detta kan klassas som ethostypen eunoia, där 

det gäller att framstå som vänlig mot publiken och visa sympati, för att behålla åhörarens 

uppmärksamhet och vilja att lyssna.
51

 Hon uttrycker också sin tacksamhet gentemot kvinnan 

som introducerar henne, Elaine Brye. Elaine är lärarinna med militär bakgrund samt mor till 
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fem söner varav fyra är verksamma inom den amerikanska armén.
52

 Mödrar till soldater 

värderas vanligtvis högt i den amerikanska kulturen och det faktum att man väljer att 

inkludera Elaine Brye i sitt öppningsanförande gör att Michelle Obamas goda vilja potentiellt 

påvisas ytterligare.  

 Efter att Elaine Brye har avtackats så skiftar Michelle Obama fokus och börjar 

tala om sin erfarenhet av sin roll som First Lady och vad hon har fått uppleva genom sitt 

ämbete. Janne Lindqvist Grinde skriver i sin bok Klassisk retorik för vår tid att det alltid är 

viktigt för talaren att på något sätt demonstrera sina kunskaper om talets huvudsakliga ämne 

så att publiken ska finna ett värde i att lyssna, denna strategi kallas inom retoriken för fronesis 

och är en ytterligare kategori inom ethosbegreppet.
53

 Michelle Obama använder den här 

tekniken då hon pratar om att hon har rest över hela USA och träffat människor med olika 

bakgrunder, från olika delar av landet. Detta påvisar hennes erfarenheter av ämbetet och det 

faktum att hon äger kunskaper om hur USA är uppbyggt och hur amerikanernas värderingar 

ser ut. Vidare i talet kan man se att Michelle Obama skiftar fokus från sin roll som First Lady 

till rollen som hustru och mor.  

 
While I believed in my husband‘s vision for this country... and I was certain he would 

make an extraordinary President... like any mother, I was worried about what it would 

mean for our girls if he got that chance [...] Our life before moving to Washington was 

filled with simple joys... Saturdays at soccer games, Sundays at grandma‘s house... 

and a date night for Barack and me was either dinner or a movie, because as an 

exhausted mom, I couldn‘t stay awake for both. And the truth is, I loved the life we 

had built for our girls... I deeply loved the man I had built that life with... and I didn‘t 

want that to change if he became President.
54

 

 

 

Hon säger alltså att även om hon var säker på att hennes make skulle bli en utmärkt president 

så var hon orolig för hur det skulle komma att påverka hennes familj. Hon påvisar här att 

hennes primära roll fortfarande är den som mor och hennes första prioritet var, och är, hennes 

familj. Detta kan vara ett sätt för henne att påvisa att hon besitter goda och rättrådiga 

moraliska ideal. Om vi utgår från detta, att hon vill framhäva sin framstående moral, och att 

hon trots sin ovanliga situation fortfarande prioriterar rätt, kan man påstå att hon använder sig 

av den tredje ethoskategorin, arete. Lindqvist Grinde skriver att arete går ut på att man som 

talare målar upp en bild av sig själv som moraliskt framstående, att man innehar dygder som 
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är högt värderade och önskvärda i den miljö man befinner sig i.
55

 I amerikansk partipolitik 

kan ett värnande om familjen sägas vara just en sådan dygd, vilket Lindqvist Grinde också tar 

som exempel i sin beskrivning av arete.
56

 Med detta som utgångspunkt kan man alltså påstå 

att Michelle Obama använder sin primära roll som hustru och mor för att på så vis påvisa för 

publiken att hon besitter goda värderingar och moraliska ideal och därmed också potentiellt 

stärka sitt ethos gentemot publiken. 

 Michelle Obamas användning av ethos och arete fortsätter även senare i talet. 

Hon redogör för hur Barack fortfarande är samme man som hon blev förälskad i – även om 

han inte längre kör en genomrostig bil ser hans värderingar likadana ut. Här kan man dock se 

en väsentlig skillnad i Michelle Obamas retorik – om hon tidigare sökte stärka sitt eget ethos 

så vill hon nu snarare stärka sin makes ethos. Detta gör hon genom att påvisa hans goda moral 

och värdegrund. Hon fortsätter sedan på samma spår och redogör för sin egen uppväxt, och 

sedan för sin makes. Det genomgående temat i hennes redogörelser är att både Michelle 

Obama och hennes makes uppväxter präglades av mer eller mindre fattiga och tuffa 

förhållanden, men att de genom sina föräldrar erhöll sina moraliska kompasser och lärde sig 

värdet av hårt arbete. 

 
Like so many American families, our families weren‘t asking for much. [...] They 

simply believed in that fundamental American promise that, even if you don‘t start out 

with much, if you work hard and do what you‘re supposed to do, then you should be 

able to build a decent life for yourself and an even better life for your kids and 

grandkids. That‘s how they raised us... that‘s what we learned from their example.
57

 

 

Här kan man se ytterligare en dygd som kan sägas vara önskvärd i den amerikanska kulturen 

– att komma från svåra och sparsmakade förhållanden för att sedan jobba sig upp i världen 

och förverkliga sina drömmar. Det är just dessa två aspekter som Michelle Obama använder 

för att stärka främst sin makes ethos, men även sitt eget. Michelle vill påvisa att hon och 

hennes make har upplevt fattigdom på nära håll och därför har de en förståelse för de 

amerikaner som idag har det svårt. Michelle menar vidare att hon och Barack har arbetat hårt 

och på grund av detta lever de idag den amerikanska drömmen. Detta säger hon rakt ut senare 

i talet då hon återigen vill poängtera varför Barack Obama är den som är bäst lämpad att styra 

USA: ―Because Barack knows what it means when a family struggles. He knows what it 

means to want something more for your kids and grandkids. Barack knows the American 
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Dream because he‘s lived it.‖
58

 

 Michelle Obama använder sig av värdeord som även de representerar mer eller 

mindre väl ansedda egenskaper eller dygder. Dessa, menar hon, erhölls av henne själv och av 

Barack under deras respektive uppväxter - ―dignity and decency‖
59

, ―honesty and integrity‖
60

, 

―gratitude and humility‖
61

. Här säger hon alltså explicit vilka typer av dygder som hon och 

Barack faktiskt innehar. Lindqvist Grinde menar att det kan vara riskabelt att säga rakt ut hur 

bra man är eftersom man då kan uppfattas som skrytsam.
62

 Detta kan sägas vara anledningen 

till att Michelle Obama kopplar samman ovanstående värdeord med sin egen och Baracks 

uppväxt. Hon säger inte enbart att de besitter dessa egenskaper, hon menar att de är sprungna 

ur en svår uppväxt, samtidigt som en av egenskaperna som hon presenterar passande nog är 

ödmjukhet (humility). Detta kan vara ett sätt att minimera risken att låta just skrytsam och 

självgod. 

 Slutfasen av talet är inte lika ethosfokuserad, men man kan ändå tydligt se ett 

mönster där Michelle Obama ständigt återkommer till sin makes goda karaktär. Bland annat 

genom att belysa det faktum att han bryr sig om alla amerikaner, oavsett vad man har för 

bakgrund eller vilket parti man tillhör: 

 
I love that for Barack, there is no such thing as ―us‖ and ―them‖ – he doesn‘t care 

whether you‘re a democrat, a republican, or none of the above... he knows that we all 

love our country... and he‘s always ready to listen to good ideas... he‘s always looking 

for the very best in everyone he meets.
63

 

 

Här poängterar hon att Barack Obama i grund och botten vill föra USA framåt. Han sätter 

inget värde i vem som kommer med idéer, så länge de hjälper landet. Detta får Barack att 

framstå som en målmedveten människa utan förutfattade meningar eller dolda agendor. Det 

faktum att Michelle Obama här påstår att hennes make sätter USA:s bästa framför politiska 

meningsskiljaktigheter belyser hans goda vilja, och kan därför härledas till ethoskategorin 

eunoia. Lindqvist Grinde skriver att en talares eunoia kan skadas om man ägnar sig åt 

smutskastning.
64

 Michelle Obama gör tvärtom då hon, istället för att kritisera sin makes 

politiska motståndare, beskriver sin man som någon som värdesätter sina motståndare, och 

lyssnar på deras idéer. 
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Logos 

Vad gäller logosargumenten i Michelle Obamas tal så har hon valt att presentera dem i den 

andra halvan av talet. Samtliga förekommande logosargument behandlar sådana saker som 

Barack Obama har genomfört under sina fyra år som president. Logosargumenten används 

som ett sätt att realisera de påståenden hon tidigare yttrat om sin make. När hon säger att USA 

står på en grund av ett hårt arbetande folk och att det är dessa Obama stödjer blir det också 

nödvändigt att bevisa detta med hjälp utav sakargument. Argumenten handlar till stor del om 

den publik hon berättar om i deras egen bakgrund, sådana som hennes far, de som arbetar 

hårt. 

That´s why he signed the Lilly Ledbetter Fair Pay to help women get equal pay for 

equal work. That´s why he cut taxes for working families and small businesses and 

fought to get the auto industry back on its feet. That´s how he brought our economy 

from the brink of collapse to creating jobs again [...]
65

 

 

 

Lindqvist Grinde skriver att det finns två olika typer av logosargument – entymem, vilka utgår 

från generella påståenden, samt paradigm, vilket betyder att man använder faktiska exempel 

snarare än allmänna principer för att påvisa något.
66

 Utifrån citatet ovan så kan man fastslå att 

Michelle Obama använder sig av paradigmatiska argument då hon fokuserar på ett antal 

konkreta åtgärder som hennes make har vidtagit för att förbättra USA:s ekonomi. Hon hämtar 

sina exempel från Barack Obamas första fyra år som president, vilket därmed kan beskrivas 

som historiska paradigm.
67

 Anledningen till att Michelle Obama har valt att använda konkreta 

exempel för att påvisa sin makes kompetens skulle kunna förklaras med att det är lättare för 

en publik att ta till sig ett budskap om det som presenteras direkt har någonting med dem att 

göra. Denna hypotes stärks också då man kan se att Michelle Obama inkluderar flera stora 

grupper i de exempel som hon presenterar – kvinnor, familjer tillhörande arbetarklassen, samt 

småföretagare. Lindqvist Grinde skriver att paradigmatiska logosargument har styrkan att 

fånga publikens uppmärksamhet. Även om enskilda fall möjligtvis inte har någon större 

vetenskaplig hållbarhet, så är de ofta retoriskt effektiva, vilket han exemplifierar med hjälp av 

bilden av en isbjörnsunge på ett smältande isflak, jämfört med en statistisk rapport om 

klimatförändringar.
68

 En liknande jämförelse går att applicera på Michelle Obamas tal – man 

kan tänka sig att hon gör bedömningen att hennes publik kommer att reagera starkare på det 
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faktum att hennes make räddade USA:s traditionsstarka bilindustri än om hon hade 

presenterat statistika kurvor gällande USA:s nationalekonomi. Nedan följer ytterligare ett citat 

av Michelle Obama där hon exemplifierar vad Barack Obama har åstadkommit under sina 

fyra år som president. 

 
That‘s why Barack has fought so hard to increase student aid and keep interest rates 

down, because he wants every young person to fulfill their promise and be able to 

attend college without a mountain of debt.
69

 

 

 

Ovanstående exempel visar att Michelle Obama beskriver vissa politiska beslut som Barack 

har fattat, även om hon inte lägger fram några klara exempel på konsekvernser som dessa har 

haft för USA. Värt att påpeka är också det faktum att hon inte jämför Obamas och Romneys 

politik, vilket är vanligt i politiska tal. Hon väljer att inte beskriva några konkreta påföljder 

som kommer komma av Obamas politik om han blir återvald. Mest fokus inom hennes 

logosargumentation ligger istället på vad Barack tidigare gjort, vilket kan fungera som 

exempel för framtida beslut Obama kommer fatta, samtidigt som det visar att han verkligen är 

den hon, i talet, beskriver honom som. 

Pathos 

Om man med en logosargumentation sakligt argumenterar för att få publiken att förstå varför 

man har rätt, så vill man med en pathosargumentation få åhöraren att känna att man har rätt. I 

Michelle Obamas tal kan man i flera passager skönja ett antal sekvenser där hon försöker 

väcka olika typer av känslor hos publiken. I inledningen så talar hon om hur hon har rest över 

hela USA och träffat inspirerande människor, allt från lärare till brandmän och soldater.  

 
 

And I‘ve seen it in our men and women in uniform and our proud military families...in 

wounded warriors who tell me they‘re not just going to walk again, they‘re going to 

run, and they‘re going to run marathons...in the young man blinded by a bomb in 

Afghanistan who said, simply, ―...I‘d give my eyes 100 times again to have the chance 

to do what I have done and what I can still do.‖ Every day, the people I meet inspire 

me...every day, they make me proud...every day they remind me how blessed we are 

to live in the greatest nation on earth.
70 
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Hon använder här sina möten med soldater och deras familjer för att skapa en känsla av 

stolthet och patriotism. Lindqvist Grinde skriver i sitt avsnitt om pathos att det är viktigt för 

talaren att förstå vad som kan tänkas vara effektivt för att röra just den publik man står inför. 

För att kunna maximera effekten av ett pathosargument måste talaren ha en tydlig förståelse 

för den specifika publikens känslor och attityder.
71

 Som tidigare nämnts så kan just soldater 

och deras uppoffringar sägas vara en stark och tydlig amerikansk symbol för kärlek till sitt 

hemland, vilken, som vi kan se i ovanstående citat, Michelle Obama använder sig av.  Det 

faktum att Michelle Obama här trycker på att hon och publiken är välsignade som får leva och 

bo i USA kan skapa känslan av gemenskap – även om man är olika så är man i slutändan ändå 

amerikaner och kommer alltid ha kärleken till USA gemensamt. 

 I talets mittersta passage är hon sparsmakad med pathosrelaterade argument då 

hon istället främst väljer att fokusera på ethos. Dock kan man se hur hon i vissa stycken mer 

eller mindre söker stärka sin makes ethos genom att väcka känslor hos publiken. 

 
He did it because he believes that here in America, our grandparents should be able to 

afford their medicine... our kids should be able to see a doctor when they‘re sick... and 

no one in this country should ever go broke because of an accident or illness.
72

 

 

 

Även om exemplet vid en första anblick kan tolkas som ethosbaserat försöker Michelle 

Obama här skapa, alternativt väcka, särskilda känslor hos publiken, vilka de sedan förväntas 

koppla till hennes make. I sina exempel placerar hon familjemedlemmar i negativa 

hälsorelaterade situationer och menar att hennes make ämnar se till att dessa situationer inte 

uppstår. Värt att nämna är också det faktum att hon använder sig av de familjemedlemmar 

som kan sägas vara mest utsatta, och som man är mest benägen att ta hand om, barn samt 

mor- och farföräldrar. Tanken här är alltså att publiken, medvetet eller omedvetet, ska börja 

tänka på sina egna barn eller föräldrar, och därmed bli mer eller mindre känslomässigt 

engagerad i det som hon säger. Detta handlar alltså snarare om tillfälliga sinnesrörelser än om 

beständiga karaktärsdrag, vilket Lindqvist Grinde menar är en del i processen att skilja pathos 

från ethos.
73

 Huvudanledningen till Michelle Obamas ovanstående resonemang är alltså att 

väcka vissa känslor hos publiken snarare än att stärka sin makes trovärdighet. Detta gör att vi 

väljer att klassificera detta som ett pathosargument. 

 I talets sista passage talar hon om att det tar långt tid att genomföra omfattande 
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förändringar men hon säger också att även om lösningen känns långt bort så kommer man till 

slut alltid nå målet. Möjligen adresserar hon här det faktum att många har kritiserat Barack 

Obama för att han under sin första mandatperiod inte åstadkommit några betydelsefulla 

förändringar.
74

 För att förklara detta använder hon sig av landets historia och påvisar att det 

sett likadant ut tidigare i USA. 

 
And he reminds me that we are playing a long game here...and that change is hard, and 

change is slow and it never happens all at once. [...]So today, when the challenges we 

face start to seem overwhelming - or even impossible - let us never forget that doing 

the impossible is the history of this nation...it´s who we are as Americans...it´s how 

this country was built.
75

 

 

 

Lindqvist Grinde påpekar det faktum att vägen till att väcka känslor hos publiken går genom 

att ställa upp levande beskrivningar av situationer där den aktuella känslan spelar en primär 

roll.
76

 Detta är också vad Michelle Obama här ämnar göra. Hon anlägger ett historiskt 

perspektiv och använder sedan exempel på stora framsteg i USA:s historia för att på så vis få 

publiken att känna att USA är ett land som inte ger upp, även om det ser mörkt ut. Om det 

amerikanska folket inte fortsätter att stödja sin president så ger man upp, vilket enligt henne 

då skulle gå emot den amerikanska principen. På så vis skapar hon återigen en känsla av 

gemensamhet hos publiken, samtidigt som hon för över en del av ansvaret för landets framtid 

från Barack till det amerikanska folket. För att kunna uppmana invånarna till att fortsätta 

arbeta hårt för USA:s framtid men samtidigt undvika att låta beordrande skapar hon först en 

gemenskap, det amerikanska folket, där hon själv ingår. Hon beskriver sedan gruppen som 

―vi‖, och menar att det är ―vi‖ som måste arbeta hårt för förändringarna: 

 

And if so many brave men and women could wear our country´s uniform and sacrifice 

their lives for our most fundamental rights...then surely we can do our part as citizens 

of this great democracy to exercise those rights...surely, we can get to the polls and 

make our voices heard on Election Day.
77

 

 

Här kan man se hur hon avslutar det aktuella stycket med att tala om den stundande valdagen. 

Utifrån de pathosargument hon använt sig av, samt de känslor som dessa har frambringat, så 
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beskriver hon sedan röstningsdeltagande som en del i ledet av att vara amerikansk 

medborgare och att bry sig om sitt land. Hon säger aldrig rakt ut att man ska lägga sin röst på 

Obama, vilket förtydligar att hon vänder sig till alla amerikaner, även om man utifrån talet 

förstår att hon argumenterar för att han ska bli omvald. Man kan alltså tydligt se hur hon 

inleder passagen med argument som avser väcka känslor hos publiken, för att sedan utifrån 

dessa känslor få publiken att göra det rätta, rösta på Barack Obama igen. 

 

5.1.2 Ann Romney 

 

Ann Romney inleder sitt tal med att ägna en tanke och uppmana publiken till att tänka på alla 

de som drabbats av orkanen Sandy som drog in över USA i samband med att talet hölls. Hon 

fortsätter sedan med att prata om något hon själv väljer att beskriva som en ―amerikansk 

familj‖ och den djupgående kärlek hon och publiken delar för sitt land, USA. Hon talar om 

alla de familjer som inte får ihop pengar till att betala alla räkningar, hur bensin- och 

matvarupriser har stigit och beskriver att kvinnorna har det svårast. Hon fortsätter med att tala 

om kvinnor och att det är de som verkligen håller ihop USA och får landet att fungera, 

kvinnorna är det bästa av USA. Hon fortsätter berätta att det har blivit ännu svårare för 

kvinnorna under de senaste åren och att det finns en lösning på problemet som kommer göra 

livet lite enklare, Mitt Romney. Efter detta talar hon om deras familjebakgrunder och deras 

hårt arbetande släktingar. Hon beskriver hur de byggde sina liv själva och klättrade på 

karriärsstegen. Talet fortsätter sedan med en redogörelse för hur hennes och Mitts tid college 

såg ut, de bodde i en liten lägenhet och åt tonfisk: de var fattiga, men flitiga. Hon berättar 

sedan att hon fortfarande, efter alla år som gått, är lika förälskad i sin make, men att de inte 

har haft ett ―storybook marriage‖ som deras äktenskap ofta beskrivits som. 

Talets nästa passage innehåller en beskrivning av vem Mitt Romney är som människa. Hon 

beskriver honom som omsorgsfull och hårt arbetande. Han värdesätter hårt arbete högt och 

har själv levt den amerikanska drömmen. Företaget han byggde skapar idag arbete åt andra 

och hon beskriver denna kedja som ―the genius of America‖
78

. Talets sista del fortsätter med 

att Ann Rmney berättar hur hårt hennes make arbetar och att han inte kommer misslyckas 

med att få USA på fötterna igen och därför måste det amerikanska folket ge honom chansen 

att bli president. 
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Ethos 

Genom sin inledning påvisar Ann Romney sin goda vilja (eunoia) gentemot den närvarande 

publiken samt alla de amerikaner som tar del av talet hemifrån. Detta gör hon genom att 

informera om att orkanen Sandy har träffat amerikansk mark och att man nu bör be till gud 

om att inga liv går till spillo, samt vara tacksam mot de individer som hjälper till i 

räddningsarbetet. Genom att adressera den pågående naturkatastrofen och visa sitt deltagande 

så påvisar hon också att hon bryr sig om det amerikanska folket, vilka vid det här tillfället 

också är hennes publik. Att i inledningen av talet visa sympati med publiken är, enligt 

Lindqvist Grinde, en del av att visa sin sin goda vilja gentemot publiken
79

, vilket också blir 

resultatet av Ann Romneys inledning. 

 Vidare i sitt tal fokuserar Ann Romney på sin egen, och sin makes bakgrund och 

uppväxt. Fokus ligger här på hur deras familjer kommer från tuffa förhållanden och att 

fattigdomen, genom hårt arbete, har omvandlats till framgång och rikedom. Hon påvisar detta 

genom ett flertal exempel från både sin egen, och sin makes familjehistoria. 

 
When he was 15, Dad came to America. In our country, he saw hope and an 

opportunity to escape from poverty. He moved to a small town in the great state of 

Michigan. There, he started a business - one he built himself, by the way. He raised a 

family. And he became the mayor of our town [...] Mitt‘s dad never graduated from 

college. Instead, he became a carpenter. He worked hard, and he became the head of a 

car company, and then the governor of Michigan.
80

 

 

 

Hon visar här hur deras fäder mer eller mindre började på botten, och jobbade sig upp mot 

toppen. Att i tre steg gå från snickare utan högskoleutbildning till guvernör för en delstat är 

mer eller mindre ett praktexempel på fenomenet ‖den amerikanska drömmen‖. Hon gör här 

sig själv och Mitt Romney till resultat av just den amerikanska drömmen, vilket kan beskrivas 

som beundransvärt och väldigt uppskattat inom amerikansk politik och kultur. De kommer 

båda från vanliga amerikanska familjer som har arbetat hårt för sin framgång. På grund av 

detta har de förståelse för de amerikaner som idag har det svårt vad gäller ekonomi och 

försörjning. Att Ann Romney vill belysa det faktum att hon och hennes make i grund och 

botten är vanliga, hårt arbetande amerikaner kan möjligtvis ytterligare förklaras med att 

mycket fokus i valrörelsen riktades mot det faktum att Mitt Romney är en väldigt förmögen 

man, och att han på grund av detta inte förstår ―den vanliga amerikanen‖, och dennes 
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mödor.
81

 Det har alltså funnits tvivel om huruvida Mitt Romney besitter sådana dygder och 

moraliska värderingar som det amerikanska folket kan identifiera sig med, vilket kan ha varit 

en starkt bidragande faktor till att Ann Romney söker belysa det faktum att de båda kommer 

från vanliga amerikanska hem. Man kan där med säga att Ann Romney har identifierat vad 

som anses vara berömvärda egenskaper och dygder i den kontext hon befinner sig i, vilket 

Lindqvist Grinde menar är nödvändigt
82

, och därefter anpassat talets innehåll. 

 Vidare återfinns ytterligare ett exempel på hur Ann Romney försöker belysa sin 

makes goda moral och hans många dygder, men hon gör det här på ett mer explicit och direkt 

sätt genom att helt enkelt räkna upp hans goda sidor och egenskaper. 

 
I know this good and decent man for what he is – warm and loving and patience. He 

has tried to live his life with a set of values centered on family, faith, and love of one‘s 

fellow man. From the time we were first married, I‘ve seen him spend countless hours 

helping others. I‘ve seen him drop everything to help a friend in trouble, and been 

there when late-night calls of panic came from a member of our church whose child 

had been taken to the hospital.
83

 

 

 

Här använder hon inte längre deras bakgrunder eller uppväxter som bevismaterial, hon börjar 

istället prata direkt om sin make och hur hon i egenskap av hustru känner till hans goda sidor. 

Man kan se att hon inkluderar flera värdeord som representerar mer eller mindre eftertraktade 

egenskaper och dygder. Hon menar att hans värdegrund främst baseras på familj, gudstro och 

kärlek för sina medmänniskor. Även här kan man säga att de egenskaper som Mitt Romney 

påstås inneha följer det som anses vara viktigt i den amerikanska kulturen. Familjen och en 

tro på gud är två aspekter som hon talar om, och dessa kan också sägas vara viktiga 

komponenter för en stor del av det amerikanska folket. Lindqvist Grinde skriver att det ofta 

kan vara kontraproduktivt att skryta om sina dygder och om sin goda moral.
84

 Detta har Ann 

Romney också tagit fasta på då hon senare i talet säger att Mitt Romney inte gärna talar om att 

han så ofta hjälper andra och att han därmed är en god människa. Genom denna strategi kan 

hon föra fram alla hans dygder samtidigt som hon explicit belyser det faktum att han är 

ödmjuk då han inte gärna framhäver sig själv. 

 Ann Romney fortsätter att fokusera på hur hennes make inte på något sätt föddes 
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med silversked i mun, men istället för att tala om hans goda moral och värderingar så belyser 

hon här snarare hans kunskaper och kompetens, vilket hör till ethoskategorin fronesis.
85

 

 
But as his partner on this amazing journey, I can tell you Mitt Romney was not handed 

success. He built it. He stayed in Massachusetts after graduate school and got a job. I 

saw the long hours that started with his first job. I was there when he and a small 

group of friends talked about starting a new company. I was there when they struggled 

and wondered if the whole idea just wasn‘t going to work. Mitt‘s reaction was to work 

harder and press on. Today that company has become another great American success 

story.
86

 

 

 

Med hjälp av ett exempel taget ur deras liv ihop försöker hon alltså mer konkret visa att Mitt 

själv har byggt sin karriär som framgångsrik affärsman från grunden, vilket tyder på att han är 

driftig och besitter goda kunskaper vad gäller exempelvis ekonomi. Hon har tidigare beskrivit 

honom som hjälpsam och med hög arbetsmoral och därför värdesätter han också människor 

som arbetar hårt. Exemplet som hon använder visar att Mitt Romneys reaktion på motgångar 

och svackor är att arbeta ännu hårdare, men även att han är en människa som för med sig 

framgång, vilket hon även tidigare tagit upp: ―It´s true that Mitt has been successful at each 

new challange he has taken on[...]‖
87

. Detta är alltså ett genomgående tema i Ann Romneys 

ethosargumentation och ett av hennes huvudargument för att få publiken att respektera Mitt 

Romney och därmed i slutändan också rösta på honom. 

Logos 

Ann Romneys logosargumentation används för att på ett sakligt sätt bevisa för publiken att 

Mitt Romney är den hon påstår honom vara. Hon har tidigare i talet beskrivit honom som en 

medmänniska och någon som ser det som en självklarhet att hjälpa andra. För att förstärka 

påståendena berättar hon om två tidigare politiska beslut han fattat, som hon menar tyder på 

att detta stämmer: 

 
At every turn in his life, this man I met at a high school dance, has helped lift up 

others. He did it with the Olympics, when many wanted to give up. He did it in 

Massachusetts, where he guided a state from economic crisis to unemployment of just 

4,7 percent. Under Mitt, Massachusetts´s schools were the best in the nation. The best. 

He started the John and Abigail scholarship, which give the top 25 percent of high 

school graduates a four-year tuiton-free scholarship.
88 
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Eftersom detta handlar om Mitt Romneys personlighet, och genom att hon argumenterar för 

att publiken ska uppfatta Mitt Romney på ett särskilt sett, skulle stycket kunna beskrivas som 

en ethosargumentation, vilket det också till viss del är. Varför vi, trots detta, i första hand 

väljer att kategorisera det som en logosargumentation beror på att hon använder sig av 

sakargument för att stärka sin tes ‖Mitt är en god människa‖. Stycket kan också ses som ett 

exempel på vad han kan utföra på nationell nivå om han blir vald till president. Även detta 

problematiserar påståendet om att det enbart kan förklaras som ett ethosargument eftersom det 

i så fall inte handlar om hans person, utan hans framtida handlingar.  

 Det första argumentet går ut på att han lyckades få ner arbetslösheten i 

Massachusetts, som befann sig i ekonomisk kris, till endast 4,7 %. I det andra argumentet tar 

Ann Romney upp det faktum att Massachusetts skolor var bäst i landet när han var guvernör 

för staten. Det tredje och sista argumentet är att han instiftade ett stipendium som hjälpte de 

bästa grundskoleeleverna ekonomiskt i deras följande utbildning. Som vi tidigare nämnt finns 

det två olika kategorier inom logosargumentationer, entymem och paradigm. För att friska 

upp minnet: ―Entymemiska argumentationer är sådana som utgår från generella påståenden, 

medan paradigmatiska utgår från exempel‖.
89

 Det första argumentet kan kategoriseras som ett 

paradigm, eftersom Ann Romney med hjälp av exempel innehållande saklig information 

argumenterar för sin tes. Mitt Romney har skapat arbete, vilket i sin tur har hjälpt människor 

och höjt deras livsstandard. Detta bevisar alltså att han är en människa som hjälper andra. 

Nästa argument är av annorlunda art. Ann Romney nämner att statens skolor var de bästa i 

landet under 2007 då Mitt Romney var guvernör, men lägger inte fram några bevis för detta. 

Om påståendet inte är allmänt känt, vilket detta antagligen inte är, behövs belägg för att så 

faktiskt är fallet om det ska falla under kategorin paradigm. Detta påstående kan alltså 

beskrivas som ett entymem – hon lägger fram en premiss (under Mitt Romney blev skolorna 

bäst i landet) och låter publiken dra den logiska slutsatsen att Mitt Romney är en kompetent 

politiker. Det tredje och sista argumentet liknar mer det första och skildrar med hjälp av ett 

enskilt exempel det hon påstår – att Mitt Romney är rätt man för presidentposten.  

Pathos 

Efter Ann Romneys ethosladdade inledning där hon adresserar orkanen Sandy, så ägnar hon 

en lång passage åt att försöka skapa en viss känsla hos publiken. Hon berättar att hon varken 
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ska tala om politik eller partier, utan om den djupa kärlek som förenar det amerikanska folket, 

eller som hon väljer att kalla dem, den amerikanska familjen. Det är den kärleken hon menar 

att alla amerikaner känner för landet och dess invånare, vilken håller ihop USA. 

 
I want to talk not about what divides us, but what holds us together as an American 

family. I want to talk to you tonight about that one great thing that unites us, that one 

thing that brings us our greatest joy when times are good, and the deepest solace in our 

darkest hour. Tonight I want to talk to you about love.
90

 

 

Hon använder i den aktuella passagen också flertalet fraser och värdeord som är mer eller 

mindre tätt kopplade till begreppet familj, exempelvis ―[...] that love so deep only a mother 

can fathom it – the love we have our children and our children‘s children‖
91

. Detta kan skapa 

en känsla av gemenskap där hon och publiken ingår. Lindqvist Grinde menar att pathos 

handlar om att försätta åhörarna i ett känsloläge som påverkar dem till att övertygas om 

talarens ståndpunkt.
92

 Detta tar Ann Romney fasta på och om publiken antar känslan av 

gemenskap som hon försöker skapa kan det öka chansen för att publiken lyssnar och tar in 

hennes annalkande budskap: 

 
And I want us to think tonight about the love we all share for those Americans, our 

brothers and sisters, who are going through difficult times, whose days are never easy, 

nights are always long, and whose work never seems done. [...] And the working 

moms who love their jobs but would like to work just a little less to spend more time 

with the kids, but that‘s just out of the question with this economy. Or that couple who 

would like to have another child, but wonder how will they afford it.
93

 

 

Om Ann Romney i början av passagen målar upp en mer eller mindre romantisk bild av det 

amerikanska folket som en stor kärleksfull familj, så vill hon här påvisa att den situation som 

USA idag är i gör att familjen snart kommer falla isär. Hon gör detta genom att ta upp tydliga 

exempel som de flesta kan relatera till, så som hårt arbetande mödrar som inte får tiden att 

räcka till. Effekten som här eftersträvas kan tänkas vara att publiken först ska känna sig som 

en del av den stora amerikanska familjen, vilken är grundad på gemenskap och kärlek. Sedan 

vill hon att publiken ska känna att den här kärleksfulla gemenskapen är hotad av det faktum 

att landet styrs på ett otillräckligt sätt. 

 I nästa stycke, som även det domineras av en pathosfylld argumentation, 
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fokuserar Ann Romney på en specifik aspekt av hur svårt det amerikanska folket har det. Hon 

fokuserar på att kvinnor måste arbeta hårdare än män och att det är kvinnorna som håller ihop 

USA. Hon menar att det är de som utgör landets grund och att Amerika inte skulle finnas om 

det inte vore för landets alla mödrar och fruar, alla systrar och döttrar. Här riktar hon alltså in 

sig på och talar till en specifik målgrupp, vilken hon väljer att lyfta fram och hylla.  

 
It‘s the moms of this nation – single, married, widowed - who really hold this country 

together. We‘re the mothers, we‘re the wives, we‘re the grandmothers, we‘re the big 

sisters, we‘re the little sisters, we‘re the daughters. You know it‘s true, don‘t you? 

You‘re the ones who always have to do a little more.
94

 

 

Hon talar här enbart till kvinnor och utesluter därmed halva sin publik - männen. Dock kan 

man påstå att det inte finns någon överhängande risk för att männen i publiken kommer att 

känna sig alienerade eftersom varje man har en moder, en dotter, eller en syster, och det 

faktum att en nära anhörig här hyllas kan troligtvis också väcka en viss typ av känsla. Man 

kan i mångt och mycket kalla passagen för ett hyllningstal till USA:s kvinnor. Lindqvist 

Grinde skriver att man i olika typer av hyllningar väljer att framställa hjältar och hjältinnor 

som står för vissa kulturella ideal.
95

 Just detta gör också Ann Romney då hon här framställer 

kvinnor som vardagshjältinnor som tar hand om sina föräldrar, hjälper till med barnens läxor 

efter en tuff arbetsdag, och kan den snabbaste vägen till akuten. Dessa exempel är troligtvis 

sådana som många kvinnor, och män med för den delen, kan identifiera sig med, och därmed 

får hennes argumentation här ytterligare giltighet.  

 Senare i stycket talar Ann Romney om hur de senaste åren varit onödigt svåra 

för kvinnor i USA. Bensinpriserna har stigit och matvarupriserna likaså. Hon säger att ingen 

amerikansk kvinna förväntar sig att livet ska vara enkelt, och det är inte heller så hon vill att 

det ska bli. Däremot anser hon att vardagens alla små detaljer har blivit onödigt mycket sämre 

och jobbigare under de senaste åren, det vill säga under Obamas presidentskap. Efter detta 

nämner hon för första gången Mitt Romney i talet och presenterar honom som ett svar på hur 

kvinnorna ska få det bättre. Man skulle kunna säga att hon utnyttjar hyllningen för att skapa 

en känsla av hopp hos åhörarna. Bo Renberg skriver i sin bok Retorikanalys: en introduktion 

att ―i politiska texter och tal är fruktan och hopp de känslor som argumentationen 

huvudsakligen baseras på[...]‖
96

Detta kan vi se exempel på i Ann Romneys tal då hon arbetar 
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med att först presentera ett problem (kvinnor har det för svårt) och sedan lägga fram en 

lösning (rösta på Mitt Romney). Hon försöker på så sätt skapa hopp hos publiken. 

 Som man kan se i styckena ovan går det att skönja ett tydligt mönster i Ann 

Romneys pathosargumentation då hon flera gånger använder sig av samma 

argumentationsmodell. Hon börjar med att måla upp en positiv bild av det ämne hon 

avhandlar (familjen, kvinnor), för att sedan gå över till att redogöra för en mer negativ bild av 

hur det ser ut för dessa grupper idag. Implicit påstår hon då att den svåra situationen beror på 

de som styr landet och att det är här en förändring måste ske. Denna argumentationsmodell 

går då ut på att hon först skapar en känsla av hopp hos publiken, för att sedan vända på 

situationen, skapa en känsla av oro och skylla denna känsla på hur landets styrs idag, vilket är 

ett vanligt tillvägagångsätt inom politisk retorik.
97

 

 

5.2 Jämförande diskussion 

Struktur 

Det man kan fastslå utifrån analyserna av talen är att det finns flera skillnader mellan dem 

men också ett flertal markanta likheter, både vad gäller upplägg och hur talarna har valt att 

utforma sina argumentationer. I följande avsnitt sammanfattas först hur talen är disponerade 

och hur dispositionerna i talen liknar varandra, detta för att skapa en översikt över talens 

likartade strukturer. Sedan redogörs för skillnader och likheter i Michelle Obama och Ann 

Romneys ämnesval och val av argumentationstekniker, samt potentiella skäl till dessa val. 

 Inledningsvis vad gäller talens argumentationsdisposition så finns det många 

likheter, även om de olika delarna skiljer sig åt i längd. Båda talen inleds med ett kort 

ethosavsnitt som följs upp med ett större pathosstycke, vilket rör samma ämne i båda talen. 

Efter detta talar kvinnorna kort om sina respektive män för att sedan gå in på deras uppväxter 

och bakgrunder. Talen fortsätter med ett avsnitt som förtäljer vad detta har lett till och hur 

deras personligheter har formats av detta. Presidentkandidatsfruarnas och deras makars 

personegenskaper bevisas sedan kort med hjälp av exempel på ställningstagande från deras 

vuxna liv. Efter detta använder sig talarna av pathos för att skapa en vi-känsla med det 

amerikanska folket samtidigt som de uppmanar det amerikanska folket att arbeta hådare för en 
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ljusare framtid. Talen avslutas med att talarna manar folket till att rösta på deras respektive 

make som en del i ledet mot den framtid de önskar för USA. 

 

Ethos 

Vad gäller den ethosargumentation som förekommer i de två talen så ägnar både Michelle 

Obama och Ann Romney relativt långa passager åt att framställa sig själva som en del av det 

amerikanska folket, med rötter i arbetarklassen. Sätten som de väljer att göra detta på har 

också flera stora likheter. De utgår båda från målande exempel från sina familjebakgrunder. 

Ann Romney börjar med att berätta om sin farfar som började sitt arbetsliv som 

kolgruvearbetare i Wales och senare i livet migrerade till USA då hennes far var 15 år 

gammal. Michelle Obama tar upp ett liknande exempel, även om hon inte har rötter utanför 

USA, då hennes far en gång i tiden arbetade som pumpoperatör i hennes födelsestad. Med 

dessa exempel försöker talarna måla upp en bild av sig själva som sprungna ur svåra 

förhållanden, vilket utförs på liknande sätt i beskrivningen av deras repektive makar. För att 

förstärka detta ethos ytterligare talar de båda också om inledningen av sina äktenskap, vilka 

beskrivs som liv utan välstånd i svåra förhållanden. Detta är genomgående för båda talen och 

tas upp vid ett flertal tillfällen i talens gång. 

 Ett annat element i deras ethos som de båda försöker skapa för sig själva är 

deras betydande roll som mor och familjemedlem, med allt vad detta innebär. De båda talarna 

talar om sina barn och hur de älskar sina makar precis lika mycket idag som första gången de 

träffades. De talar även om hur deras makar är som personer. Michelle Obama tar till exempel 

vid ett tillfälle om hur Barack, som orolig småbarnsfar, ofta under nätterna tittade till deras 

döttrar när de var små. Ann Romney talar om Mitt som otroligt hjälpsam och att han är så 

ödmjuk att han aldrig själv talar om hur mycket han faktiskt uppskattar att hjälpa andra. Detta 

kan vara ett sätt för Michelle Obama och Ann Romney att förmänskliga sina makar då de för 

många amerikaner antagligen är personer de inte har någon personlig relation till.    

 En skillnad som finns i ethosargumentationen är att Michelle Obama ofta tar 

upp att hon har levt i fyra år som USA:s First Lady, vilket, av uppenbara skäl, Ann Romney 

inte kan inkludera i sitt tal.  

 Talarna arbetar alltså båda två med att stärka sitt ethos, och anledningen till 

detta är rimligen att de måste vinna publikens förtroende för att denna också ska ta till sig det 

budskap som framförs. Båda talarna försöker måla upp en speciell bild av sina män för att de i 

sin tur ska vinna förtroende hos det amerikanska folket, vilket sedan förhoppningsvis ska leda 
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till presidentskapet. Sammanfattningsvis så måste alltså Michelle Obama och Ann Romney 

först stärka sitt eget ethos för att sedan kunna stärka sina makars ethos, och detta utför de med 

hjälp av liknande medel. 

 

Pathos 

Michelle Obama och Ann Romney försöker i sina tal på olika sätt skapa och väcka särskilda 

känslor hos publiken. Som redogjorts för i de båda talanalyserna så bygger både Michelle 

Obama och Ann Romney upp bilder av det amerikanska folket som en enad familj, dock med 

hjälp av olika strategier. Om Ann Romney använder en familjemetafor för att påvisa en bild 

av gemenskap så väljer Michelle Obama istället att upphöja ett antal olika grupper av 

amerikaner som hon menar ständigt inspirerar henne och påminner henne om det faktum att 

de lever i det bästa landet i världen. Även om kvinnorna alltså använder olika bilder och 

strategier för att fastställa en känsla så söker de fastställa samma typ av känsla, för att sedan 

med hjälp av den känslan kunna nå ut till sin publik. 

 Vidare i talens pathosargumentation så framkommer en tydlig skillnad mellan 

Michelle Obama och Ann Romney, nämligen den att Ann Romney vid en tidpunkt väljer att 

enbart rikta sig mot, och hylla, en specifik grupp av det amerikanska folket, nämligen 

kvinnorna. Detta beror antagligen på att hon vill appellera till just kvinnor och på så vis få 

dem att rösta på hennes make. Orsaken till att Michelle Obama inte gör detta i samma 

utsträckning grundar sig möjligen i det faktum att hon redan under demokraternas primärval 

samt presidentvalet 2008 lyckades tilltala många kvinnliga väljare, som sedan valde att rösta 

på hennes make.
98

 Vidare i deras respektive tal kan vi dock se att både Ann Romney och 

Michelle Obama gång på gång tar upp sina roller som fruar och mödrar. Även detta med 

syftet att just kvinnor ska relatera till talarna och identifiera sig med dem. Skillnaden här 

ligger alltså i att Michelle Obama söker upprätthålla sin redan starka position bland kvinnliga 

väljare medan Ann Romney snarare försöker skapa en tydlig och stark position för sig själv 

hos den specifika målgruppen. 
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Logos 

Inget av talen har en särskilt omfattande logosargumentation men de logosargument som går 

att finna återfinns i ungefär samma skede i båda talen, precis efter beskrivningar av deras 

makars persondrag och moraliska ståndpunkter. Logosargumenten utgörs av exempel på 

politiska beslut de tidigare fattat och används för att påvisa hur Barack Obama och Mitt 

Romney agerar i sådana situationer, detta för att de ska framstå som etiska och rättvisa. 

Exemplen ser lite olika ut – Michelle Obama berättar om ställningstaganden Barack gjort för 

kvinnor i arbetslivet och småföretag i USA, medan Ann Romney talar om hur Mitt lyckades 

vända den ekonomiska krisen i Massachusetts och skapade jobb samt att han verkade för att 

statens skolor skulle blir bäst i landet. Logosargumentationen utförs alltså på ett sätt som 

stärker deras mäns politiska positioner, och utförs i slutändan för att vinna väljarnas röster. 
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6. Avslutande diskussion 

 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur Michelle Obama 

och Ann Romney framställs i den amerikansk nyhetspressen  för att sedan jämföra detta med 

hur de själva försöker framställa sig i sina respektive tal. Ur detta syfte framkom också ett 

antal frågeställningar vilka vi ämnar diskutera samt förhoppningsvis besvara i detta 

avslutande kapitel. En viktig distinktion, som vi tidigt valde att göra, är den mellan roller som 

skapas medvetet av presidentkandidaternas fruar själva och roller som skapas av amerikansk 

massmedia i den mediala nyhetsrapporteringen. Denna distinktion syns också i 

undersökningen då uppsatsen är uppdelad i två olika studier vilka behandlar varsin av dessa 

aspekter. Detta är också anledningen till att de två studierna utgår från olika material, 40 

tidningsartiklar utgör basen för den kvantitativa undersökningen som behandlar de roller som 

skapas alternativt framhävs i pressen medan två tal hållna av Michelle Obama och Ann 

Romney utgör materialbasen för den kvalitativa retoriska analysen som behandlar hur de båda 

kvinnorna framställer sig själva i sina tal. 

 

6.1  Slutsatser 

 

Hur framställs Ann Romney och Michelle Obama i två av de största amerikanska 

dagstidningarna inom amerikansk nyhetspress? 

 

Vad gäller den kvantitativa undersökningen kom vi främst fram till att den amerikanska 

mediarapporteringen kring presidentkandidatfruarna oftast utgår ifrån ett politiskt perspektiv. 

Den fokuserar främst på politiska handlingar som utförts, eller hur Ann Romney och Michelle 

Obama fungerar i en politisk kontext. De två kvinnorna placeras i en politisk kontext i samma 

utsträckning, trots det faktum att Michelle Obama faktiskt har befunnit sig i det amerikansk 

politiks toppskikt i fyra år medan Ann Romney inte har någon nämnvärd politisk rutin. Vad 

detta beror på kan vi inte med säkerhet fastslå, vi kan däremot påstå att det belyser det faktum 

att olika nyhetsmedier på flera sätt bestämmer vad som inkluderas i en rapportering, samt hur 

den här rapporteringen görs. Det är också vanligt i det undsökta materialet att skildra Michelle 
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Obama och Ann Romney med ämnet familj som utgångspunkt och då främst behandla deras 

roll som mor och hustru. Ur ett framingperspektiv skulle resultatet kunna förklaras med att 

journalisterna främst fokuserar på politik och familj på grund av att folkets intresse antagligen 

främst ligger i just deras politiska roll, samt deras relation till sina makar. Det är också dessa 

roller som är viktigast för landets framtid och för vilken presidentkandidat folket kommer 

rösta på, vilket antagligen bidrar till att medierna väljer att publicera mest material gällande 

detta. Vad gäller Ann Romney publiceras också mycket material gällande hennes 

klasstillhörighet och ekonomiska samt sociala status, vilket inte sker lika frekvent för 

Michelle Obama. Detta beror antagligen till stor del på att Ann och Mitt Romney faktiskt är 

väldigt förmögna människor, men man måste också komma ihåg att Barack Obama är en av 

världens mäktigaste män och det faktum att hans hustru inte särskilt frekvent omskrivs som 

socialt samt ekonomiskt framstående kan också bero på att hon i just den här aspekten har 

lyckats med att påverka medias gestaltning av henne under de fyra åren som hon har varit first 

lady. 

 

Hur vill Ann Romney och Michelle Obama framstå om man ser till vad de behandlar i 

sina tal? 

 

Resultaten som framkom ur de kvalitativa retoriska talanalyserna påvisade att även om vissa 

skillnader mellan de två talen kunde urskiljas så var det de markanta likheterna gällande 

uppbyggnad och argumentation som stack ut. Talarnas argumentation utgick främst från ethos 

och pathos, medan de logosrelaterade argumenten var lätträknade. I deras 

pathosframställningar arbetar de med skiljda retoriska strategier för att måla upp liknande 

typer  av bild – bilden av det amerikanska folket som en enad familj som älskar varandra och 

sitt land. Ytterligare likheter gick att finna i hur Obama och Romney önskar framställa sig 

själva samt sina makar. Båda påvisar tuffa och fattiga förhållanden i uppväxten som källa till 

framgångar senare i livet, kärleken till USA och dess folk, samt en stark tro på att arbeta hårt 

och inte ge upp. Michelle Obama och Ann Romney antar båda rollen som långtida hustru för 

att stärka trovärdigheten i det de säger om sina makar eftersom rollen som hustru implicit 

anger att de känner sina makar bättre än någon annan. Det blir alltså deras uppgift att 

framhäva sina makars mänskliga sidor och egenskaper, deras mål är att stärka sina makars 

ethos med hjälp av sina egna ethos.De kan tala om sådant som möjligtvis inte passar in i en 

strikt politisk kontext som exempelvis en debatt. Man kan alltså säga att de humaniserar och 
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förmänskligar sina makar med hjälp av sina ethos som mer personliga aktörer och även sina 

ethos som hustru. Därmed behöver Barack Obama och Mitt Romney inte heller framhäva sig 

själva och då riskera ses som skrytsamma. 

 

Hur skiljer sig den amerikanska pressens framställning av Ann Romney och Michelle 

Obama om man jämför med hur de framställer sig själva i sina tal? 

 

När det kommer till att på något sätt jämföra uppsatsens två undersökningar och på så sätt 

också jämföra roller som skapats och framhållits i amerikansk press med de egenskapade 

rollerna som framhävs i de två talen så krävs att man problematiserar samt kontextualiserar 

skillnaderna mellan dessa roller. Om Michelle Obama och Ann Romney i sina tal söker 

framhäva sina makars goda egenskaper så krävs att de själva också framstår i så positiv dager 

som möjligt, då trovärdigheten i det de säger om sina makar grundar sig i deras egen 

trovärdighet. Det är just här som förhållandet mellan deras egenskapade roller och de roller 

som media ger dem blir intressant då de själva inte på något sätt har kontroll över hur de 

framställs och gestaltas i massmedia och i andra medier, även om man skulle kunna påstå att 

politiska krafter självkart påverkar det journalistiska innehållet i viss mån. Man bör hur som 

helst ha i åtanke att Michelle Obama har haft minst fyra år på sig att påverka och försöka 

förändra alternativt förstärka sin offentliga image så att den ska passa in i en utstakad 

strategisk plan. Ann Romney i sin tur tar sig an valprocessen som mer eller mindre okänd och 

därmed blir synandet av hennes person och bakgrund möjligtvis av större vikt. USA känner 

Michelle Obama bättre än Ann Romney och den allmänna nyfikenheten på Ann Romney är 

då rimligtvis större. 

 I den amerikanska nyhetspress som vi har studerat så gestaltas Michelle Obama  

i störst utsträckning i en familje- alternativt politisk kontext. Detta är även ämnen som hon 

behandlar utförligt i sitt tal. Man kan därmed säga att hon i nyhetsrapporteringen framstår som 

till lika delar hustru/moder och politisk aktör, samtidigt som hon i sitt tal påtalar sin erfarenhet 

som First Lady och att hennes primära roll alltid är den som mor och hustru. Hon arbetar 

alltså i mångt och mycket med att befästa vissa aspekter som finns i den bild av henne som 

gestaltas i nyhetsrapporteringen. Även detta kan vara ett tecken på att hon och det 

demokratiska partiet har haft tid och möjlighet till att anpassa och forma hennes offentliga 

person. Viktigt här är dock att påpeka det faktum att vi i den här uppsatsen inte kan väga in 

huruvida de analyserade artiklarna behandlar Michelle Obama och Ann Romney på ett 
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positivt eller negativt sätt, vi kan enbart synliggöra i vilka kontexter de placeras i och därmed 

vilka typer av roller de därmed åläggs med. Just detta kan möjligtvis beskrivas som en viss 

metodisk brist i undersökningen, kvalitativa studier av innehållet i ett antal artiklar eller andra 

medieuttryck gällande de två kvinnorna skulle möjligtvis tydligare kunna påvisa hur de 

faktiskt gestaltas och därmed hur detta förhåller sig till deras önskade offentliga ethos. 

 Ann Romney gestaltas främst utifrån perspektiv som behandlar politik och 

perspektiv där fokus placeras på hennes familjs ekonomiska situation. Om man jämför detta 

med innehållet i hennes tal så synliggörs viss divergens då hon i talet lägger stort fokus på det 

faktum att hon och hennes make växte upp under sparsmakade förhållanden och att de har 

arbetat sig upp i världen. Man kan då påstå att Ann Romney snarast arbetar med att försöka 

motverka nyhetspressens gestaltning av henne och hennes make som extremt förmögna 

människor. Intressant här är att även Michelle och Barack Obama med all säkerhet ska 

betraktas som förmögna människor, men trots detta inkluderas inte denna aspekt i 

gestaltningen av Michelle Obama i lika hög grad. Detta kan bero på att familjen Romney 

faktiskt är väldigt mycket mer förmögna, men det kan också bero på att Barack och Michelle 

Obama har haft längre tid på sig att revidera bilden av dem som rika och istället trycka på 

deras fattiga uppväxter för att skapa en bild av sig själva som folkliga. Vi kan utifrån den 

kvalitativa undersökningen se att även Michelle Obama lägger visst fokus på att framhäva sin, 

och sin makes, sparsmakade uppväxter. Man kan då säga att om Ann Romney vill förändra 

gestaltningen av henne som väldigt förmögen och socialt uppsatt i amerikansk nyhetsmedia, 

så vill Michelle snarare förstärka framställningen av henne i amerikansk nyhetspress som inte 

alls innehåller beskrivningar av hennes ekonomiska situation. Båda kvinnorna pratar om 

samma saker men från olika positioner, Obama bill förstärka pressens framställning medan 

Romney vill motverka den.  

 Om vi går vidare till det faktum att Ann Romney i sitt tal så explicit fokuserar 

på USA:s kvinnor och jämför detta med förekomsten av artiklar som på något vis behandlar 

detta så märks ytterligare en obalans i förhållandet mellan den egenskapade rollen och rollen i 

nyhetsrapporteringen. I de analyserade artiklarna förekommer de båda kvinnorna i enbart en 

artikel som placerar in dem i en kontext som fokuserar på deras engagemang för kvinnor och 

kvinnorätt. Än en gång kan man här troligtvis i mångt och mycket härleda detta till det faktum 

att Michelle Obama går in i valkampanjen med ett starkare ethos än Ann Romney, främst då 

vad gäller att appellera till kvinnor vilket Michelle Obama ägnade mycket tid åt i 2008 års val. 

Detta, tillsammans med det faktum att Ann Romney i sitt tal lägger stort fokus på kvinnor, gör 

att vi kan dra slutsatsen att Ann Romney söker framstå som engagerad i kvinnor och deras 
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rättigheter för att i slutändan få amerikanska kvinnor att rösta på Mitt Romney istället för på 

Barack Obama. 

 

6.2 Avslutande diskussion 

 

För Michelle Obama och Ann Romney handlar det i slutändan om att få folk att rösta på deras 

makar. Deras slutgiltiga mål med sin kommunikation är inte att de själva ska bli omtyckta och 

respekterade av det amerikanska folket, denna aspekt är dock ett högst nödvändigt delmål på 

vägen mot att övertyga folket om att just deras make är bäst lämpad för presidentposten, 

vilket är det egentliga slutgiltiga målet. Det faktum att det ovan nämnda delmålet är 

nödvändigt beror på att de först måste stärka sina ethos för att sedan med hjälp av dessa kunna 

stärka sina makars ethos, vilket i slutändan är vad  det hela handlar om. De måste själva äga 

trovärdighet hos det amerikanska folket för att folket ska lyssna när de talar om sina makars 

trovärdighet. För att åstadkomma detta söker de tilltala det amerikanska folket på olika sätt. 

Det sker dels genom att de själva framställer sig som politiska aktörer som man i 

förlängningen kan rösta på om man röstar på deras makar, och dels genom att de helt enkelt 

fungerar som sina makars språkrör vad gäller mer mänskliga egenskaper. Att så är fallet kan i 

förlängningen påvisa något särskilt för den amerikanska kulturen där det idag inte längre 

räcker med att vara en kompetent politiker. Det krävs att man är i besittning av hela paketet. 

Allt som kommuniceras ut och allt runtomkring en måste ständigt poleras och fasaden får inte 

ha några sprickor, även om det inte i någon mån handlar om det faktiskt politiska. En 

skilsmässa, så som den Fredrik Reinfeldt gick igenom 2011
99

, skulle antagligen vara 

förödande för en amerikansk politiker med sikte på presidentposten. Detta är troligtvis också 

anledningen till varför presidentkandidaternas fruar i dagens läge har fått sådana framstående 

positioner i de amerikanska valkampanjerna samt i den politiska vardagen. Det är de som kan 

vittna om hur deras makar faktiskt inte bara är oerhört kompetenta politiker – de byter också 

blöjor, har oklanderlig moral, och träffade sin fru på high school. Detta är då också 

anledningen till att det är viktigt för Michelle Obama och Ann Romney att framstå på samma 

sätt som deras makar vill framstå. Om Michelle Obama eller Ann Romney omskrivs i media 

på ett negativt sätt så är det mer eller mindre lika illa för deras makars kampanjer som om 

                                                 
99

 TT (Tidningarnas telegrambyrå), Paret Reinfeldt separerar, Dagens nyheter, Publicerad: 2012-03-07, 
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kandidaternas själva skulle framställas på samma negativa sätt. 

 Om man fortsatt jämför sociala och kulturella klimat i USA och Sverige så kan 

ovanstående resonemang peka på skillnader gällande vad massmedia fokuserar på i den 

politiska rapporteringen. I USA lutar det möjligtvis mer och mer mot att offentliga politiska 

aktörer behandlas primärt som kändisar och sekundärt som faktiska politiker och ämbetsmän. 

Detta scenario står inte på något sätt isolerat från det amerikanska samhället där 

kändiskulturen måste sägas vara framstående vilket gör att massmedias förmodade fokus då 

speglar aktuella sociala och kulturella strömningar. Presidentkandidaternas fruar och deras 

position, samt utvecklingen av denna position, i den amerikanska kulturen kan då påstås vara 

naturliga följder av dessa strömningar. De blir en viktig del av de grupper och organisationer 

som ständigt söker påverka och bearbeta förhållandet mellan egenskapade roller och rollerna 

som skapas av medierna, för att på så vis försöka få kontroll över de gestaltningar som tas 

emot av det amerikanska folket och då blir mer eller mindre vedertagna, om än tidsbestämda, 

sanningar. 

 

6.3 Framtida forskning 

 

I vårt arbete med den här uppsatsen har vi funnit flera intressanta aspekter som man skulle 

kunna studera ytterligare i framtida arbeten. Exempelvis skulle man kunna fokusera enbart på 

en kvantitativ innehållsundersökning och då inkludera en större mängd data för att på så sätt 

kunna belysa skeenden och mönster över längre tidsperioder. En annan intressant aspekt 

skulle kunna vara att även inkludera artiklar som publiceras efter framförandet av talen. På så 

sätt skulle man potentiellt kunna synliggöra huruvida aktörerna faktiskt lyckades med att 

framställa sig på vissa sätt samt föra ut dessa gestaltningar till dels det amerikanska folket och 

dels de amerikanska nyhetsmedierna. Även ett skifte i medie skulle vara intressant för 

framtida forskning då man med fördel skulle kunna undersöka TV, internetbaserade 

nyhetskanalar, och andra typer av medier. 

 Något annat som vi finner intressant är utvecklingen av hur presidentfruar och 

presidentkandidatsfruar används i det politiska spelet och i den politiska kommunikationen. 

Här skulle man kunna jämföra och analysera tal och framföranden från olika presidentval 

hållna av kandidaternas fruar. Hillary Clintons kommunikation med det amerikanska folket 

under 1994 års presidentval jämfört med Ann Romneys kommunikation 2012 exempelvis.  



55 

 

7. Källförteckning 

7.1 Tryckta källor 

Anthony, Sferrazza Carl, First Ladies: The Saga of the Presidents' Wives and Their Power, 

1789-1961, 1. Uppl., W. Morrow, New York 

 

Anthony, Sferrazza Carl, First Ladies: The Saga of the Presidents' Wives and Their Power, 

1961-1990, 1. Uppl., W. Morrow, New York 

 

Entman, Robert, Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Journal of 

Communication, Vol. 43, No. 4 (1993): 51 – 58 

 

Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., 

[rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 

 

Gure, Jan, Kjeldsen, Jens E, Scandinavian studies in rhetoric: Rhetorica Scandinavica 1997-

2010, Retorikförlaget, Ödåkra, 2011 

 

Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008 

 

McQuail, Denis, McQuail's mass communication theory, 5. ed., SAGE, London, 2005 

 

Nord, Lars & Strömbäck, Jesper, Medierna och demokratin, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2012 

 

Renberg, Bo, Retorikanalys: en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008 

 

Rhee, JW, Strategy and issue frames in election campaign coverage: a social cognitive 

account of framing effects, Journal of Communication, vol. 47, issue 3, 1997 

 

Strömbäck, Jesper, Gäster hos verkligheten: en studie av journalistik, demokrati och politisk 

misstro, B. Östlings bokförl. Symposion, Diss. Stockholm: Univ., 2001,Eslöv, 2001 

 

7.2 Otryckta källor 

Abcarian, Robin, ‘Military mom‘ of four in armed forces introduces Michelle Obama, LA 

Times, Publicerad: 2012-09-04, http://articles.latimes.com/2012/sep/04/news/la-pn-military-

mom-michelle-obama-20120904 (Hämtad: 2012-12-18)  

Barabak, Mark Z & Reston, Maeve, Mitt Romney fumbles common touch regarding money, 

LA Times, Publicerad: 2012-01-17, http://articles.latimes.com/2012/jan/17/nation/la-na-

romney-rich-20120118 (Hämtad: 2012-11-12) 

 

Bowles, Dr. Nigel, The outcome of this battle is not only important to America but also to the 

rest of the world, Daily Mail, Publicerad: 2012-10-23, 



56 

 

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2222109/US-Presidential-Election-2012-The-

outcome-important-America-rest-world.html (Hämtad: 2012-17-12) 

Keneally, Meghan, Mitt Romney‘s family baptized Ann Romney‘s father into Mormon 

church a year AFTER his death, Daily Mail, Publicerad: 2012-01-28, 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2093241/Mitt-Romneys-family-baptized-Ann-

Romneys-atheist-father-Mormon-church-year-AFTER-death.html (Hämtad: 2012-12-17) 

Kuchinich, Jackie & Moore, Martha T.  Hillary Rosen says Ann Romney never worked ‗day 

in her life‘, USA Today, Publicerad: 2012-04-12. 

http://usatoday30.usatoday.com/news/politics/story/2012-04-12/ann-romney-hilary-rosen-

work/54235706/1 (Hämtad: 2012-12-12) 

 

Obama, Michelle, Democratic National Convention Speech 2012, http://vimeo.com/48957841 

(Hämtad: 2012-11-15) 

 

Pozzuoli, Ed, What Obama Has Done, Not What He Says -- Matters, Forbes, Publicerad: 

2012-11-03, http://www.forbes.com/sites/realspin/2012/11/03/what-obama-has-done-not-

what-he-says-matters/ (Hämtad: 2012-12-17) 

Romney, Ann, GOP Convention Speech 2012, 

http://www.youtube.com/watch?v=PBA7rPKhGtQ (Hämtad: 2012-11-15) 

TT (Tidningarnas telegrambyrå), Paret Reinfeldt separerar, Dagens nyheter, Publicerad: 

2012-03-07, http://www.dn.se/nyheter/sverige/paret-reinfeldt-separerar, (Hämtad: 2012-12-

17) 

 

Weaver Jr, Warren, THE NATION: A History of Republican Conventions; Despite a Well-

Managed Game Plan, Republicans Play Intramural Hardball, New York Times, Publicerad: 

1988-08-14, http://www.nytimes.com/1988/08/14/weekinreview/nation-history-republican-

conventions-despite-well-managed-game-plan-republicans.html (Hämtad: 2012-10-29) 

 

White, Khadijah L., Michelle Obama: Redefining the (White) House-wife, Third Space – A 

journal of feminist theory & culture, Vol. 10 No. 1, 2011, 

http://www.thirdspace.ca/journal/article/viewArticle/white/434 (Hämtad: 2012-11-13) 

 

 

 



57 

 

8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Michelle Obama 

Thank you. Thank you so much. Thank you so much. With your help - with your help. Let me 

- let me start. With your help - with your help.  Let me - let me start. I want to start by 

thanking Elaine. Elaine, thank you so much...we are so grateful for your family's service and 

sacrifice...and we will always have your back. 

Over the past few years as First Lady, I have had the extraordinary privilege of traveling all 

across this country. 

And everywhere I've gone, in the people I've met, and the stories I've heard, I have seen the 

very best of the American spirit. 

I have seen it in the incredible kindness and warmth that people have shown me and my 

family, especially our girls. 

I've seen it in teachers in a near-bankrupt school district who vowed to keep teaching without 

pay. 

I've seen it in people who become heroes at a moment's notice, diving into harm's way to save 

others...flying across the country to put out a fire...driving for hours to bail out a flooded 

town. 

And I've seen it in our men and women in uniform and our proud military families...in 

wounded warriors who tell me they're not just going to walk again, they're going to run, and 

they're going to run marathons...in the young man blinded by a bomb in Afghanistan who 

said, simply, "...I'd give my eyes 100 times again to have the chance to do what I have done 

and what I can still do." 

Every day, the people I meet inspire me...every day, they make me proud...every day they 

remind me how blessed we are to live in the greatest nation on earth. 

Serving as your First Lady is an honor and a privilege...but back when we first came together 

four years ago, I still had some concerns about this journey we'd begun. 

While I believed deeply in my husband's vision for this country...and I was certain he would 

make an extraordinary President...like any mother, I was worried about what it would mean 

for our girls if he got that chance. 

How would we keep them grounded under the glare of the national spotlight? 

How would they feel being uprooted from their school, their friends, and the only home they'd 

ever known? 
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Our life before moving to Washington was filled with simple joys...Saturdays at soccer 

games, Sundays at grandma's house...and a date night for Barack and me was either dinner or 

a movie, because as an exhausted mom, I couldn't stay awake for both. 

And the truth is, I loved the life we had built for our girls...I deeply loved the man I had built 

that life with...and I didn't want that to change if he became President. 

I loved Barack just the way he was. 

You see, even though back then Barack was a Senator and a presidential candidate...to me, he 

was still the guy who'd picked me up for our dates in a car that was so rusted out, I could 

actually see the pavement going by through a hole in the passenger side door...he was the guy 

whose proudest possession was a coffee table he'd found in a dumpster, and whose only pair 

of decent shoes was half a size too small. 

But when Barack started telling me about his family – that's when I knew I had found a 

kindred spirit, someone whose values and upbringing were so much like mine. 

You see, Barack and I were both raised by families who didn't have much in the way of 

money or material possessions but who had given us something far more valuable – their 

unconditional love, their unflinching sacrifice, and the chance to go places they had never 

imagined for themselves. 

My father was a pump operator at the city water plant, and he was diagnosed with Multiple 

Sclerosis when my brother and I were young. 

And even as a kid, I knew there were plenty of days when he was in pain...I knew there were 

plenty of mornings when it was a struggle for him to simply get out of bed. 

But every morning, I watched my father wake up with a smile, grab his walker, prop himself 

up against the bathroom sink, and slowly shave and button his uniform. 

And when he returned home after a long day's work, my brother and I would stand at the top 

of the stairs to our little apartment, patiently waiting to greet him...watching as he reached 

down to lift one leg, and then the other, to slowly climb his way into our arms. 

But despite these challenges, my dad hardly ever missed a day of work...he and my mom were 

determined to give me and my brother the kind of education they could only dream of. 

And when my brother and I finally made it to college, nearly all of our tuition came from 

student loans and grants. 

But my dad still had to pay a tiny portion of that tuition himself. 

And every semester, he was determined to pay that bill right on time, even taking out loans 

when he fell short. 

He was so proud to be sending his kids to college...and he made sure we never missed a 

registration deadline because his check was late. 
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You see, for my dad, that's what it meant to be a man. 

Like so many of us, that was the measure of his success in life – being able to earn a decent 

living that allowed him to support his family. 

And as I got to know Barack, I realized that even though he'd grown up all the way across the 

country, he'd been brought up just like me. 

Barack was raised by a single mother who struggled to pay the bills, and by grandparents who 

stepped in when she needed help. 

Barack's grandmother started out as a secretary at a community bank...and she moved quickly 

up the ranks...but like so many women, she hit a glass ceiling. 

And for years, men no more qualified than she was – men she had actually trained – were 

promoted up the ladder ahead of her, earning more and more money while Barack's family 

continued to scrape by. 

But day after day, she kept on waking up at dawn to catch the bus...arriving at work before 

anyone else...giving her best without complaint or regret. 

And she would often tell Barack, "So long as you kids do well, Bar, that's all that really 

matters." 

Like so many American families, our families weren't asking for much. 

They didn't begrudge anyone else's success or care that others had much more than they 

did...in fact, they admired it. 

They simply believed in that fundamental American promise that, even if you don't start out 

with much, if you work hard and do what you're supposed to do, then you should be able to 

build a decent life for yourself and an even better life for your kids and grandkids. 

That's how they raised us...that's what we learned from their example. 

We learned about dignity and decency – that how hard you work matters more than how 

much you make...that helping others means more than just getting ahead yourself. 

We learned about honesty and integrity – that the truth matters...that you don't take shortcuts 

or play by your own set of rules...and success doesn't count unless you earn it fair and square. 

We learned about gratitude and humility – that so many people had a hand in our success, 

from the teachers who inspired us to the janitors who kept our school clean...and we were 

taught to value everyone's contribution and treat everyone with respect. 

Those are the values Barack and I – and so many of you – are trying to pass on to our own 

children. 

That's who we are. 
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And standing before you four years ago, I knew that I didn't want any of that to change if 

Barack became President. 

Well, today, after so many struggles and triumphs and moments that have tested my husband 

in ways I never could have imagined, I have seen firsthand that being president doesn't change 

who you are – it reveals who you are. 

You see, I've gotten to see up close and personal what being president really looks like. 

And I've seen how the issues that come across a President's desk are always the hard ones – 

the problems where no amount of data or numbers will get you to the right answer...the 

judgment calls where the stakes are so high, and there is no margin for error. 

And as President, you can get all kinds of advice from all kinds of people. 

But at the end of the day, when it comes time to make that decision, as President, all you have 

to guide you are your values, and your vision, and the life experiences that make you who you 

are. 

So when it comes to rebuilding our economy, Barack is thinking about folks like my dad and 

like his grandmother. 

He's thinking about the pride that comes from a hard day's work. 

That's why he signed the Lilly Ledbetter Fair Pay Act to help women get equal pay for equal 

work. 

That's why he cut taxes for working families and small businesses and fought to get the auto 

industry back on its feet. 

That's how he brought our economy from the brink of collapse to creating jobs again – jobs 

you can raise a family on, good jobs right here in the United States of America. 

When it comes to the health of our families, Barack refused to listen to all those folks who 

told him to leave health reform for another day, another president. 

He didn't care whether it was the easy thing to do politically – that's not how he was raised – 

he cared that it was the right thing to do. 

He did it because he believes that here in America, our grandparents should be able to afford 

their medicine...our kids should be able to see a doctor when they're sick...and no one in this 

country should ever go broke because of an accident or illness. 

And he believes that women are more than capable of making our own choices about our 

bodies and our health care...that's what my husband stands for. 

When it comes to giving our kids the education they deserve, Barack knows that like me and 

like so many of you, he never could've attended college without financial aid. 
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And believe it or not, when we were first married, our combined monthly student loan bills 

were actually higher than our mortgage. 

We were so young, so in love, and so in debt. 

That's why Barack has fought so hard to increase student aid and keep interest rates down, 

because he wants every young person to fulfill their promise and be able to attend college 

without a mountain of debt. 

So in the end, for Barack, these issues aren't political – they're personal. 

Because Barack knows what it means when a family struggles. 

He knows what it means to want something more for your kids and grandkids. 

Barack knows the American Dream because he's lived it...and he wants everyone in this 

country to have that same opportunity, no matter who we are, or where we're from, or what 

we look like, or who we love. 

And he believes that when you've worked hard, and done well, and walked through that 

doorway of opportunity...you do not slam it shut behind you...you reach back, and you give 

other folks the same chances that helped you succeed. 

So when people ask me whether being in the White House has changed my husband, I can 

honestly say that when it comes to his character, and his convictions, and his heart, Barack 

Obama is still the same man I fell in love with all those years ago. 

He's the same man who started his career by turning down high paying jobs and instead 

working in struggling neighborhoods where a steel plant had shut down, fighting to rebuild 

those communities and get folks back to work...because for Barack, success isn't about how 

much money you make, it's about the difference you make in people's lives. 

He's the same man who, when our girls were first born, would anxiously check their cribs 

every few minutes to ensure they were still breathing, proudly showing them off to everyone 

we knew. 

That's the man who sits down with me and our girls for dinner nearly every night, patiently 

answering their questions about issues in the news, and strategizing about middle school 

friendships. 

That's the man I see in those quiet moments late at night, hunched over his desk, poring over 

the letters people have sent him. 

The letter from the father struggling to pay his bills...from the woman dying of cancer whose 

insurance company won't cover her care...from the young person with so much promise but so 

few opportunities. 

I see the concern in his eyes...and I hear the determination in his voice as he tells me, "You 

won't believe what these folks are going through, Michelle...it's not right. We've got to keep 

working to fix this. We've got so much more to do." 
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I see how those stories – our collection of struggles and hopes and dreams – I see how that's 

what drives Barack Obama every single day. 

And I didn't think it was possible, but today, I love my husband even more than I did four 

years ago...even more than I did 23 years ago, when we first met. 

I love that he's never forgotten how he started. 

I love that we can trust Barack to do what he says he's going to do, even when it's hard – 

especially when it's hard. 

I love that for Barack, there is no such thing as "us" and "them" – he doesn't care whether 

you're a Democrat, a Republican, or none of the above...he knows that we all love our 

country...and he's always ready to listen to good ideas...he's always looking for the very best 

in everyone he meets. 

And I love that even in the toughest moments, when we're all sweating it – when we're 

worried that the bill won't pass, and it seems like all is lost – Barack never lets himself get 

distracted by the chatter and the noise. 

Just like his grandmother, he just keeps getting up and moving forward...with patience and 

wisdom, and courage and grace. 

And he reminds me that we are playing a long game here...and that change is hard, and 

change is slow, and it never happens all at once. 

But eventually we get there, we always do. 

We get there because of folks like my Dad...folks like Barack's grandmother...men and 

women who said to themselves, "I may not have a chance to fulfill my dreams, but maybe my 

children will...maybe my grandchildren will." 

So many of us stand here tonight because of their sacrifice, and longing, and steadfast 

love...because time and again, they swallowed their fears and doubts and did what was hard. 

So today, when the challenges we face start to seem overwhelming – or even impossible – let 

us never forget that doing the impossible is the history of this nation...it's who we are as 

Americans...it's how this country was built. 

And if our parents and grandparents could toil and struggle for us...if they could raise beams 

of steel to the sky, send a man to the moon, and connect the world with the touch of a 

button...then surely we can keep on sacrificing and building for our own kids and grandkids. 

And if so many brave men and women could wear our country's uniform and sacrifice their 

lives for our most fundamental rights...then surely we can do our part as citizens of this great 

democracy to exercise those rights...surely, we can get to the polls and make our voices heard 

on Election Day. 

If farmers and blacksmiths could win independence from an empire...if immigrants could 

leave behind everything they knew for a better life on our shores...if women could be dragged 
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to jail for seeking the vote...if a generation could defeat a depression, and define greatness for 

all time...if a young preacher could lift us to the mountaintop with his righteous dream...and if 

proud Americans can be who they are and boldly stand at the altar with who they love...then 

surely, surely we can give everyone in this country a fair chance at that great American 

Dream. 

Because in the end, more than anything else, that is the story of this country – the story of 

unwavering hope grounded in unyielding struggle. 

That is what has made my story, and Barack's story, and so many other American stories 

possible. 

And I say all of this tonight not just as First Lady...and not just as a wife. 

You see, at the end of the day, my most important title is still "mom-in-chief." My daughters 

are still the heart of my heart and the center of my world. But today, I have none of those 

worries from four years ago about whether Barack and I were doing what's best for our girls. 

Because today, I know from experience that if I truly want to leave a better world for my 

daughters, and all our sons and daughters...if we want to give all our children a foundation for 

their dreams and opportunities worthy of their promise...if we want to give them that sense of 

limitless possibility – that belief that here in America, there is always something better out 

there if you're willing to work for it...then we must work like never before...and we must once 

again come together and stand together for the man we can trust to keep moving this great 

country forward...my husband, our President, President Barack Obama. 

Thank you, God bless you, and God bless America. 

 

8.2 Bilaga 2 – Ann Romney 

Hello! What a welcome. Thank you. And thank you, Luce. I cannot wait to see what we are 

going to all do together. This is going to be so exciting! 

   

Just so you all know, the hurricane has hit landfall and I think we should take this moment 

and recognize that fellow Americans are in its path and just hope and pray that all remain 

safe and no life is lost and no property is lost. So we should all be thankful for this great 

country and grateful for our first responders and all that keep us safe in this wonderful 

country. 

 

I want to talk to you tonight not about politics and not about party. 

And while there are many important issues we'll hear discussed in this convention and 

throughout this campaign, tonight I want to talk to you from my heart about our hearts. 

I want to talk not about what divides us, but what holds us together as an American family. I 

want to talk to you tonight about that one great thing that unites us, that one thing that brings 

us our greatest joy when times are good, and the deepest solace in our dark hours. 
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Tonight I want to talk to you about love. 

I want to talk to you about the deep and abiding love I have for a man I met at a dance many 

years ago. And the profound love I have, and I know we share, for this country. 

I want to talk to you about that love so deep only a mother can fathom it — the love we have 

for our children and our children's children. 

And I want us to think tonight about the love we all share for those Americans, our brothers 

and sisters, who are going through difficult times, whose days are never easy, nights are 

always long, and whose work never seems done. 

They are here among us tonight in this hall; they are here in neighborhoods across Tampa and 

all across America. The parents who lie awake at night side by side, wondering how they'll be 

able to pay the mortgage or make the rent; the single dad who's working extra hours tonight, 

so that his kids can buy some new clothes to go back to school, can take a school trip or play a 

sport, so his kids can feel... like the other kids. 

And the working moms who love their jobs but would like to work just a little less to spend 

more time with the kids, but that's just out of the question with this economy. Or that couple 

who would like to have another child, but wonder how will they afford it. 

I've been all across this country for the past year and a half and heard these stories of how 

hard it is to get ahead now. I've heard your voices: "I'm running in place," "we just can't get 

ahead." 

Sometimes I think that late at night, if we were all silent for just a few moments and listened 

carefully, we could hear a great collective sigh from the moms and dads across America who 

made it through another day, and know that they'll make it through another one tomorrow. 

But in that end of the day moment, they just aren't sure how. 

And if you listen carefully, you'll hear the women sighing a little bit more than the men. It's 

how it is, isn't it? 

It's the moms who always have to work a little harder, to make everything right. 

It's the moms of this nation — single, married, widowed — who really hold this country 

together. We're the mothers, we're the wives, we're the grandmothers, we're the big sisters, 

we're the little sisters, we're the daughters. 

You know it's true, don't you? 

You're the ones who always have to do a little more. 

You know what it's like to work a little harder during the day to earn the respect you deserve 

at work and then come home to help with that book report which just has to be done. 

You know what those late night phone calls with an elderly parent are like and the long 

weekend drives just to see how they're doing. 
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You know the fastest route to the local emergency room and which doctors actually answer 

the phone when you call at night. 

You know what it's like to sit in that graduation ceremony and wonder how it was that so 

many long days turned into years that went by so quickly. 

You are the best of America. 

You are the hope of America. 

There would not be an America without you. 

Tonight, we salute you and sing your praises. 

I'm not sure if men really understand this, but I don't think there's a woman in America who 

really expects her life to be easy. In our own ways, we all know better! 

And that's fine. We don't want easy. But these last few years have been harder than they 

needed to be. It's all the little things — that price at the pump you just can't believe, the 

grocery bills that just get bigger; all those things that used to be free, like school sports, are 

now one more bill to pay. It's all the little things that pile up to become big things. And the big 

things — the good jobs, the chance at college, that home you want to buy, just get harder. 

Everything has become harder. 

We're too smart to know there aren't easy answers. But we're not dumb enough to accept that 

there aren't better answers. 

And that is where this boy I met at a high school dance comes in. 

His name is Mitt Romney and you really should get to know him. 

I could tell you why I fell in love with him — he was tall, laughed a lot, was nervous — girls 

like that, it shows the guy's a little intimidated — and he was nice to my parents but he was 

really glad when my parents weren't around. 

That's a good thing. And he made me laugh. 

I am the granddaughter of a Welsh coal miner who was determined that his kids get out of the 

mines. My dad got his first job when he was six years old, in a little village in Wales called 

Nantyffyllon, cleaning bottles at the Colliers Arms. 

When he was 15, Dad came to America. In our country, he saw hope and an opportunity to 

escape from poverty. He moved to a small town in the great state of Michigan. There, he 

started a business — one he built himself, by the way. 

He raised a family. And he became mayor of our town. 

My dad would often remind my brothers and me how fortunate we were to grow up in a place 

like America. He wanted us to have every opportunity that came with life in this country — 

and so he pushed us to be our best and give our all. 



66 

 

Inside the houses that lined the streets of our town, there were a lot of good fathers teaching 

their sons and daughters those same values. I didn't know it at the time, but one of those dads 

was my future father-in-law, George Romney. 

Mitt's dad never graduated from college. Instead, he became a carpenter. 

He worked hard, and he became the head of a car company, and then the governor of 

Michigan. 

When Mitt and I met and fell in love, we were determined not to let anything stand in the way 

of our life together. I was an Episcopalian. He was a Mormon. 

We were very young. Both still in college. There were many reasons to delay marriage, and 

you know? We just didn't care. We got married and moved into a basement apartment. We 

walked to class together, shared the housekeeping, and ate a lot of pasta and tuna fish. Our 

desk was a door propped up on sawhorses. Our dining room table was a fold down ironing 

board in the kitchen. Those were very special days. 

Then our first son came along. All at once I'm 22 years old, with a baby and a husband who's 

going to business school and law school at the same time, and I can tell you, probably like 

every other girl who finds herself in a new life far from family and friends, with a new baby 

and a new husband, that it dawned on me that I had absolutely no idea what I was getting into. 

That was 42 years ago. Now we have five sons and 18 grandchildren and I'm still in love with 

that boy I met at a high school dance. 

I read somewhere that Mitt and I have a "storybook marriage." Well, in the storybooks I read, 

there were never long, long, rainy winter afternoons in a house with five boys screaming at 

once. And those storybooks never seemed to have chapters called MS or Breast Cancer. 

A storybook marriage? No, not at all. What Mitt Romney and I have is a real marriage. 

I know this good and decent man for what he is — warm and loving and patient. 

He has tried to live his life with a set of values centered on family, faith, and love of one's 

fellow man. From the time we were first married, I've seen him spend countless hours helping 

others. I've seen him drop everything to help a friend in trouble, and been there when late-

night calls of panic came from a member of our church whose child had been taken to the 

hospital. 

You may not agree with Mitt's positions on issues or his politics. Massachusetts is only 13 

percent Republican, so it's not like that's a shock. 

But let me say this to every American who is thinking about who should be our next 

President: 

No one will work harder. 

No one will care more. 
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No one will move heaven and earth like Mitt Romney to make this country a better place to 

live! 

It's true that Mitt has been successful at each new challenge he has taken on. It amazes me to 

see his history of success actually being attacked. Are those really the values that made our 

country great? As a mom of five boys, do we want to raise our children to be afraid of 

success? 

Do we send our children out in the world with the advice, "Try to do... okay?" 

And let's be honest. If the last four years had been more successful, do we really think there 

would be this attack on Mitt Romney's success? 

Of course not. 

Mitt will be the first to tell you that he is the most fortunate man in the world. He had two 

loving parents who gave him strong values and taught him the value of work. He had the 

chance to get the education his father never had. 

But as his partner on this amazing journey, I can tell you Mitt Romney was not handed 

success. 

He built it. 

He stayed in Massachusetts after graduate school and got a job. I saw the long hours that 

started with that first job. I was there when he and a small group of friends talked about 

starting a new company. I was there when they struggled and wondered if the whole idea just 

wasn't going to work. Mitt's reaction was to work harder and press on. 

Today that company has become another great American success story. 

Has it made those who started the company successful beyond their dreams? 

Yes, it has. 

It allowed us to give our sons the chance at good educations and made all those long hours of 

book reports and homework worth every minute. It's given us the deep satisfaction of being 

able to help others in ways that we could never have imagined. Mitt doesn't like to talk about 

how he has helped others because he sees it as a privilege, not a political talking point. And 

we're no different than the millions of Americans who quietly help their neighbors, their 

churches and their communities. They don't do it so that others will think more of them. 

They do it because there is no greater joy. 

"Give and it shall be given unto you." 

But because this is America, that small company which grew has helped so many others lead 

better lives. The jobs that grew from the risks they took have become college educations, first 

homes. That success has helped fund scholarships, pensions, and retirement funds. This is the 

genius of America: dreams fulfilled help others launch new dreams. 
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At every turn in his life, this man I met at a high school dance, has helped lift up others. He 

did it with the Olympics, when many wanted to give up. 

He did it in Massachusetts, where he guided a state from economic crisis to unemployment of 

just 4.7 percent. 

Under Mitt, Massachusetts's schools were the best in the nation. The best. He started the John 

and Abigail Adams scholarships, which give the top 25 percent of high school graduates a 

four-year tuition-free scholarship. 

This is the man America needs. 

This is the man who will wake up every day with the determination to solve the problems that 

others say can't be solved, to fix what others say is beyond repair. This is the man who will 

work harder than anyone so that we can work a little less hard. 

I can't tell you what will happen over the next four years. But I can only stand here tonight, as 

a wife, a mother, a grandmother, an American, and make you this solemn commitment: 

This man will not fail. 

This man will not let us down. 

This man will lift up America! 

It has been 47 years since that tall, kind of charming young man brought me home from our 

first dance. Not every day since has been easy. 

But he still makes me laugh. And never once did I have a single reason to doubt that I was the 

luckiest woman in the world. 

I said tonight I wanted to talk to you about love. Look into your hearts. 

This is our country. 

This is our future. 

These are our children and grandchildren. 

You can trust Mitt. 

He loves America. 

He will take us to a better place, just as he took me home safely from that dance. 

Give him that chance. 

Give America that chance. 

God bless each of you and God Bless the United States of America. 
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8.3 Bilaga 3 

New York Times – Michelle Obama 

ARTSBEAT; Obamas Visit Broadway (17-07-2012) 

Artikelförfattaren skriver om att Michelle Obama och hennes två döttrar besökte Broadway 

under en helg och gick på flera olika föreställningar, bland annat ‖Spiderman – After dark‖. 

 

Länk:http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9A04EED6133FF934A25754C0A9649

D8B63 

Romney and First Lady May Cross Paths in London  (23-07-2012) 

Michelle Obama och Mitt Romney riskerar att springa på varandra i London då de båda är där 

för att besöka öppningsceremonin av de olympiska spelen. Michelle Obama kommer under 

sin Londonvistelse även besöka en tillställning som hålls av drottningen av Storbritannien. 

Länk: http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/07/23/romney-and-first-lady-may-cross-

paths-in-london/?gwh=F923AB46A766C5D2BEB12A4925F63AEA 

Some Hot Type on Image of First Lady (26-07-2012) 

Artikeln handlar om hur Michelle Obama arbetar för att amerikanerna ska börja äta bättre och 

mer hälsosamt, och att hon i detta arbete ofta syns i olika mediakanaler. I det här fallet har 

hon varit på framsidan samt blivit intervjuad av en föräldratidning om hur man kan förbättra 

sin kosthållning. Artikeln byter sedan inriktning och fokuserar istället på att det i samma 

föräldratidning presenteras en undersökning om hur föräldrar förlorar den romantiska gnistan. 

Detta kopplar New York Times artikelförfattare samman med ett tidigare tillfälle då Michelle 

och Barack Obama agerade kyligt mot varandra då de hamnade på en så kallad ‖kiss cam‖ 

under en basketmatch. 

Länk: http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2012/07/26/an-unintended-message-on-

magazine-cover-with-michelle-obama/ 

Michelle Obama Meets Olympians, Shares Memories of the Games (27-07-2012) 

De amerikanska olympierna i London får besök av Michelle Obama som delade med sig av 

sina tidigare upplevelser av de olympiska spelen. Hon talade om att hon brukade titta på det 

tillsammans med sin idrottande far som fick MS och därmed inte längre kunde röra på sig, 

men han behöll sin kärlek för sport. 

Länk: http://london2012.blogs.nytimes.com/2012/07/27/michelle-obama-meets-olympians-

shares-memories-of-the-games/?gwh=CE19C301A330661D0724AA169A86AD79 

Defining Religious Liberty Down 28-07-2012 
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Artikeln handlar om religionsutövning i USA och tar avstamp i Michelle Obamas uttalande 

om att religion inte enbart handlar om att dyka upp i kyrkan på söndagar, utan att det även 

handlar om hur man beter sig och vad man gör i sin vardag. Utifrån detta fokuserar 

artikelskribenten sedan på det faktum att det federala organet ‖department of human and 

health services‖ går emot ovanstående citat genom olika undantagsregler. 

Länk: http://www.nytimes.com/2012/07/29/opinion/sunday/douthat-defining-religious-

liberty-down.html 

The other running mates (14-08-2012) 

Artikeln behandlar ämnet feminism i USA samt det faktum att ämnet kommer belysas än mer 

då Michelle Obama och Ann Romney gör sina egna kampanjstopp ute i landet. Texten tar 

sedan upp Hillary Rodham Clinton och menar att hon länge har varit en förgrundsfigur i 

USA:s feminism. Elektriciteten som fanns i 2008 års val på grund av hennes, och Barack 

Obamas, deltagande saknas till stor del i årets presidentval. Vidare skriver artikelförfattaren 

att då ingen av presidentkandidaterna och ingen av vicepresidentkandidaterna är uttalade 

feminister så kommer antagligen Michelle Obama och Ann Romney dras in i den debatten. 

Slutligen beskrivs de båda kvinnornas likheter och skillnader, samt hur de fungerar som stora 

och viktiga politiska tillgångar i deras makars kampanjer. 

Länk: http://campaignstops.blogs.nytimes.com/2012/08/14/the-other-running-mates/ 

Health Care Leads Campaign Dialogue in Midwest (15-08-2012) 

Första delen av artikeln handlar om Barack Obamas tal under ett kampanjstopp i Iowa, och 

hur han attackerade Mitt Romney. Andra delen handlar om hur Michelle Obama gjorde sin 

make sällskap på scenen och vad hon då talade om. Hon fokuserade på sin makes uppväxt, på 

hans ensamstående mor, hans farmor, och att hans uppväxt gör att han verkligen förstår de 

amerikanska familjer som har det svårt. 

Länk: http://www.nytimes.com/2012/08/16/us/politics/obama-and-ryan-talk-health-care-at-

campaign-stops.html 

The Obamas‘ First Kiss, Immortalized (16-08-2012) 

Artikeln handlar om hur ett shoppingcenter i Chicago har uppfört en plakett på den plats där 

Barack och Michelle Obama kysstes för första gången. 

Länk: http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/08/16/the-obamas-first-kiss-immortalized/ 

First Lady Strives for Caring Image Above Partisan Fray (03-09-2012) 

Inledningsvis beskriver skribenten hur Michelle Obama kramar. Den 180 cm långa kvinnan är 

inte rädd för att pressa sin kropp mot en främlings dito. Michelles kramar har blivit något av 

ett fenomen, hennes offentliga framträdanden avslutas mer eller mindre alltid med stora 

kramkalas. Denna krambeskrivning används sedan i texten som en metafor för hur Michelle 

Obama väljer att uppträda i sin roll som ‖first lady‖, samt hur hon backar upp sin make. 



71 

 

Avslutningsvis förklaras hur hon noga har förberett sig inför årets val eftersom hon är en 

viktig del av sin makes kampanj. 

Länk: http://www.nytimes.com/2012/09/04/us/politics/michelle-obamas-role-in-presidents-re-

election-bid.html?pagewanted=all 

First Lady to Extol First-Term Record in Convention Kickoff  (04-09-2012) 

Artikeln, som skrevs samma dag som demokraternas nationella konvent gick av stapeln, 

behandlar Michelle Obamas kommande tal och hur det kommer att skilja sig från övriga tal 

som kommer hållas. Hon kommer inte kritisera Mit Romney utan istället fokusera på vad 

hennes make har åstadkommit under hans första period som president. Artikeln går sedan in 

på hur konventet kommer att se ut över lag samt att även den förre presidenten Bill Clinton 

kommer hålla ett tal. 

Länk: http://www.nytimes.com/2012/09/05/us/politics/first-lady-to-extol-first-term-record-in-

convention-kickoff.html?_r=0 

 

New York Times – Ann Romney 

Romney in Crisis: Two Dark Spots in Fortunate Life (24-08-2012) 

Här presenteras de två mörkaste perioderna i Mitt Romneys liv. Den ena består av en fatal 

bilkrasch i Frankrike år 1968, och den andra var då han hustru, Ann Romney, fick beskedet att 

hon led av sjukdomen multipel skleros. Artikeln fokuserar sedan på hur Mitt och Ann 

Romney tog sig igenom det men även hur Ann och Mitt är som människor. 

Länk: http://www.nytimes.com/2012/08/25/us/politics/romney-in-crisis-two-dark-spots-in-

fortunate-life.html?pagewanted=all 

The other running mates (14-08-2012) 

Artikeln behandlar ämnet feminism i USA samt det faktum att ämnet kommer belysas än mer 

då Michelle Obama och Ann Romney gör sina egna kampanjstopp ute i landet. Texten tar 

sedan upp Hillary Rodham Clinton och menar att hon länge har varit en förgrundsfigur i 

USA:s feminism. Elektriciteten som fanns i 2008 års val på grund av hennes, och Barack 

Obamas, deltagande saknas till stor del i årets presidentval. Vidare skriver artikelförfattaren 

att då ingen av presidentkandidaterna och ingen av vicepresidentkandidaterna är uttalade 

feminister så kommer antagligen Michelle Obama och Ann Romney dras in i den debatten. 

Slutligen beskrivs de båda kvinnornas likheter och skillnader, samt hur de fungerar som stora 

och viktiga politiska tillgångar i deras makars kampanjer. 

Länk: http://campaignstops.blogs.nytimes.com/2012/08/14/the-other-running-mates/ 

Behind a Gifted Horse, a Powerful Part-Owner (25-07-2012) 

Texten handlar om en hästen Rafalca, som ska komma att tävla i dressyr i 2012 års olympiska 

spel, och en av dennes ägare som är ingen mindre än Ann Romney. Hästen har på grund av 
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hennes ägare blivit något av en kändis och hålls borta från nyfikna journalister och fotografer. 

Vidare i artikeln berättas hur Rafalcas uppväxt sett ut och hur hästen kom att tillhöra just Ann 

Romney. Slutligen får vi reda på hur hästen förbereder sig inför de olympiska spelen. 

Länk: http://www.nytimes.com/2012/07/26/sports/olympics/ann-romneys-horse-prepares-for-

olympic-debut.html?pagewanted=all 

A Horse at the Olympics, but Romney Will Be Nowhere Near (26-07-2012) 

Artikeln låter läsarna veta att Mitt Romney är nöjd och stolt över att hans frus häst kommer att 

tävla i de olympiska spelen men att han inte kommer att närvara. Detta bland annat på grund 

av att det faktum att Ann Romney äger en häst kan agera som en extra påminnelse om att 

familjen Romney är väldigt rika och att de därmed är ‖out of touch‖ med vanligt folk. 

Länk: http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/07/26/a-horse-at-the-olympics-but-romney-

will-be-nowhere-near/ 

Romney Visits Western Wall (29-07-2012) 

Artikeln berättar att Ann och Mitt Romney gjorde ett oplanerat stopp vid den västra muren i 

Jerusalem. De utförde båda traditionsenliga böner vid muren innan en guide berättade för Ann 

Romney om murens historia och Mitt hälsade på nyfikna åskådare. 

Länk: http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/07/29/romney-visits-western-wall/ 

Rafalca, Owned by Romney‘s Wife, Does Not Advance in Dressage (07-08-2012) 

Ann Romney och hästen Rafalcas andra ägare var på plats i London för att se hästen tävla i 

dressyr i de olympiska spelen. Hästen lyckades inte ta sig vidare till finalen men ägarna var 

ändå nöjda med prestationen. 

Länk: http://www.nytimes.com/2012/08/08/sports/olympics/jan-ebeling-and-rafalca-ride-in-

olympic-dressage-finals.html 

Ann Romney Refuses to Release More Tax Returns (15-08-2012) 

Artikelförfattaren skriver om en intervju i vilken Ann Romney svarar på frågor gällande 

hennes och hennes mans deklarationer och betalningar av skatter. I intervjun menar Ann 

Romney att hon och hennes make inte har något att dölja men att de blir attackerade så fort de 

väljer att vara transparenta. Hon säger också att eftersom de gjort vad som krävs av dem enligt 

lagen så kommer inga fler skattepapper släppas för allmän beskådan. Sedan säger hon också 

att hennes make är ärlig och har mycket integritet. 

Länk: http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/08/15/ann-romney-refuses-to-release-more-

tax-returns/ 

Limited Convention Broadcasts Shut Out Ann Romney (22-08-2012) 
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Artikeln handlar om att det tal som Ann Romney ska hålla vid republikanernas nationella 

konvent kanske inte kommer att sändas på TV då de aktuella TV-bolagen väljer att prioritera 

andra sändningar. Vidare presenteras hur republikanerna har tagit emot detta besked och hur 

de kommer att agera. 

Länk: http://www.nytimes.com/2012/08/23/us/politics/limited-convention-coverage-will-

leave-ann-romney-off-air.html?pagewanted=all&_r=0 

Ann Romney‘s Convention Speech Is Moved to Tuesday (24-08-2012) 

Artikeln skriver att republikanerna har valt att flytta Ann Romneys tal vid deras nationella 

konvent så att det ska kunna TV-sändas av något av de stora bolagen. Det republikanska 

partiet försökte först övertala de stora bolagen om att sända talen men då de misslyckades 

med detta valde de alltså att helt enkelt flytta talet till en annan dag. 

Länk: http://thecaucus.blogs.nytimes.com/2012/08/24/ann-romneys-convention-speech-is-

moved-to-tuesday/ 

USA Today – Michelle Obama 

Michelle Obama, Ann Romney face off in cookie battle (27-06-2012) 

Tidningen Family Circle håller i en tävling där de båda presidentkandidatsfruarna bidrar med 

olika recept. Läsarna ska sedan själva baka dessa och sedan rösta för vilket de tycker är bäst. 

Ann Romney bidrar med ett eget recept, medan Michelle bidrar med recept från hennes 

döttrars gudmor. 

Länk: http://content.usatoday.com/communities/onpolitics/post/2012/06/obama-romney-

cookie-bake-off-family-circle-/1#.UI6JsrH7GSo 

First lady praises Olympic athletes (27-07-2012) 

Michelle Obama håller ett tal där hon adresserar de amerikanska OS-deltagarna i London och 

beskriver vilken stor inspirationskälla de är för många unga runt om i landet, hon använder sig 

själv som ett exempel. Hon håller även i ett ‖Let´s Move!‖-evenemang i London, för att få 

unga att röra på sig mer. 

Länk: http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2012/07/m-obama-praises-

olympic-athletes/1#.UI6A2rH7GSo 

Michelle Obama hugs Olympic Team USA basketball stars (30-07-2012) 

Precis som artikelns rubrik antyder handlar artikeln om att Michelle Obama kramade alla de 

amerikanska basketspelarna på sommar-OS i London. En basketspelare berättar att kramade 

henne som ett tack för att hon var där. Hon tackade också basketspelarna för att de gör vad de 

gör för Amerika. Senare på dagen träffade hon militärfamiljer på Air Force One-basen i 

Mildenhall för att senare åka hem till Washington.  
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Länk: http://content.usatoday.com/communities/entertainment/post/2012/07/michelle-obama-

hugs-olympic-team-usa-basketball-stars/1#.UI6AsrH7GSo 

Obama gives $5,000 to his own campaign (31-07-2012) 

Artikeln inleds med att berätta att Barack har bidragit med 5000 dollar till sin egen kampanj. 

Efter detta följer: ―‘I've cleared this with (wife) Michelle,‘ the president joked.‖ Senare i 

artikeln jämförs summan med Mitt Romney´s bidrag på 150 000 dollar. 

Länk: http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2012/07/obama-gives-5000-to-

his-own-campaign/1#.UI6Au7H7GSo 

Michelle Obama picks up the campaign pace (10-08-2012) 

I artikeln förklarar författaren Michelle Obamas roll i valkampanjen. Hon åker runt på olika 

insamlingskampanjer och håller tal, är med på ‖The Tonight Show With Jay Leno‖ samt att 

hon ska tala på demokraternas partikonvent. Artikeln beskriver också att hennes uppgift på 

konventet kommer vara att få Barack Obama att framstå som en make, far och vanlig kille. 

Artikeln avslutas med ett citat där Michelle själv hyllar Barack och beskriver honom som 

fenomenal. 

Länk: http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2012/08/michelle-obama-picks-

up-the-campaign-pace/1#.UI5-47H7GSo 

Obama at the fair: No fried Twinkies, no bumper cars (13-08-2012) 

Artikeln handlar om Barack Obamas besök på ett nöjesfält i Des Moines. Han berättar att han 

inte kan äta några friterade ‖Twinkies‖, eftersom Michelle inte tillåter honom detta. 

Artikelförfattaren uttrycker detta: ‖Fried Twinkies? Nope. First lady Michelle Obama, 

promoter of healthy eating, vetoed those.‖ 

Länk: http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2012/08/obama-at-the-fair-no-

fried-twinkies-no-bumper-cars/1#.UI5-tLH7GSo 

Michelle Obama clears up the kiss-cam fail (14-08-2012) 

Michelle Obama ger en förklaring till varför hon undvek Baracks kyss när presidentparet 

hamnade på en så kallad ‖kiss-cam‖ under en basketmatch i Washington inför OS. Efter 

förklaringen följer ett citat där Michelle berättar att deras dotter, Malia, ordnade för ett andra 

försök och sedan såg till att kyssen fullföljdes och sedan såg till att kyssen fullföljdes. 

Länk: http://content.usatoday.com/communities/gameon/post/2012/08/michelle-obama-clears-

up-the-kiss-cam-snafu/1#.UI5-c7H7GSo 

Obama: Staff gathers when Clooney visits (20-08-2012) 

George Clooney hälsar på i vita huset relativt ofta och Barack Obama beskriver honom som 

en god vän och en underbar typ, men han och Michelles vägar har aldrig mötts. Barack 

berättar att Michelle känner en viss frusteration kring detta. 
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Länk: http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2012/08/obama-staff-gathers-

when-clooney-visits/1#.UI6BhrH7GSo 

Michelle Obama hosts 'State Dinner'-style lunch for kids (20-08-2012) 

Michelle Obama anordnade en lunch för barn i åldern 8 – 12 i vita huset. Recepten var 

skapade av gästerna själva som en del i hennes hälsokampanj mot fetma i USA. Lunchen 

hölls också för att människor som inte är kända, rika och politiskt aktiva ska få avnjuta en 

lyxmåltid, ‖‘State Dinner‘-style‖, i vita huset, beskriver artikeln. 

Länk: http://content.usatoday.com/communities/entertainment/post/2012/08/michelle-obama-

hosts-state-dinner-style-lunch-for-kids/1#.UI6Bg7H7GSo 

First lady works out at 4:30 or 5 a.m. 21-08-2012 

Artikeln beskriver hur Michelle Obama går upp tidigt på morgonen varje dag för att träna, så 

tidigt som halv 5. Detta gör hon för att hinna klart innan parets döttrar vaknar. Om Barack är 

hemma brukar även han träna vid denna tid. Presidentparet brukar sedan titta på sportkanalen 

ESPNs program ‖SportsCenter‖, detta är anledningen till att Michelle är så insatt i sport, 

förklarar hon. 

Länk: http://content.usatoday.com/communities/theoval/post/2012/08/m-obama-works-out-at-

430-or-500----am/1#.UI6BbrH7GSo 

Artiklar USA Today – Ann Romney 

Ann Romney jabs Obama's 'let's kill' campaign strategy 05-07-2012 

Ann Romney försvarar sin make och möter påståendena om att hon skulle vara lättare närma 

sig med att detta är helt fel. Hon sågar också Obamas kampanjstrategi som hon beskriver med 

orden: "‘I feel like all he's saying is 'let's kill this guy'‘‖. Hon använder också Obamas 

kampanj 2008, som kallades ‖Hope‖, och förklarar att det är Mitt som har hopp för Amerika, 

och inte Obama.  

Länk: http://content.usatoday.com/communities/onpolitics/post/2012/07/ann-romney-obama-

strategy-kill-/1#.UI6FErH7GSo 

Ann Romney 'thrilled' with Rafalca at Olympics (02-08-2012) 

Ann är delägare i hasten Rafalca som tävlade i OS. Även om hästen inte lyckades placera sig 

på prispallen var hon nöjd med hästens framförande. ―‘She was consistent and elegant. She 

did not disappoint. She thrilled me to death‘‖. Artikeln tar också upp att Ann återupptog 

ridningen för att lättare hantera sin sjukdom, multipel skleros. 

Länk:  

Ann Romney praises horse's elegance at Olympics (07-08-2012) 
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Artikeln berättar att Ann Romneys häst, Rafalca, antagligen inte kommer ta en medalj 

sommarens London-OS. Ann var ändå och tyckte ändå att hästen var elegant i sitt 

framförande. Författaren beskriver också hur Rafalca har blivit ett ämne för komiker som gör 

sig roliga på parets bekostnad. Artikeln avslutas sedan med att berätta att Ann Romney 

började rida igen som en terapi att hjälpa henne tampas med henne sjukdom, MS. 

Länk: http://content.usatoday.com/communities/onpolitics/post/2012/08/ann-romney-rafalca-

olympics-dressage-/1#.UI6JJ7H7GSo 

Ann Romney: No more tax returns to be released (15-08-2012) 

Ann ställer sig bakom sin makes beslut att endast offentliggöra skatteinformation kring parets 

ekonomi två år bakåt i tiden. Mitt Romney försvarar sitt beslut med att han inte vill ge Obama 

chansen att ljuga om informationen i sin kampanj som har blivit mer och mer ‖nasty‖. Ann 

berättar att de inte har någonting att dölja. 

Länk: http://content.usatoday.com/communities/onpolitics/post/2012/08/ann-romney-taxes-

nothing-hiding-/1#.UI6EnrH7GSo 

Ann Romney speech may get limited TV spotlight (23-08-2012) 

Även denna artikel handlar om att Ann Romneys tal på republikanernas partikonvent kanske 

inte kommer TV-sändas i USA, på grund av TV-stationernas val att endast sända från de sista 

tre dagarna av konventet.  

Länk: http://content.usatoday.com/communities/onpolitics/post/2012/08/ann-romney-gop-

convention-speech-tv-coverage/1#.UJezpYb4JNE 

Romney: Quest for presidency 'not an ego ride' (26-08-2012) 

Början av artikeln handlar om hur Mitt Romney ser på sitt uppdrag som presidentkandidat. 

Den avslutas med ett långt citat: ―‘I wish everyone could see him how I see him, because as a 

mother, I've seen him, how compassionate he's been with me, as a wife and my raising these 

small children and how he always valued my work as being more important than his,‘ Ann 

Romney said.‖ 

Länk: http://content.usatoday.com/communities/onpolitics/post/2012/08/mitt-romney-

interview-fox-news-/1#.UI6IE7H7GSo 

Ann Romney's speech moved to Tuesday at RNC (26-08-2012) 

Talet som Ann ska hålla på partikonventet måste flyttas för att det ska kunna visas på TV. 

Detta eftersom stora amerikanska TV-bolagen valde att inte visa någonting från 

öppningsdagen av republikanernas konvent. Artikeln beskriver också att Ann är 

presidentkandidatens bästa medel för att få honom att framstå som ‖mjukare‖ och höja 

populäriteten kring honom.  

Länk: http://content.usatoday.com/communities/onpolitics/post/2012/08/ann-romney-speech-

gop-convention-/1#.UJexHob4JNE 
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Poll: 4 in 10 adults have positive view of Ann Romney (27-08-2012) 

Artikeln beskriver resultaten av en undersökning USA Today gjort kring Ann Romney. 

Ungefär 42 % säger att de har en positiv inställning till henne, 24 % är negativt inställda och 9 

% hade aldrig hört talas om henne. Artikeln beskriver också Ann som ‖her husband´s secret 

weapon‖. 

Länk: http://content.usatoday.com/communities/onpolitics/post/2012/08/ann-romney-gallup-

poll-favorability-/1#.UI6Ee7H7GSo 

Ann Romney: Speech will be 'heartfelt' (28-08-2012) 

Artikeln handlar om Ann Romney inför talet hon höll på republikanernas partikonvent i 

Tampa Bay. Ann säger att talet kommer vara ‖heartfelt‖, men ser inte fram emot att använda 

sig av en teleprompter. Hon beskriver att hon aldrig tidigare fått ett tal skrivet för sig och att 

hon aldrig tidigare hållit ett skrivet tal. 

Länk: http://content.usatoday.com/communities/onpolitics/post/2012/08/ann-romney-gop-

convention-speech-teleprompter/1#.UI6EM7H7GSo 
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9. Pressrelease  
 

 

Bakom varje man står en framgångsrik kvinna 

Amerikansk partipolitik handlar inte bara om politik, det handlar också om bakgrund, 

etnicitet, moral och utstrålning. Att charma det amerikanska folket går inte att göra på 

egen hand, medhjälpare krävs. Någon som kan bidra till att måla upp den bild av sig 

själv som krävs för att vinna röster. Men för att detta ska lyckas måste även 

medhjälparna lyckas vinna det amerikanska folkets förtroende. Ann Romney och 

Michelle Obama var sina makars medhjälpare under presidentvalet 2012, och det är 

hur de framställs i media jämfört med hur de framstälelr sig själva som den här 

uppsatsen undersöker. 

Författarna till denna uppsats har undersökt hur presidentkandidatfruarna i 2012 års 

presidentval framställdes i amerikansk nyhetspress, och sedan jämfört detta med hur de 

framställde sig själva i de tal som hölls i samband med de nationella konventen. Talen blev 

väldigt uppmärksammade i media världen över och visade sig till och med vara populärare än 

de tal som hölls av presidentkandidaterna själva. Talen analyseras i uppsatsen med retoriken 

som hjälpmedel och jämförs med resultatet från den andra undersökningen, hur Michelle 

Obama och Ann Romney har framställts inom media inför talen.Tanken är att denna 

undersökningen ska fungera som en omvärldsanalys utifrån vilken man tydligare kan tolka 

och förstå de retoriska analyserna av talen. 

 

Eftersom det var presidentkandidaternas fruars tal som fick mest uppmärksamhet efter 

konventen förstår man att familjen spelar stor roll för vem amerikanerna väljer att rösta på. 

Därför var det viktigt för presidentkandidatfruarna att visa sina egna goda sidor. Michelle 

Obama försöker oftast visa att det som media skriver om henne är sant, medan Ann Romney 

snarare försöker  förändra den bild av henne som framställs i nyhetspressen. Detta kan till stor 

del bero på att Michelle Obama, med fyra år som First Lady i bagaget, lyckats skapa en 

medialbild av sig själv som hon trivs med, medan Ann Romney inte har haft samma möjlighet  


