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Abstract 

Donald Trump’s candidacy for president has led to a substantial debate not only in 
the Republican party but also in the media. Using a two-dimensional theoretical 
model consisting of the left-right scale and the GAL-TAN scale, this study aims to 
review the conflict that Donald Trump’s campaign has led to in the Republican 
party.  
 
Using content analysis, a range of statements from Republicans have been ana-
lyzed, aiming to answer the following questions; How do the republican political 
actors contend for or against Donald Trump’s candidacy? and: what material or 
post-material values are linked to these arguments and statements? 
 
This study shows that the conflict following Donald Trump’s candidacy can main-
ly be placed in the post-material conflict dimension, even though some left-right 
arguments can also be found in the studied material. The political actors support-
ing Trump’s candidacy are mainly using arguments possible to place in the TAN-
part of the post-material conflict dimension, whereas the actors criticizing Trump 
are mainly using arguments possible to place in the GAL-part. 
 
Nyckelord: Donald Trump, presidentvalet, GAL-TAN, postmaterialism, materialism, Re-
publikanska partiet, kvalitativ innehållsanalys 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1. Inledning 

”En enorm inre strid, intensivare än någonsin, pågår gällande det Republikanska partiets 
framtid. En vinst för Donald Trump skulle vara katastrofal för det Republikanska partiet 
och även innebära en stor fara för republiken själv. Om han vinner presidentvalet kan vi 
mycket väl se ansträngningar för att forma ett nytt parti” (Stokols 2016) 

 
Detta citat från Pete Wehner, en tidigare Vita Huset-veteran verksam under Ge-
orge W. Bush era, uttalades i samband med att Donald Trump under 2016 tog ett 
allt starkare grepp om det Republikanska partiets presidentkandidatur (Stokols 
2016). Rapporteringen och debatten om Donald Trump har varit omfattande och 
Trump utmärker sig som en av de första republikanska presidentkandidaterna med 
omfattande motstånd även inom partiet. Trots att tidigare presidentkandidaters 
stöd inom partieliten varierat är motståndet mot Donald Trump unikt, då det kän-
netecknats av att flera prominenta republikaner offentligt uttalat att de har för av-
sikt att inte stödja partiets presidentkandidat (Stokols 2016).  
 
Donald Trumps kandidatur är intressant av flera anledningar. Dels har Trumps 
kandidatur, som tidigare nämnts, omgärdats av omfattande debatt inom det Repu-
blikanska partiet. Vidare är Donald Trumps kandidatur intressant i ljuset av den 
utredning det Republikanska partiet gjorde efter det förlorade presidentvalet 2012. 
Utredningen, som fick namnet Growth & Opportunity Project (Republican Nat-
ional Committee 2013), syftade till att identifiera politiska reformer nödvändiga 
för att öka chanserna att vinna ett val. I utredningen fastslogs bland annat att det 
Republikanska partiet var tvunget att moderniseras för att yngre väljare, som be-
traktade partiet som trångsynt och verklighetsfrånvänt, skulle kunna identifiera sig 
med partiet. Man fastslog också att partiet behövde förnya sin invandringspolitik, 
sin syn på homosexualitet, kvinnor och minoritetsgrupper. De slutsatser som 
drogs av utredningen var att partiet behövde bli mer inkluderande och öppet mot 
de väljargrupper som inte fullt ut identifierar sig som konservativa.  
 
Mot bakgrund av denna utredning ter sig Donald Trumps presidentkandidatur 
intressant, då han i många avseenden inte alls står för den politik man i utredning-
en fastslog att Republikanska partiet behöver inkorporera för att vinna väljare. 
Istället har Donald Trumps kampanj kännetecknas av invandringskritik, sexistiska 
uttalanden och stark nationalism. Både Donald Trumps kampanj och flertalet av 
de argument som vädrats i debatten om kampanjen kännetecknas av ett starkt fo-
kus på postmateriella värderingar. Detta gör att såväl Trumps politiska visioner 
som de åsikter som uttryckts i motståndet mot honom stundtals är svåra att placera 
inom den klassiska höger-vänsterskalan, vilken tidigare varit den dominerande 
konfliktytan i det politiska samtalet. Denna utveckling stämmer överens med ak-
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tuell forskning om det politiska klimatet, bland annat presenterad i David McK-
nights bok Beyond right and left (2005). McKnight undersöker huruvida konflikt-
linjen mellan vänster och höger fortfarande innehar relevans i dagens politiska 
klimat. McKnight argumenterar för att denna konfliktlinje likt sina politiska före-
språkares idéer har transformerats under de två senaste årtiondena. Han menar att 
högern traditionellt sett definierats som konservativ samtidigt som vänstern setts 
som radikal i sin attityd till förändringar i samhället. Samtidigt menar han att det 
är svårt att se var många av dagens politiska frågor, såsom miljö- eller globalise-
ringsfrågor, ska placeras på skalan. McKnight argumenterar för att den förvirring 
som råder kring höger-vänster är ett symptom av ett brett historiskt skifte i kultu-
rella, sociala och ekonomiska idéer. Detta menar han öppnar upp för att lämna det 
endimensionella höger-vänster-perspektivet för att skapa nya sätt att se världen 
på.  
 
Mot bakgrund av detta anser jag att det vore intressant att undersöka splittringen 
inom det Republikanska partiet med utgångspunkt i GAL-TAN-skalan kombine-
rad med höger-vänsterskalan. Höger-vänsterskalan är en materialistisk skala som 
behandlar ekonomisk politik. GAL-TAN-skalan kompletterar höger-vänster-
skalan med en vertikal skala som inkorporerar konflikt mellan postmateriella li-
bertära och auktoritära värden. Genom att separera dessa värden kan en politisk 
aktörs ståndpunkt i postmateriella frågor såsom lag och ordning, deltagande och 
livskvalitetsfrågor identifieras och analyseras (Flanagan 1982:102). I ett politiskt 
klimat där postmateriella frågor fått större betydelse i den politiska arenan kan ett 
sådant analysverktyg bidra till nyansering av politiska uttalanden och ideologiska 
ståndpunkter.  

1.2. Bakgrund 
Uppsatsen syfte bör förstås mot bakgrund av hypotesen att Donald Trumps presi-
dentkandidatur splittrat partiet, i den bemärkelse att Trumps lämplighet som repu-
blikansk presidentkandidat varit mål för debatt.    
 
Min hypotes är att stödet för eller motståndet mot Donald Trump motiveras såväl 
med materiella värden som postmateriella värden, vilket leder mig till slutsatsen 
att splittringen måste begripliggöras med hjälp av modeller och teorier som kan 
förklara både en materialistisk och postmaterialistisk konflikt.  
 
En modell lämplig för att undersöka stödet respektive motståndet mot Trumps 
kandidatur är således höger-vänsterskalan i kombination med GAL-TAN-skalan. 
Detta teoretiska ramverk presenteras i kapitel 2. 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att beskriva den splittring som uppstått inom det Re-
publikanska partiet med anledning av Donald Trumps presidentkandidatur. Med 
utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk bestående av en kombination av höger-
vänsterskalan och GAL-TAN-skalan ämnar jag besvara följande frågeställningar:  
 



 6 

• Hur argumenterar aktörerna för respektive emot Donald Trumps kandida-
tur? 

• Vilka materiella respektive postmateriella värden anknyter dessa argument 
och uttalanden till?  

1.4. Avgränsning och material  
Studien avgränsas till att behandla uttalanden från republikanska politiker beträf-
fande Donald Trumps presidentkandidatur. Vidare avgränsas studien till att be-
handla yttranden uttalade mellan 16 juni 2015 och 7 november 2016. Denna tids-
period motiveras med att det är tiden mellan att Donald Trump annonserade sin 
presidentkandidatur och det amerikanska presidentvalet. För studiens syfte är det 
inte relevant att undersöka uttalanden yttrade efter presidentvalet.  
 
Vidare avgränsas studien till att behandla uttalanden i massmedia, sociala medier 
och på internet. Vidare resonemang om källornas tillförlitlighet förs i kapitel 3, 
metod.  

1.5. Begreppsdefinitioner  
I denna uppsats är begreppen materialism och postmaterialism frekvent före-
kommande. Mot bakgrund av detta är det nödvändigt att redogöra för min förstå-
else av begreppens innebörd. Min definition av begreppen är hämtad ur Ronald 
Inglehardts (1981:880-881) teori om materiella och postmateriella värden, samt 
Scott C. Flanagans utveckling av densamma, vilka jag i detta kapitel avser redo-
göra för.  

Ronald Inglehardts definition av materialism och postmaterialism  
Inglehardt menar att det ökade välstånd som uppstod under efterkrigstiden ledde 
till ett generationsskifte där den yngre generationen som växt upp efter kriget vär-
derade postmateriella värden över materiella värden. Inglehardt förklarar skiftet 
med att ett ökat välstånd och en ökad säkerhet leder till att en individ har utrymme 
att prioritera postmateriella värden framför materiella värden (Inglehardt 
1981:889).  
 
Med postmateriella värden avses exempelvis livskvalitet, deltagande och miljöre-
laterade värden, medan man med materiella värden avser säkerhet och fysisk 
överlevnad (Inglehardt 1981:880). Postmaterialismens uppkomst ledde till poli-
tiska reformer baserade på idéer om alla människors lika värde, högre välfärds-
normer och ett större skydd av konsumenter och miljö. 
 
Ett exempel på förskjutningen från materialism till postmaterialism är den föränd-
rade prioriteten i den amerikanska budgeten mellan 1965 och 1970-talet. Innan 
1965 spenderades halva den amerikanska federala budgeten på försvarsmakten, 
samtidigt som endast en fjärdedel gick till hälso-, utbildnings- och välfärdskost-
nader. Vid slutet av 1970-talet hade denna prioritering näst intill blivit den mot-
satta, då budgeten visar att välfärd och utbildning prioriterades i mycket högre 
utsträckning (Inglehardt 1981:898).   



 7 

Flanagans tvådimensionella modell  
Inglehardts teori utvecklades senare av Scott C. Flanagan (1982) som separerade 
de materiella värdena från postmateriella libertära och auktoritära värden. Dessa 
placerades en X- respektive Y-axel. 
 
På X-axeln placeras materiella värderingar såsom graden av statlig inblandning i 
ekonomin och ekonomisk omfördelning. På Y-axeln placeras de postmateriella 
värdena, där det på ena sidan återfinns auktoritära värderingar såsom en stark för-
svarsmakt och vikten av lag och ordning och på andra sidan återfinns libertära 
värden såsom deltagande och livskvalitet. (Flanagan 1982:101-103). Genom att 
separera ekonomisk materialism från postmateriella libertära och auktoritära vär-
den skapas en tvådimensionell skala som utgör en ny konfliktdimension mellan de 
sistnämnda. Auktoritär-libertära värden har ett samband med utbildningsnivå, men 
inte till inkomst (Flanagan 1982:101-103).  
 
Utifrån Flanagans separation definieras begreppen materialism och postmaterial-
ism i förhållande till varandra, då den materiella höger-vänsterskalan och den 
postmateriella auktoritär-libertärskalan kombineras till en tvådimensionell modell 
(se bilaga 1).  
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Kapitel 2 Teori 

I detta kapitel avser jag redogöra för det teoretiska ramverk som ligger till grund 
för analys av det empiriska materialet. Nedan avser jag presentera de två politiska 
skalor, höger-vänsterskalan och GAL-TAN-skalan, som i kombination kommer 
användas som teoretiskt ramverk för en nyanserad analys av den konflikt Donald 
Trumps presidentkandidatur orsakat inom det Republikanska partiet.  
 
Skalorna relaterar till begreppet materialism och postmaterialism, presenterade 
och definierade i kapitel 1.5.  

2.1. Höger-vänsterskalan 
Den materialistiska höger-vänsterskalan är begränsad till vad politiska aktörer och 
partier har för ideologisk ståndpunkt beträffande ekonomisk omfördelning, väl-
färd och statens regleringsgrad av ekonomin (Marks et al. 2006:156-157). Åt 
vänster återfinns de aktörer som förespråkar en hög statlig inblandning i ekono-
min, höga skattesatser och stor offentlig sektor. Åt höger återfinns de aktörer som 
förespråkar privatisering, avreglering, låga skattesatser samt låg statlig inbland-
ning i ekonomin. Utifrån dessa kriterier kan ett parti placeras på skalan utifrån var 
de står ideologiskt (Marks et al. 2006:172). 
 
Layman, Carsey och Horowitz (2006) beskriver hur amerikansk politik utvecklats 
till att bli mer polariserad och att Demokraterna och Republikanerna tagit ett ideo-
logiskt steg ifrån varandra gällande politiska frågor. Samtidigt har den ideologiska 
homogeniteten kring politiska frågor ökat inom respektive parti. Det Republi-
kanska partiet har rört sig mot en konservativ högerpolitik beträffande i princip 
alla socialpolitiksfrågor, samtidigt som det Demokratiska partiet argumenterar 
utifrån liberala grunder (Layman et al. 2006:84). Denna ideologiska klyfta rörande 
sociala välfärdsfrågor har i stor utsträckning ökat mellan partierna under de sen-
aste årtiondena (Layman et al. 2006:87).  
 
Den politiska homogenitet inom det Republikanska partiet som Layman et al. 
(2006) gör gällande gör det intressant att undersöka Donald Trumps kandidatur 
utifrån denna teoretiska utgångspunkt.  

2.2. GAL-TAN-skalan  
Flanagans tvådimensionella modell, presenterad i kapitel 1.5., har kommit att ut-
vecklas och preciseras ytterligare. Marks et al. (2006:157) har till modellen fört 
värden beträffande immigration, miljö, traditionalism och nationell gemenskap.  
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Med hjälp av denna utvecklade tvådimensionella modell kan en politisk aktör 
klassificeras utifrån åsikter om demokratiska fri- och rättigheter och därefter pla-
ceras på skalan (Marks et al. 2006:172).  
 
På ena sidan av axeln återfinns gröna, alternativa och libertära värden, vilka 
kommit att förkortas GAL och som kan jämföras med vad Flanagan benämner 
som libertära värden. På andra sidan av axeln återfinns traditionella, auktoritära 
och nationalistiska värden vilka kommit att förkortas TAN och som kan jämföras 
med vad Flanagan beskriver som auktoritära värden. Tillsammans skapar dessa 
motpoler den så kallade GAL-TAN-skalan (Marks et al. 2006:157). Vilka värden 
som tillskrivs respektive pol i GAL-TAN-skalan varierar emellertid i viss ut-
sträckning mellan olika länder och kontexter. I vissa sammanhang behandlar 
GAL-TAN-skalan framförallt miljöfrågor och hållbar utveckling. I andra sam-
manhang identifieras konflikten mellan olika traditionella normer. Denna har ur-
sprung i konfliktlinjen mellan det sekulariserade och det religiösa samhället. Vi-
dare kan skalan behandla immigration och nationens försvar av sina gränser.  
 
Var en aktör står i dessa frågor summeras sedan i GAL eller TAN-dimensionen, 
där dimensionerna bör betraktas som ett sätt att summera hur aktörer positionerar 
sig inom viktiga frågor med syfte att skönja ett generaliserbart mönster (Marks et 
al. 2006:157).  
 
Trots att det är möjligt att identifiera viss variation beträffande vilka värden som 
understryks i olika kontexter är ska dimensionerna ses som en möjlighet att skönja 
ett generaliserbart mönster. GAL-förespråkare tar parti för utökad personlig frihet 
i frågor som exempelvis abort, assisterat självmord, samkönat äktenskap och poli-
tiskt deltagande. TAN-förespråkare avvisar ofta dessa idéer och menar att staten 
ska vara en fast moralisk auktoritet (Marks et al. 2006:172). I frågor rörande im-
migration återfinns ett motstånd och en invandringskritik hos TAN-anhängare, 
vilket bygger på att immigration leder till att utländska medborgare i större ut-
sträckning införlivas i samhället, samtidigt som de menar att den nationella ge-
menskapen hotas (Marks et al, 2006:164). Vidare påtalar TAN-sidan vikten av att 
försvara den nationella suveräniteten som de menar har ett egenvärde. Detta skil-
jer dem från marknadsliberaler som ser på nationell suveränitet utifrån ekono-
miska aspekter (Marks et al. 2006:165). De aktörer om placeras på TAN-sidan 
tenderar att ha ett större motstånd till globalisering, samtidigt som GAL-aktörer 
följaktligen tenderar att vara positiva till globalisering. 
 
Denna konflikt menar Marks et al. är speciellt intensiv i konservativa partier, där 
det ofta är möjligt att identifiera en spricka mellan nationalism och marknads-
liberalism (Marks et al, 2006:170). 
 
Då en stor del av den konflikt som Trumps retorik skapat inom det Republikanska 
partiet anknyter till nationalism, invandringsfientlighet och en traditionalistisk syn 
på kvinnor menar jag att det finns underlag att undersöka situationen utifrån GAL-
TAN-skalan. 
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Kapitel 3 Metod 

I detta kapitel avser jag redogöra för de metodval som legat till grund för studien. 
Jag avser redogöra för studiens design, urvalsprocess av empiriskt material samt 
ett metodologiskt resonemang om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.   

3.1. Kvalitativ innehållsanalys och idéanalys 
För att studera den konflikt Donald Trumps presidentkandidatur givit upphov till 
inom det Republikanska partiet avser jag använda mig av kvalitativ innehållsana-
lys. Innehållsanalysen baseras på ett urval av nyhets- och debattartiklar där fram-
stående republikaner uttalar sig om Donald Trumps kandidatur. I det material som 
analyseras avser jag söka efter bakomliggande teman och idéer i de citat och utta-
landen som republikanska politiker gjort med syfte att sedan att placera dessa i de 
kategorier som utgör analysverktyg i studien (Bryman 2011:505). 
 
Kvalitativ innehållsanalys syftar till att systematiskt beskriva en texts innehåll 
(Bergström & Boréus 2012:50). Denna metod anses lämplig att använda när syftet 
är att skönja mönster i ett större empiriskt material, bestående av exempelvis in-
tervjuer och debattinlägg. Metoden kan användas både för att urskilja manifesta 
och latenta uttalanden. Med det avses såväl åsikter och ställningstaganden som 
uttrycks explicit som sådana som i någon mån behöver utläsas mellan raderna 
(Bergström & Boréus 2012:51).  
 
Då syftet är att förklara och identifiera en ideologisk konflikt kommer den kvalita-
tiva innehållsanalysen övergå i vad Bergström och Boréus (2012:146) kallar för 
idéanalys, vilket är en metod som syftar till att analysera just politisk argumentat-
ion. Genom att studera en aktör och dennes argumentation är det möjligt att utröna 
huvudbegrepp, betydelser och motstridighet beträffande en politisk fråga med det 
övergripande målet att presentera ideologisk klarhet i ett politiskt uttalande. De 
studerade argumenten knyts sedan ihop med avsikt att identifiera olika ideologier 
eller ideologiska förändringar (Bergström & Boréus 2012:146). 
 
För att genomföra min analys är det av stor vikt att tydligt kategorisera det inne-
håll jag finner i det material jag undersöker. Analysen kommer därför kategorise-
ras utifrån de olika idéer som aktörerna, i mitt fall Republikanska politiska aktö-
rer, framför. Utifrån mitt teoretiska ramverk kan jag konstruera dimensioner av 
idéer, där jag placerar de uttalanden som stödjer samt är emot Donald Trumps 
kandidatur på den tvådimensionella skalan som beskrivits i kapitel 2. 
 
Syftet med att formulera dessa dimensioner är att skapa fasta kategorier inom 
vilka de politiska uttalandena kan placeras. Dimensionerna identifierar olika 
aspekter av ett påstående och således måste dimensionerna som formuleras ute-
sluta varandra och med fördel även vara tillräckligt uttömmande för att ett enda 
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uttalande ska kunna placeras däri (Beckman 2005:26). Beckman (2005:17) be-
skriver hur en idéanalytisk studie antingen kan vara idécentrerad eller aktörscen-
trerad. Med det avses om man i studien avser fästa särskild vikt vid vilken aktör 
som framför ett särskilt politiskt budskap eller inte. I denna studie står emellertid 
idéerna i centrum, då de frågeställningar jag arbetar utifrån är ”hur argumenterar 
aktörerna för respektive emot Donald Trumps kandidatur?” samt ”vilka materiella 
respektive postmateriella värden anknyter dessa argument till?”. Som synes syftar 
inte studien till att urskilja vilka republikaner som är för respektive emot Trumps 
kandidatur, utan vilka för- och motargument som framförs i debatten. Således står 
uttalanden i centrum, varför aktörer är mindre relevanta och studien kan kategori-
seras som idécentrerad.   

3.2. Material och urval  
I detta kapitel avser jag redogöra för det material som ligger till grund för analys, 
samt för hur urvalsprocessen gåt till.  
 
Bergström och Boréus (2012) beskriver att det är av vikt att materialet i ett tidigt 
skede avgränsas och samlas in. Inledningsvis inhämtades och undersöktes en 
mindre mängd material med syfte att bilda en uppfattning om vilket slags texter 
som skulle kunna generera för syftet relevant information. Denna första process 
ledde mig till insikten om att studien tvunget skulle begränsas till att behandla 
uttalanden från politiker verksamma inom det Republikanska partiet, vilket inne-
fattar republikanska beslutsfattare i kongressen, tidigare ministrar, republikanska 
presidentkandidater och presidenter. Då studiens syfte är att beskriva den splitt-
ring som uppstått i det Republikanska partiet med anledning av Donald Trumps 
presidentkandidatur anser jag det irrelevant att undersöka citat från aktörer ej 
verksamma inom Republikanska partiet. Urvalet är således målinriktat, vilket 
Bryman (2011:392) beskriver som ett tillvägagångssätt där man strategiskt väljer 
ut personer som har särskilt relevans för förståelsen för en särskild social förete-
else. Denna avgränsning motiveras vidare då representanterna i det Republikanska 
partiet kan betraktas som innehavare av mandat att föra medlemmarnas politiska 
talan. Således kan dessa betraktas som representanter för de olika förmodade fa-
langerna inom partiet.  
 
Det empiriska material som ligger till grund för analysen utgörs således av citat 
hämtade ur tidskriftsartiklar, politiska aktörers hemsidor samt politiska aktörers 
sociala medier, exempelvis Twitterkonton och Facebooksidor. I urvalsprocessen 
har jag i huvudsak valt att söka mig till tidskriftsartiklar, vilket motiveras med att 
de uttalanden politiska aktörer gör framförallt sker i massmedia. Då ett uttalande 
alltid sker i en kontext är det viktigt att påvisa denna för att få en ökad förståelse 
de citat som analyseras. Jag har därför valt att komplettera dessa uttalanden med 
politiska organisationers och aktörers hemsidor där de presenterat sin politiska 
agenda tydligare än vad de ibland gör via uttalanden i massmedia. Vidare har jag 
valt att avgränsa mig till artiklar publicerade före det amerikanska presidentvalet 
då syftet är att beskriva konflikten beträffande Trumps presidentkandidatur.   
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Efter avgränsningen beträffande aktörer och medier gjordes en analys på ett om-
fattande material under perioden 16 juni 2015 till 7 november 2016, där de huvud-
sakliga argumenten för- eller mot Donald Trumps kandidatur identifierades. Detta 
första urval genererade huvudsakliga argument i konflikten om Donald Trumps 
kandidatur. Då redogörelse för samtliga artiklar och uttalanden skulle vara alltför 
omfattande och inte ryms inom ramen för denna studie har jag valt att redogöra 
för de uttalanden som är representativa för materialets huvudsakliga argument. 
 
I analyskapitlet presenteras de citat jag valt ut för analys. För att göra dessa citat 
begripliga och för att redogöra för den kontext i vilken dessa citat uttalats avser 
jag även presentera en del citat uttalade av Donald Trump själv. Dessa citat är 
emellertid inte i huvudsak mål för analys. 

3.3. Metodologiskt resonemang  
I detta kapitel avser jag redogöra för metodologiska resonemang beträffade validi-
tet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
 
Vid arbete med textanalys är det av stor vikt att undersökningen innehar god vali-
ditet, vilket avser huruvida man mäter det man avser mäta (Rosing 1996). Vid 
arbetet med en kvalitativ studie innebär det huruvida de frågor som ställs i syftes-
formuleringen faktiskt besvaras (Bergström & Boréus 2012:41). Vidare är det av 
stor viktig att undersökningen är reliabel, vilket av Bergström och Boréus 
(2012:42) beskrivs som huruvida man i en annan studie skulle kunna få samma 
resultat. Det innebär att det ska vara möjligt att utföra samma undersökning och 
nå samma resultat. Om detta är möjligt innebär det att studien innehar intersubjek-
tivitet. Bergström och Boréus (2012:43) menar att fullständig intersubjektivitet 
inom samhällsvetenskap och humaniora förvisso är ett orimligt krav, men att det 
likväl är önskvärt att studien utmärker sig genom transparens och välgrundade 
påståenden. Det innebär att läsaren i princip ska kunna rekonstruera den operat-
ionalisering som forskaren gjort i sin analys av ett material för att komma fram till 
en viss slutsats. För att detta ska vara genomförbart bör skriftliga texter och tolk-
ningar underbyggas med referat och citat (Bergström & Boréus 2012:43). 
 
Då jag, som beskrivet i kapitlet ovan, avser använda mig av kvalitativ innehållsa-
nalys i kombination med idéanalys är det inom metodens ramar tillåtet att utöver 
manifesta uttalanden också söka efter latenta uttalanden, det vill säga sådant som 
inte nödvändigtvis kan utläsas i den explicita texten. Detta faktum ger förstås 
upphov till kritisk diskussion om studiens reliabilitet, då det är omöjligt att säker-
ställa att en annan person skulle läsa texterna med exakt samma tolkning som jag 
själv. Denna metod är likväl en nödvändighet för att någon form av generaliser-
bara tendenser ska kunna utrönas. För att kringgå detta reliabilitetsproblem avser 
jag tydligt redogöra för hur jag operationaliserat relevanta begrepp samt hur jag 
gått tillväga vid utläsandet av latenta uttalanden.   
 
Beträffande medieproduktioner är överväganden om autencitet och äkthet ibland 
svåra att ta ställning till. Trots att medieproduktioner ofta kan antas vara äkta finns 
sällan kunskap om den bakomliggande upphovsmannen till artikeln, vilket gör det 
svårt att veta om man kan lita på vad som beskrivs i författarens text, exempelvis 
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för att man inte vet om författaren innehar en tillräcklig kunskap i ämnet. Kontex-
tuella faktorer såsom vilken politisk inriktning en tidning har kommer därför att 
vara viktigt att beakta i analysen av det empiriska materialet (Bryman 2011:499).  
 
Fokus i mina analyser kommer att vara på citat, vilket gör att tidningens politiska 
åskådning inte är lika avgörande såvida citaten inte tagits ur sitt sammanhang eller 
felciterats. Jag har identifierat de mest frekvent förekommande argumenten och 
sedan kategoriserat dessa. Dessa citat ligger till grund för analysen presenterad i 
kapitlet analys.  
 

3.4. Operationalisering  
Mot bakgrund av det teoretiska resonemang som förts i ovanstående kapitel är det 
nödvändigt att redogöra för den operationalisering av höger-vänster- och GAL-
TAN-skalan som görs gällande i arbetet med det empiriska materialet. I detta ka-
pitel avser jag redogöra för denna operationalisering samt den arbetsmodell som 
ligger till grund för den teoretiska bearbetningen av det empiriska materialet.  
 
För att identifiera var på skalorna ett visst uttalande ska placeras används ett antal 
frågeställningar som indikatorer.  

Operationalisering av höger-vänsterskalan  
De argument som bygger på ideologisk ståndpunkt om ekonomisk omfördelning, 
välfärd och statens regleringsgrad av ekonomin placeras på höger-vänsterskalan. I 
förhållande till europeiska partier skulle både Demokraterna och det Republi-
kanska partiet placeras ut till höger på skalan, men i amerikansk kontext och i 
förhållande till varandra betraktas historiskt sett Demokraterna som vänster-center 
och det Republikanska partiet som center-höger.  
 
Uttalanden och argument som kategoriseras in på höger-vänsterskalan är uttalan-
den om välfärdsfrågor, skatter, sysselsättning och handelsavtal.  
 
För att utröna huruvida ett citat beträffande välfärdsfrågor och skatter placeras till 
höger eller vänster på skalan ställs följande fråga till materialet: ”hur förhåller sig 
argumentet i förhållande till statlig inblandning i ekonomin?”. De uttalanden som 
indikerar önskan om högre statlig inblandning i ekonomin, högre skattesatser och 
större offentlig sektor placeras till vänster i skalan. De argument som förespråkar 
privatisering, avreglering, lägre skattesatser samt lägre inblandning av staten i 
ekonomin placeras till höger. 
 
För att utröna huruvida citat beträffande sysselsättning och handelsavtal placeras 
till höger eller vänster på skalan ställs följande fråga till materialet: ”hur förhåller 
sig argumentet till landets sysselsättning?”. De argument som förespråkar att 
skapa arbetstillfällen genom statlig inblandning eller genom ekonomiska sankt-
ioner placeras till vänster på skalan. De argument som förespråkar fri marknad 
utan statlig inblandning placeras till höger. 
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Operationalisering av GAL-TAN-skalan  
De argument vars fokus inte är ekonomiska aspekter av politiken, utan istället 
fokuserar på postmaterialistiska värden kommer placeras på GAL-TAN-skalan. 
Det är essentiellt att avgöra om en argumentation utgår från individens personliga 
frihet eller om man anser att statens moraliska auktoritet ska fungera som en väg-
ledande kompass. Det är alltså viktigt att inte enbart se huruvida ett uttalande stäl-
ler sig positivt eller negativt till exempelvis invandring, utan också att analysera 
om deras uttalanden bygger på libertära eller auktoritära argument.  
 
Uttalanden som kategoriseras in på GAL-TAN-skalan är uttalanden om globali-
sering, nationell suveränitet, individualism, auktoritet, mångkultur, nationalism 
och kvinnosyn.  
 
För att utröna huruvida ett argument beträffande globalisering eller nationell su-
veränitet definieras som GAL eller TAN ställs följande fråga till materialet: ”hur 
förhåller sig argumentet till att stärka och/eller upprätthålla kontra sudda ut lan-
dets gränser?”. De argument som förespråkar att sudda ut landets nationsgränser, 
föra en öppen invandringspolitik och som ser positivt på globaliseringseffekter 
kommer att placeras på GAL-dimensionen av skalan. I motsats till placeras de 
som förespråkar en starkare nationell suveränitet, som är negativt inställda till 
globaliseringseffekter och en mer restriktiv invandringspolitik som regleras av 
staten på TAN-dimensionen av skalan.  
 
För att utröna huruvida ett argument beträffande individualism eller auktoritet 
definieras som GAL eller TAN ställs följande fråga till materialet: ”hur förhåller 
sig argumentet till statens och individens roll i samhället?”. De argument som 
förespråkar vikten av statlig auktoritet i form av ordning och stabilitet placeras på 
TAN-skalan. De argument som speglar en individualistisk syn på deltagande och 
demokratisk frihet placeras på GAL-skalan. 
 
För att utröna huruvida ett argument beträffande mångkultur respektive national-
ism definieras som GAL eller TAN ställs följande fråga till materialet: ”hur för-
håller sig argumentet till hur invandrare ska anpassa och assimilera sig till rådande 
normer i det amerikanska samhället?”. De argument som påtalar nationella normer 
och en nationell identitet som invandrare påstås inte besitta och således kommer 
behöva anpassa sig till placeras på TAN-delen av skalan. De argument som påta-
lar skillnaden mellan individer och menar att invandrare ska tillåtas avvika från 
traditionella normer placeras på GAL-delen av skalan. 
 
För att utröna huruvida ett argument beträffande kvinnosyn kategoriseras som 
GAL eller TAN ställs följande fråga till materialet: ”hur förhåller sig argumentet 
till kvinnans roll och frihet i samhället?”. De argument som förespråkar en pro-
gressiv politik som ökar individuell frihet för kvinnor placeras på GAL-delen av 
skalan. Exempel på sådana värderingar kan handla om rätten att välja själv kring 
abort, sexuell frigörelse och ett förespråkande av jämställdhet i samhället. De ar-
gument som förespråkar en traditionalistisk kvinnosyn kommer att placeras på 
TAN-delen av skalan. Exempel på sådana värderingar är ett motstånd mot abort, 
en traditionalistiskt konservativ syn på kvinnans roll i samhället och en auktoritär 
syn på statens moraliska auktoritet.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

I detta kapitel avser jag redogöra för min analys av det empiriska materialet, uti-
från den tvådimensionella analysmodell presenterad i kapitel 2. För en schematisk 
överblick av kategoriseringen av argument se bilaga 2. 

4.1. Argument till stöd för Donald Trumps kandidatur 
I detta kapitel presenteras ett antal uttalanden som stödjer Donald Trumps presi-
dentkandidatur. Argumenten delas i olika rubriker beroende på vilket huvudsak-
ligt argument som återfinns i uttalandet.  

Stöd mot bakgrund av motstånd mot Demokraterna 
Ett frekvent förekommande argument grundar sig i att den av partiet utsedda re-
publikanske presidentkandidaten ska stödjas för att motverka ytterligare en man-
datperiod med president från Demokraterna.  
 
Ett sådant argument är hämtat från en samling av nio kongressledamöter som i 
början av maj 2016 deklarerade sitt stöd för Donald Trump genom ett gemensamt 
uttalande på Trumps valkampanjhemsida (Chabot et al. 2016) 

“This great nation cannot endure eight more years of Democrat-control of the White House. 
It cannot afford to put Democrats in charge of Congress. It is paramount that we coalesce 
around the Republican nominee, Mr. Donald J. Trump, and maintain control of both the 
U.S. House of Representatives and the U.S. Senate. Any other outcome is a danger to eco-
nomic growth, puts our national security in peril, enshrines ObamaCare as the law of the 
land, entraps Americans in a cycle of poverty and dependence, and undermines our con-
stitutional republic.” (Chabot et al. 2016)  

 
Kongressledamöterna menar att det är av stor vikt att enas kring den republi-
kanska presidentkandidaten för att motverka risken för ytterligare åtta år av De-
mokratisk politik. Dels motiverar de sin ståndpunkt med att Demokraternas politik 
innebär en fara för landets ekonomiska tillväxt, att politiken fastställer sjukvårds-
reformen ”Obamacare” som lag i landet och fångar amerikaner i en cykel av fat-
tigdom och beroendeställning. Dels menar de att landets säkerhet är i fara, vilket 
jag analyserar i en senare del. Deras argumentation delas av South Carolinas sena-
tor Tim Scott.  

“The country is better off having a Republican in the White House than having a Democrat 
in the White House. I’m certain that the center-right construct is better for our country than 
the far liberal left that we have to contend with. So if you compare the right to the left in 
this campaign, it’s very clear that we are in a far better position.” (Everett 2016)  

 
Trump har under sin kampanj uttalat att han vill upphäva ”Obamacare” för att 
istället införa reformera försäkringsalternativen till en marknad som följer ”free 



 16 

market principles and that will restore economic freedom and certainty to 
everyone in this country.” (Trump 2016a). 
 
Majoriteten av argumentationen kan relateras till den horisontella höger-vänster-
skalan, då kongressledamöterna menar att det viktigaste för dem är att den eko-
nomiska politiken förändras från Demokraternas liberala vänsterpolitik till Repu-
blikanernas center-högerpolitik. Dessa uttalanden bygger främst på socialpolitiska 
premisser där frågor om välfärd och ekonomisk tillväxt lyfts fram som argument. 
En socialpolitisk reform som kongressledamöterna tydligt argumenterar mot är 
den vänsterorienterade ”Obamacare”-reformen, som innefattar olika statliga insat-
ser för att få fler amerikanska medborgare att ha en sjukförsäkring. Kongressle-
damöterna argumenterar istället för en Republikansk ekonomisk politik där den 
fria marknaden historiskt premierats och där statlig inblandning i ekonomin histo-
riskt sett varit minimal. Kongressledamöternas argument kan således kategorise-
ras som ett ekonomiskt högerargument, där Republikanerna som parti måste enas 
kring Donald Trump för att genomföra sin ekonomiska politik. 
 
Kongressledamöterna argumenterar även för att det är av stor vikt att rösta på den 
Republikanska kandidaten för att inte riskera nationens säkerhet, vilket utvecklas 
under nedanstående rubrik. 

Stärka USA:s position som världsledande ekonomisk och militär makt  
Det andra argumentet för att stödja Donald Trump bygger på föreställningen om 
att Donald Trump under sin nationalistiska och traditionalistiska kampanjslogan 
”Make America great again!” kommer stärka USA:s ledande maktposition i värl-
den, både i form av ekonomisk och militär makt.  
 
Trump har under sin valkampanj argumenterat för att Kina fått allt för stora förde-
lar av nuvarande handelsavtal och instruerat finansministern att märka Kina som 
en valutamanipulatör. Trump beskriver sig själv som en ”free trader” men säger 
samtidigt om handeln att ”it’s got to be reasonably fair. […] I would do a tax. And 
the tax, let me tell you what the tax should be … the tax should be 45 percent” 
(Haberman 2016). Dessutom menar Trump att han tillsammans med sin handels-
minister kommer identifiera varje överträdelse av handelsavtal som ett annat land 
gör för att ”harm our workers” och använda alla tillgängliga nationella och inter-
nationella lagar för att ”end these abuses” (Trump 2016b). Han har även lovat att 
stärka landets militär, som han menar har utarmats, för att bekämpa nationella 
fiender såsom ISIS (Trump 2016c).   
 
Den republikanska kongressledamoten Chris Collins stödjer Trumps ambitioner, 
vilket görs tydligt i följande citat: 

"Trump has clearly demonstrated that he has both the guts and the fortitude to return our 
nation's jobs stolen by China, take on our enemies like ISIS, Iran, North Korea and Russia. 
[…] We need to grow our way to success, and that means standing up to countries that are 
cheating.” (Zremski 2016)  

 
De tidigare nämnda kongressledamöterna som lagt fram ekonomiska argument för 
att stödja Trump menar även att ”Any other outcome…puts our national security 
in peril” (Chabot et al. 2016). Kongressledamoten Austin Scott argumenterar 
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också för att Trumps ledarskap kommer att stärka USA som nation: “I think that 
with good leadership in the house and with Mr. Trump as president, I think that 
you're going to see America continue to be great and move back into that lea-
dership role in the world” (Walb News 2016).  
 
Argumenten kan främst relateras till den nationalistiska och auktoritära TAN-
skalan. Det finns en tydlig nationalistisk retorik beträffande USA:s maktposition i 
världen, där landet betraktas agera som en auktoritär och moralisk makt i både 
ekonomiska och politiska relationer mellan andra länder. Stor vikt läggs på att 
stärka sin militära auktoritära makt för att kunna påtvinga andra länder att följa de 
lagar och ambitioner som landet har. Argumenten går ut på att det amerikanska 
folket och dess ekonomiska intressen går först och detta kan kopplas till national-
istiska värden. Trumps förespråkare menar att han genom ett starkt ledarskap 
kommer att återställa landet som världsledande, vilket kan kopplas till den globa-
liseringsskepticism som kategoriseras som TAN.  
 
På höger-vänsterskalan kan argumenten som presenterats huvudsakligen placeras 
till vänster, då aktörerna förespråkar ekonomiska sanktioner och statlig inbland-
ning i internationell handel. Trots att Trump själv argumenterar för att detta kom-
mer att möjliggöra ”free trade” (Trump 2016b) är det snarare en protektionistisk 
ekonomisk reform med en större grad av reglering och inblandning av staten som 
görs gällande, vilket skiljer sig från traditionell republikansk politik som återfinns 
till höger i skalan och som förespråkar den fria marknaden. Collins (Zremski 
2016) argumenterar för att Kina ”stulit” amerikanska jobb och förespråkar 
Trumps föreslagna sanktioner mot landet. Därför placeras dessa argument till 
vänster på höger-vänsterskalan.  

Striktare invandringspolitik och mur mot Mexiko 
Ett andra argument för att stödja Donald Trump åsyftar den strikta invandringspo-
litik som Trump förespråkat, där han bland annat uttalat att han vill bygga en mur 
vid den mexikanska gränsen för att förhindra att de som han benämner som ille-
gala invandrare kan ta sig in i landet. I de vallöften som går att finna på Donald 
Trumps officiella hemsida återfinns ett antal punkter som handlar om invand-
ringspolitiska reformer där den första punkten är: 

”Begin working on an impenetrable physical wall on the southern border, on day one. Mex-
ico will pay for the wall.” (Donald Trump 2016d) 

 
Även följande vallöfte återfinns på sidan: 

”Establish new immigration controls to boost wages and to ensure that open jobs are offe-
red to American workers first.” (Donald Trump 2016d) 

 
Starkare gränser mot Mexiko är en av Trumps tydligaste vallöften och bygger på 
idén om att stärka nationsgränsen för att minska antalet illegala invandrare i lan-
det. Detta är ett tydligt TAN-argument som baseras på invandringskritik och nat-
ionell suveränitet. Trumps politiska förslag kan även betraktas som materialistiskt 
motiverade, då han genom statlig inblandning vill påverka arbetsmarknaden så att 
amerikanska medborgare prioriteras när ett jobb erbjuds. Detta förslag står i mot-



 18 

sats till idéer om fri marknad utan statlig inblandning och kan således betraktas 
som en materialistisk politik som kan placeras till vänster på skalan. 
 
Denna typ av retorik går även att finna i det Republikanska partiets valplattform 
som släpptes samma dag som det Republikanska partikonventet den 18 juli 2016. 
Vid denna tid hade Trump vunnit tillräckligt antal delegater för att bli partiets pre-
sidentkandidat och valplattformen har tydligt influerats av hans förslag om muren 
mot Mexiko. Följande citat går att finna i Republikanska partiets valplattform:  

”America’s immigration policy must serve the national interest of the United States, and the 
interests of American workers must be protected over the claims of foreign nationals 
seeking the same jobs. […] Illegal immigration endangers everyone, exploits the taxpayers, 
and insults all who aspire to enter America legally. We oppose any form of amnesty for 
those who, by breaking the law, have disadvantaged those who have obeyed it […] In a 
time of terrorism, drug cartels, human trafficking, and criminal gangs, the presence of 
millions of unidentified individuals in this country poses grave risks to the safety and sove-
reignty of the United States. Our highest priority, therefore, must be to secure our borders 
and all ports of entry and to enforce our immigration laws. That is why we support building 
a wall along our southern border and protecting all ports of entry.” (Republican National 
Committee 2016).  

 
Jeff Sessions, republikansk kongressledamot under nästan två årtionden, menar att 
Donald Trump är den kandidat som på bästa sätt kan säkra gränsen och stoppa 
illegal invandring. Detta görs gällande i följande citat, hämtade från intervjuer 
Sessions: 

“Politicians have promised for 30 years to fix [it]. Have they done it? No! Donald Trump 
will do it. He will." (Diamond 2016) 

"The integrity of our immigration system and our national sovereignty require a real change 
in enforcement. The future of our nation depends on strong, secure borders, and a president 
willing to enforce our laws. […] One thing is clear, establishing a lawful system of immi-
gration is absolutely doable. With strong leadership, these failed policies can be ended." 
(Bunker 2016) 

 
Argumentationen som Sessions och partiets valplattform utgår från kan placeras 
på TAN-delen på den vertikala skalan. Detta på grund av att argumenten kan rela-
teras till en mer restriktiv invandringspolitik som regleras av staten, samtidigt som 
aktörerna förespråkar vikten av statlig auktoritet och ett starkt ledarskap i form av 
en president som inför hårda lagar för att minska invandring i landet. Argumenten 
kan kopplas till invandringskritik och nationell suveränitet snarare än att sudda ut 
landets nationsgränser och föra en öppnare invandringspolitik, vilket GAL-aktörer 
med en mer positiv inställning till globalisering hade förespråkat. De baseras även 
på vikten av statlig auktoritet i form av en stark ordningsmakt. Aktörerna påtalar 
nationella normer och en nationell identitet som de menar att invandrare inte be-
sitter, samtidigt som ”illegala invandrare” kopplas ihop med kriminella grupper i 
samhället. Utifrån ett GAL-perspektiv hade man istället valt att påtala skillnaden 
mellan individer.  
 
Det är svårare att placera argumenten på den horisontella ekonomiska skalan. Ak-
törerna argumenterar visserligen för att skydda amerikanska arbetare vars jobb 
aktörerna menar riskerar gå till utländska arbetare, vilket skulle kunna ses som ett 
vänsterargument där man genom statlig inblandning värnar om landets arbetare. 
Samtidigt förbiser man den stora delen av arbetskraft som de illegala invånarna i 



 19 

USA står för, vilka man inte värnar om och som man via sina politiska reformer 
försvårar för. Det genomgående temat är dock åsikten om att arbetstillfällen och 
en fungerande arbetsmarknad kommer till stånd genom statlig inbladning. Refor-
merna begränsar den fria marknaden och bygger på statlig reglering, varför det 
placeras till vänster på den horisontella skalan. 

Anti-etablissemangsröstande 
Det fjärde argumentet för att stödja Trumps presidentkandidatur handlar om före-
ställningen om att en röst på hans kandidatur är en röst på en anti-
etablissemangsaktör. Trump har själv förstärkt denna bild och i hans egenlanse-
rade 100-dagarsplan för USA påtalar han vikten av att ta tillbaka makten från vad 
han kallat ”etablissemanget i Washington”.  

“I’m not a politician, and have never wanted to be one. But when I saw the trouble our 
country was in, I knew I couldn’t stand by and watch any longer. […] Change has to come 
from outside this broken system. The fact that the Washington establishment has tried so 
hard to stop our campaign is only more proof that our campaign represents the kind of 
change that only arrives once in a lifetime” (Trump 2016e) 

 
Chris Collins delar bilden av att en ickepolitiker från affärslivet skulle gynna 
USA, vilket görs tydligt i följande citat:  

“If we want to get our nation’s economy growing again and deal with the daunting fiscal is-
sues threatening America’s future, it’s time to say no to professional politicians and yes to 
someone who has created jobs and grown a business” (Zremski 2016) 

 

Även senator David Perdue menar att Trump är en motkraft mot etablissemanget, 
vilket exemplifieras med följande citat:  

”He is focused on the American people’s shared frustration with politicians, bureaucrats, 
and the media. He is bold and unpredictable, always keeping the opposition off balance. 
And he is a master of earned media. […] He is the only true outsider running for president.” 
(Perdue 2016).  

 
Kongressledamoten Renee Ellmers menar att en röst på Trump innebär en röst 
mot eliten och stoppandet av ”pc”, politisk korrekthet:  

”Donald Trump is being discounted by the elites as a candidate for office just like I was in 
2010. We need a presidential nominee who will stop the pc nonsense and who is willing to 
directly call out Hillary Clinton on her lies…” (WNCN 2016) 

 
Argumenten som framförs som en röst på anti-etablissemanget relateras främst till 
auktoritära och traditionella värden. Vid en första anblick skulle ett argument om 
att rösta på anti-etablissemanget kunna ses som en motsättning mot statlig auktori-
tet, men i argumentationen återfinns mestadels argument som förespråkar att 
Trump ska inneha denna statliga auktoritet istället. Fokus i uttalanden ligger 
främst på Trump och hans ledarstil, som Perdue (2016) beskriver som djärv och 
oförutsägbar, vilket han menar får oppositionen ur balans. Han anses även kunna 
stå upp mot politisk korrekthet, vilket är ett begrepp som kan kopplas till GAL 
och libertära åsikter kring individuell frihet och som Ellmers (WNCN 2016) me-
nar präglar den politiska sfären. Ellmers (WNCN 2016) framför en traditionell 
ståndpunkt där normer i samhället inte bör utmanas i särskilt stor utsträckning.  
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Collins (Zremski 2016) argument om att Trump som outsider kan skapa jobb går 
att relatera till vänster-högerskalan då han argumenterar utifrån att Trump är en 
aktör från affärslivet som skapat jobbtillfällen och byggt ett stort företag. Exakt 
var på skalan argumentet ska placeras är svårare att avgöra, då argumentet å ena 
sidan bygger på en aktör som på egen hand byggt ett stort företag när han å andra 
sidan menar att Trump som statlig aktör ska möjliggöra detta för det amerikanska 
folket. Eftersom Collins inte preciserar hur Trump ska skapa jobb placeras det inte 
på höger-vänsterskalan. 
 

Sammanfattande analys av argument till stöd för Donald Trumps kandidatur 
Det övergripande mönster som kan urskiljas i de uttalanden och argument som 
stödjer Donald Trumps presidentkandidatur är att de främst kan placeras på TAN-
dimensionen av skalan. Dessa uttalanden knyter an till de tre värden som TAN-
dimensionen reflekterar, nämligen traditionalistiska-, auktoritära- och nationalist-
iska värden. Argumenten bygger på strävan efter en stark amerikansk nationell 
suveränitet, där starka gränser och en negativ inställning till globaliseringseffekter 
är återkommande argument. Uttalandena återspeglar även en negativ inställning 
till grupper såsom muslimer och mexikanska medborgare. Det argumenteras för 
en restriktiv invandringspolitik för att skydda amerikanska medborgares intressen. 
Donald Trump pekas även ut som en stark auktoritet som inte tillhör det politiska 
etablissemanget. Han ska enligt uttalanden stärka USA:s position som en ekono-
misk och militär stormakt. 
 
De materialistiska argument som stödjer Donald Trumps kandidatur motiveras på 
två olika sätt. Ett av argumenten utgår ifrån att stödja det Republikanska partiet 
snarare än att specifikt stödja Trump. Republikanerna har traditionellt stått för en 
marknadsliberal ekonomisk politik där man förespråkat minimal statlig inbland-
ning. Här påtalar aktörerna att ett republikanskt styre behövs för att motverka 
Demokraternas i sammanhanget vänsterorienterade ekonomi. Det andra argumen-
tet utgår från de ekonomiska reformer Trump förespråkat. Dessa reformer går ut 
på att stärka den amerikanska ekonomin genom handelstariffer och ekonomiska 
sanktioner mot andra länder. Genom statliga insatser vill man även se till att ame-
rikanska medborgare prioriteras på arbetsmarknaden. Denna protektionistiska 
politik med högre statlig inblandning på marknaden är i motsats till det första ar-
gumentet ett vänsterargument. Det återfinns alltså både höger- och vänsterargu-
ment för att stödja Trumps kandidatur. 
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4.2. Argument mot Donald Trumps kandidatur  
Här presenteras ett antal argument som motsätter sig Donald Trumps president-
kandidatur. Trumps kampanj kantades av ett antal kontroverser, där en majoritet 
av den Republikanska eliten tog avstånd från dessa uttalanden utan att för den 
delen dra tillbaka sitt stöd för honom som kandidat. Han har även från vissa håll 
kritiserats för att vara demagog och populist och vissa republikanska aktörer me-
nar att han inte står för Republikanernas värderingar och politiska ideologi. De har 
argumenterat för detta utifrån ett antal uttalanden från Trump. Dessa är Trumps 
uppfattat sexistiska uttalanden om en kvinnlig arbetskollega, Trumps förslag om 
att förbjuda all invandring av muslimer, Trumps ifrågasättande av kompetensen 
hos domare med mexikansk härkomst och Trumps säkerhetspolitiska utspel som 
hotar det säkerhetspolitiska läget. Ett sista argument är att hans ekonomiska plan 
är dålig för landets ekonomi.  
 
Argumenten mot Donald Trumps kandidatur handlar därmed främst om vad parti-
ets ideologiska ståndpunkt är i olika frågor och nedanstående punkter är de som 
skapat störst konfliktlinje inom partiet, där argumentet är att Trumps politik inte 
samspelar med Republikanernas politik. 

Trumps ekonomiska politik är dålig för landet 
Donald Trumps valkampanj har beträffande ekonomisk politik präglats av två 
teman: protektionism och skattesänkningar. På Trumps hemsida går att läsa föl-
jande påstående om hur USA ska rädda sin ekonomi och se till att arbeten inte 
förloras till andra länder: 

"All of these things, and so much more, are possible. But to accomplish them, we must re-
place the present policy of globalism – which has moved so many jobs and so much wealth 
out of our country – and replace it with a new policy of Americanism. Under this American 
System, every policy decision we make must pass a simple test: does it create more jobs 
and better wages for Americans? If we lower our taxes, remove destructive regulations, un-
leash the vast treasure of American energy, and negotiate trade deals that put America First, 
then there is no limit to the number of jobs we can create and the amount of prosperity we 
can unleash.” (Trump 2016f) 

 
Trumps argumentation kan å ena sidan relateras till den fria marknaden vad gäller 
skatter och avreglering, då Trump förespråkar lägre skatter och mindre statlig re-
glering. Dessa argument identifieras som höger på höger-vänsterskalan, vilket 
innebär att Trump inrikespolitiska riktning definieras som högerpolitik. Samtidigt 
förespråkar Trump en protektionistisk politik gällande global handel och import 
av varor, vilket innebär raka motsatsen till den inrikespolitik han argumenterat för 
och kan därför placeras till vänster på den ekonomiska skalan. I Trumps argumen-
tation finns ett starkt och tydligt samband till TAN-skalan och nationalism, där 
den ”Americanism” som Trump talar om knyter an till ett skydd av nationella 
gränser där amerikanska medborgares intressen ska prioriteras i alla lägen. 
 
Mitt Romney, republikanernas presidentkandidat 2012, argumenterar för att 
Trumps ekonomiska plan kommer att leda landets ekonomi till recession och ifrå-
gasätter Trumps kunskap som affärsman.  
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”If Donald Trump’s plans were ever implemented, the country would sink into prolonged 
recession. A few examples. His proposed 35 percent tariff-like penalties would instigate a 
trade war and that would raise prices for consumers, kill our export jobs and lead entrepre-
neurs and businesses of all stripes to flee America. His tax plan in combination with his re-
fusal to reform entitlements and honestly address spending would balloon the deficit and 
the national debt. So even though Donald Trump has offered very few specific economic 
plans, what little he has said is enough to know that he would be very bad for American 
workers and for American families. […] Look, his bankruptcies have crushed small busi-
nesses and the men and women who work for them. He inherited his business, he didn’t 
create it. And whatever happened to Trump Airlines? How about Trump University? And 
then there’s Trump Magazine and Trump Vodka and Trump Steaks and Trump Mortgage. 
A business genius he is not. […] He wants to bring jobs home from China and Japan. But 
his prescriptions to do those things are flimsy at best. […] Successfully bringing jobs home 
requires serious policy and reforms that make America the place businesses want to come, 
want to plant and want to grow. You can’t punish business into doing what you want.” (The 
Federal News Service 2016) 

 
Argumentet framfört av Romney kan placeras till höger på den ekonomiska ska-
lan, vilket historiskt är där Republikanerna återfunnits. Detta då han påtalar vikten 
av den fria marknaden och global handel. Romney menar att Trumps protektion-
istiska förslag om höga tariffer för utlandshandel skulle starta ett handelskrig som 
skulle innebära höjda priser för konsumenter och dessutom ”döda” USA:s export-
handel. Detta skulle leda till att företag och entreprenörer flyr landet. Argumentet 
påtalar vikten av avreglering och lägre inblandning av staten i ekonomin vilket 
skulle främja en fri marknad. Dessutom menar Romney att Trumps tidigare kon-
kurser och företagande krossat småföretagare, samtidigt som han menar att Trump 
inte är en framgångsrik affärsman. Detta argument är svårplacerat men skulle 
kunna kopplas till ett vänsterargument där Romney menar att arbetare utan skydd 
utnyttjats av Trump. Romney framför ytterligare ett högerargument gällande 
Trumps protektionistiska inställning till handel och arbete, där Romney argumen-
terar för att företagare själva ska vilja komma, bygga upp och växa i USA, istället 
för att straffa företagare. Romneys argument placeras därför till höger på den eko-
nomiska skalan. 
 
På den post-materialistiska GAL-TAN-skalan anknyter Romneys uttalande till 
inställning till globalisering och nationsgränser. Som beskrivet i teorikapitlet finns 
det en konflikt i vissa konservativa partier, då det finns spricka mellan marknads-
liberalism och nationalism. Romneys uttalande utgår från ett marknadsliberalt 
perspektiv som också är mer positivt inställt till globalisering, vilket gör att hans 
uttalande placeras på GAL-sidan. 

Trumps uttalanden om muslimer är rasistiska 
Det andra argumentet mot Donald Trump är att hans retorik gentemot muslimer är 
rasistisk och inte går i linje med partiets värderingar. I ljuset av terrorattackerna 
under 2015 släppte Trumps kampanj ett uttalande om att förbjuda muslimer att 
komma in i USA:  

”Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the 
United States until our country’s representatives can figure out what is going on. […] Until 
we are able to determine and understand this problem and the dangerous threat it poses, our 
country cannot be the victims of horrendous attacks by people that believe only in jihad, 
and have no sense of reason or respect for human life.” (Trump 2015) 
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Uttalandet är starkt förankrat i nationalism och invandringskritik, vilket kan rela-
teras till TAN. Förslaget förordar ett stärkande av USA:s nationsgränser och re-
striktiv invandringspolitik, samtidigt som det påtalar en muslimsk identitet som 
behöver utredas och stävjas inom landet. 
 

Trumps återkommande islamkritiska retorik har fått kritik av olika republikaner, 
däribland Representanthusets talman Paul Ryan: 

“I do not think a Muslim ban is in our country's interest. I do not think it is reflective of our 
principles. […] This is a war with radical Islam. It's not a war with Islam. Muslims are our 
partners. The vast, vast majority of Muslims around this country and around the world are 
moderate. They're peaceful, they're tolerant” (Siegel 2016) 

"When we voted to pause the refugee program a few weeks ago, I made very clear at the 
time, there would not be a religious test. There would be a security test. And that is because 
freedom of religion is a fundamental constitutional principle. It's a founding principle of 
this country. […] This is not conservatism, […] What was proposed yesterday is not what 
this party stands for, and more importantly, it is not what this country stands for. Not only 
are there many Muslims serving in our armed forces, dying for this country. There are Mus-
lims serving right here in the House, working everyday to uphold and to defend the Con-
stitution."  (Weissmann 2015) 

 
Även Senator Lindsey Graham menade att Trump tagit det Republikanska partiet 
på en väg som Lindsey inte vill gå:  

”He’s taking the party down a road that I don’t want to go and the country down a road that 
I don’t want to go with his immigration proposal, banning Muslims, which I think hurts the 
war effort." (Everett 2016) 

 

Senator David Johnson kopplar Trumps uttalande till antisemitiska uttalanden:  

“I was raised without hearing any racial slur, any racial epithet. It’s something that if we’re 
going to exclude Muslims from traveling to the United States, who’s next? Are we going to 
come down on Jews? ... He’s not fit to be president.” (Jacobs 2016) 

 
Argumenten som fördömer Trumps uttalanden kan främst relateras till den liber-
tära delen av värderingsskalan och till GAL, då argumenten utgår från religions-
frihet och en inkludering av olika religiösa företeelser. Argumenten påtalar skill-
naden mellan individer och menar att invandrare ska tillåtas avvika från tradition-
ella normer. Ryan menar att en klar majoritet av den muslimska befolkningen är 
fredliga och toleranta. Johnson för sin argumentation utifrån libertära GAL-
argument och påtalar skillnaden mellan individer utifrån att han under sin uppväxt 
levt i ett samhälle utan rasistiska kommentarer eller rasrelaterade epitet. Han var-
nar också för att döma en grupp av befolkningen och kopplar detta till judeförföl-
jelse. Istället förespråkar han en individualistisk syn på människan.  
 
Samtidigt som Ryan talar om religionsfrihet talar han även om hur han röstat ige-
nom en ”paus” i det amerikanska flyktingmottagandet, där han inte vill ha ett reli-
giöst test men likväl ett ”säkerhetstest”. Dessa värden anknyter snarare till TAN 
där det trots allt finns en invandringskritisk syn som stödjer ett skydd av ameri-
kanska nationsgränser. Både Ryan och Graham relaterar muslimer till militären 
och krig, då Ryan menar att muslimer dött för landet och Graham menar att ett 
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förbud mot muslimer skulle skada landets krigsinsatser. Dessa argument anknyter 
till TAN-värden då en stark försvarsmakt förespråkas. Trots detta finns det en sak 
som de tre aktörerna har gemensamt, vilket är deras individualistiska syn på män-
niskan, varför jag placerar argumentet på GAL-skalan.  
 
Argumentet kan inte placeras på vänster-högerskalan, då det inte återfinns några 
ekonomiska incitament i argumentationen. 

Trumps uttalanden om mexikaner är rasistiska 
Det tredje argumentet mot att stödja Donald Trumps presidentkandidatur är att 
hans uttalanden om mexikanska invandrare i USA är rasistiska. Speciellt upp-
märksammat blev Trumps uttalande om en federal domare med mexikanskt ur-
sprung. Domaren Gonzalo Curiel var en av de domare som drev ett åtal mot 
Trump beträffande hans tidigare utbildningsprogram ”Trump University” som 
drevs av Donald Trump under åren 2005 till 2010. Efter att Curiel beslutat att of-
fentliggöra dokument om fallet attackerades han av Trump som menade att doma-
ren hade ett personligt hat mot Trump. Han tillade även att ”The judge, who hap-
pens to be, we believe, Mexican, which is great. I think that's fine." (Bohn 2016).  
 
Dessa uttalanden knyter an till hans tidigare uttalanden om att invandring från 
Mexiko innebär att ”våldtäktsmän” och ”kriminella” kommer in i USA (The 
Washington Post 2015). Det kan även analyseras i ljuset av de vallöften som 
Trump uttalat där han lovar starkare gränser mot Mexiko. Uttalandet bygger som 
tidigare nämnt på idén att stärka nationsgränsen för att minska antalet illegala in-
vandrare i landet. Detta är ett tydligt TAN-argument som baseras på invandrings-
kritik och idéer om nationell suveränitet. Som tidigare nämnt är det en protektion-
istisk politik som kan placeras till vänster på höger-vänsterskalan. Uttalandet om 
domaren Curiel kan starkast relatera till idén om nationell identitet, då Trump me-
nar att Curiels mexikanska ursprung gör honom mindre lämpad att döma i fallet.  
 
Det Republikanska partiets presidentkandidat 2012, Mitt Romney, uttalade sig 
kritiskt till Trumps retorik om mexikanska invandrare: 

"And on the right, demagogues saying, 'Well, no, these problems mostly involve these 
Muslims coming in and the Mexicans and so we're scapegoating, which is a characteristic 
of a demagogue's approach. And clearly that's not going to solve the problems that the 
country faces." (Klein 2016) 

 
Uttalandet om Curiel fördömdes även av Paul Ryan, talman i Representanthuset: 

"I regret those comments that he made […] Claiming a person can't do their job because of 
their race is sort of like the textbook definition of a racist comment, […] I do think these 
kinds of comments undercut these things. I'm not even going to pretend to defend them. I'm 
going to defend our ideas […] I don't know what's in his heart," (Siegel & Bruce 2016) 

 
Även senatorn Mark Kirk tog avstånd från Trumps uttalanden: 

"I have spent my life building bridges and tearing down barriers - not building walls. […] 
That's why I find Donald Trump's belief that an American-born judge of Mexican descent 
is incapable of fairly presiding over his case is not only dead wrong, it is un-American. […] 
As the presidential campaign progressed, I was hoping the rhetoric would tone down and 
reflect a campaign that was inclusive, thoughtful and principled” (Weaver 2016) 
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Romney, Ryan och Kirk uttrycker alla att de tar avstånd från Trumps uttalanden 
och den argumentation som förs kan beskrivas som en motpol till Trumps nation-
alistiska uttalanden. Mitt Romney anklagar Trump för att vara en demagog, vilket 
innebär att Trump skulle vara fördomsfull och osaklig i sina uttalanden, då han 
menar att muslimer och mexikaner av högerfalanger inom partiet utsetts till syn-
dabockar som politiker skyller landets problem på. Argumentet kan relateras till 
GAL-TAN-skalan, då Romney menar att Trump anspelar på en nationell identitet 
som invandrare påstås sakna. Romney motsätter sig denna bild och tycks via sitt 
uttalande om ”syndabockar” mena att problemet inte är muslimer eller mexikaner, 
vilket indikerar en mer inkluderande syn på andra religioners- och länders normer. 
Romneys uttalande befinner sig alltså på GAL-delen av skalan, vilket ter sig rim-
ligt utifrån att hans tidigare uttalanden varit positiva till globalisering en individu-
ell syn på människan. Paul Ryan menar att Trumps uttalande om att Curiel inte 
kan göra sitt jobb på grund av etniskt ursprung är definitionen av rasistiska utta-
landen och att uttalandena inte går att försvara. Hans uttalande kan liknas vid 
Romneys, där Ryan menar att han kommer att försvara partiets ideologiska stånd-
punkt som utifrån hans avståndstagande från Trumps uttalande borde innebära att 
han anser att en person inte ska dömas på grund av dennes etniska ursprung. Detta 
placerar hans uttalande i GAL-delen av skalan. Kirk påtalar vikten av att bygga 
broar och att riva murar, samtidigt som han menar att det är felaktigt att dra slut-
satsen att Curiel inte kan göra sitt jobb utifrån att han har mexikanskt ursprung. 
Kirk tycks inte vilja försvara en statisk nationell gemenskap utan har en inklude-
rande syn på invandring och andra kulturer. Kirk menar att han velat ha en val-
kampanj som var inkluderande, omtänksam och principfast, vilket alla är känne-
tecken på en GAL-ideologi. De tre aktörernas samlade åsikt kommer därför iden-
tifieras som GAL. 
 
Aktörerna som argumenterar mot Trumps kandidatur tycks alla vara mer positivt 
inställda till mexikansk invandring än Trump, men ingen av deras uttalanden har 
materialistiska utgångspunkter. Eftersom argumenten inte anknyter till materialist-
iska aspekter kan de därför inte placeras på höger-vänsterskalan. 

Trumps säkerhetspolitiska uttalanden skapar osäkerhet i omvärlden 
Ett fjärde argument som lyfts mot Donald Trumps presidentkandidatur är att hans 
uttalanden på det säkerhetspolitiska området inte är förenliga med republikanska 
värderingar. I ett uttalande om försvarsalliansen NATO menade Trump att han vid 
ett angrepp mot ett medlemsland först skulle undersöka om landet uppfyllt sina 
åtaganden gentemot USA och NATO innan han beslutade sig för om USA skulle 
ge militär hjälp (The New York Times 2016). Uttalandet kan kopplas till en nega-
tiv inställning till globalisering och gränsöverskridande samarbeten, vilket för-
knippas med den nationalistiska TAN-delen av skalan. Samtidigt överger uttalan-
det en annan aspekt av TAN-skalan i form av betonandet av lag, ordning och sta-
bilitet. Således är uttalandet i huvudsak nationalistiskt. 
 
Kongressledamoten Adam Kinzinger menar att Trump inte är lämplig för rollen 
som ”commander in chief” vilket tydliggörs i följande uttalande:  

"I'm an American before I'm a Republican, […] I'm saying for me personally, how can I 
support that? Because he's crossed so many red lines that a commander in chief or a candi-
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date for commander in chief should never cross. […] I'm a Republican because I believe 
that Republicanism is the best way to defend the United States of America, […] [Trump] 
throws all of these Republican principles on their head” (Lim 2016) 

 
Kinzingers åsikt delas av en annan kongressledamot, Scott Rigell: 

”I reject Trump as our nominee based on his judgement, temperament and character, all of 
which point to a reckless, embarrassing and ultimately dangerous presidency. […] My love 
for our country eclipses my loyalty to our party, and to live with a clear conscience I will 
not support a nominee so lacking in the judgement, temperament and character needed to 
be our nation’s commander-in-chief.” (Terkel 2016) 

 
Kinzinger och Rigells uttalanden fokuserar till stor del på Trumps personlighet, i 
vilka de menar att han är hänsynslös och farlig för världens politiska stabilitet. De 
argumenterar främst utifrån nationell säkerhet och hur Trump inte står för repu-
blikanska principer beträffande gränsöverskridande försvarsallianser som i slutän-
dan ”försvarar USA”. De påtalar vikten av statlig auktoritet som skapar ordning 
och stabilitet. Dessa uttalanden kategoriseras främst som TAN-argument, även om 
det går att koppla det gränsöverskridande samarbetet till GAL-dimensionens posi-
tiva inställning till globalisering. Dock handlar uttalanden främst om att Trump 
saknar omdöme när han inte garanterar att försvarsalliansen kommer att upprätt-
hållas med honom som president. Han anses inte inneha det auktoritära ledarskap 
som krävs för att vara ”commander-in-chief”. Detta är alltså ett fall där Trump 
uttryckt ett nationalistiskt TAN-argument, som bemöts av ett motargument som 
också kan placeras på den auktoritära delen av TAN-skalan.  
 
Eftersom argumenten inte anknyter till materialistiska aspekter kan de därför inte 
placeras på höger-vänsterskalan. 

Trump har en nedvärderande kvinnosyn  
Det femte argumentet mot att stödja Donald Trumps kandidatur relateras till ett 
videoklipp från 2005 som publicerades av Washington Post. I klippet hörs Trump 
uttala en rad sexistiska kommentarer om kvinnliga kollegor. Följande citat är 
hämtat från videoklippet: 

”I just start kissing them. It’s like a magnet. Just kiss. I don’t even wait. And when you’re a 
star, they let you do it. You can do anything […] Grab ’em by the pussy.” (Bullock 2016) 

 
Han försvarade dessa uttalanden med en förklaring på sin officiella hemsida:  

”This was locker room banter, a private conversation that took place many years ago. Bill 
Clinton has said far worse to me on the golf course - not even close. I apologize if anyone 
was offended.” (Trump 2016g) 

 
Trumps försvar av sina uttalanden från 2005 menar att det är ”locker room ban-
ter”. Med det tycks Trump mena att det är ett skämt som uttalats bakom stängda 
dörrar och mellan honom och andra manliga kollegor. Detta är ett uttalande som 
bygger på en traditionalistisk kvinnosyn vilket står i motsats till den progressiva 
utveckling som förespråkas av GAL-anhängare. I uttalandet från 2005 menar 
Trump att han kan göra vad som helst mot kvinnliga kollegor eftersom han är i en 
maktposition. I sitt försvar menar han att sådana uttalanden är en del av samhället, 
vilket indikerar att han istället för att be om ursäkt för uttalandet cementerar upp-
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fattningen åsikterna från videofilmen. Ursäkten han trots allt framför ger han om 
någon blivit förolämpad, vilket inte uttrycker att han tycker det han sagt var fel.  
 
Den tidigare presidentkandidaten Mitt Romney menar att Trumps uttalanden var 
nedvärderande gentemot kvinnor utifrån att uttalanden ursäktar sexuella överfall 
och att han stöter på gifta kvinnor. Detta tydliggörs i följande citat:  

“Hitting on married women? Condoning assault? Such vile degradations demean our wives 
and daughters and corrupt America's face to the world.” (Conway 2016) 

 
Senatorn Kelly Ayotte instämmer i att uttalanden är nedvärderande och att hennes 
roll som mor och Amerikan går före att vara republikan.  

"I'm a mom and an American first, and I cannot and will not support a candidate for presi-
dent who brags about degrading and assaulting women," (Engel 2016) 

 
Den tidigare presidentkandidaten Paul McCain menar att Trumps uttalanden gör 
det omöjligt för honom att stödja Trumps presidentkandidatur. 

"As I said yesterday, there are no excuses for Donald Trump’s offensive and demeaning 
comments in the just released video; no woman should ever be victimized by this kind of 
inappropriate behavior […] Donald Trump's behavior this week, concluding with the di-
sclosure of his demeaning comments about women and his boasts about sexual assaults, 
make it impossible to continue to offer even conditional support for his candidacy," 
(McCain 2016) 

 
Talmannen Paul Ryan menar att kvinnor ska behandlas med vördnad, och inte 
genom att bli objektifierade. 

"I am sickened by what I heard today […] Women are to be championed and revered, not 
objectified. I hope Mr. Trump treats this situation with the seriousness it deserves and 
works to demonstrate to the country that he has greater respect for women than this clip 
suggests." (DeBonis 2016)  

 
Det sista motargumentet mot Donald Trump är det argument som är mest svårpla-
cerat inom den tvådimensionella dimensionen. Det behandlar inte materialistiska 
aspekter ur något perspektiv, vilket innebär att den inte placeras på höger-
vänsterskalan. Argumentet kan däremot kopplas till GAL-TAN-skalan och skilje-
linjen mellan individuell frihet, jämställdhet och staten som moralisk auktoritet. 
Trots att aktörerna alla fördömer Trumps uttalande gör de detta ifrån olika håll 
och det är alltså inte enbart viktigt att se om de fördömt uttalandet eller ej. Exem-
pelvis handlar Mitt Romneys första invändning om att Trump ”stöter på en gift 
kvinna” vilket lägger vikt på traditionella normer såsom äktenskapet. Han fortsät-
ter med att Trumps uttalande ”förringar våra fruar och döttrar”. Romneys utta-
lande anknyter snarare till traditionella religiösa värderingar än alternativa värde-
ringar om kvinnans frihet, där en kvinna inte främst värderas utifrån att hon är gift 
eller är någons dotter. Även Kelly Ayotte talar främst utifrån sin roll som mor och 
amerikan, vilket skulle kunna kopplas till en religiös traditionell syn på kvinnans 
roll. Samtidigt argumenterar hon och resterande aktörer för att kvinnor inte ska bli 
objektifierade, nedvärderande eller förringade. Paul McCain menar att Trumps 
uttalande förringar kvinnor, vilket snarare anknyter till jämställdhet och individu-
ell frihet för kvinnor. Gemensamt för alla aktörer är att de i kontrast till Trumps 
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uttalande förespråkar en mer jämställd syn, där en kvinna inte blir förminskad 
eller objektifierad. Detta leder mig till slutsatsen att argumentet bör kategoriseras 
som GAL-argument, om än ett sammantaget svagt sådant. 

Sammanfattande analys av argument mot Donald Trumps kandidatur 
Gemensamt för majoriteten av uttalanden som reflekterar motstånd mot Donald 
Trumps kandidatur är att de främst kan kopplas till GAL-dimensionen av skalan. I 
motsats till argumenten som stödjer Trump har de en mindre nationalistisk prägel. 
Istället baseras dessa uttalande på individuell frihet, där det i motsats till argument 
som stödjer Trump återfinns en mer positiv syn på invandring och globalisering-
ens effekter. De menar att Trumps uttalanden om muslimer och mexikanska in-
vandrare är rasistiska och förespråkar en fri marknad med minimal statlig in-
blandning.  De menar också att Trump övergett partiets traditionella högerideologi 
genom sina protektionistiska förslag. På höger-vänsterskalan kan dessa uttalanden 
således placeras till höger. Marks et al (2006:170) beskriver hur konflikten mellan 
nationalism och marknadsliberalism är speciellt intensiv i konservativa partier. 
Denna konflikt tycks även återfinnas i det Republikanska partiet.  
 
Även TAN-argument förekommer i argumentationen mot Trumps kandidatur. I 
ljuset av hans uttalande om försvarsalliansen NATO menar man att Trump genom 
sitt ledarskap skapar ett instabilt militärt läge i världen. Argumentationen utgår 
främst ifrån att Trump inte innehar den auktoritet och det ledarskap som krävs för 
att vara ”commander in chief”.  
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Kapitel 5 Slutsats  

I detta kapitel avser jag redogöra för mina slutsatser av analysen av det empiriska 
materialet. Detta görs mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar. Syftet 
är att med hjälp av ett teoretiskt ramverk bestående av höger-vänster- samt GAL-
TAN-skalan redogöra för den splittring som uppstått med anledning av Donald 
Trumps presidentkandidatur. För att nå syftet ämnar jag besvara följande fråge-
ställningar: hur argumenterar aktörerna för respektive emot Donald Trumps kan-
didatur? samt vilka materiella respektive postmateriella värden anknyter dessa 
argument till? Detta kapitel fungerar som en redogörelse för analysens resultat i 
förhållande till dessa frågeställningar.  
 
Det första mönster jag lyckats utröna ur de uttalanden jag analyserat är att materi-
ella argument inte är lika frekvent förekommande som postmateriella argument. 
Av de nio argument som studerats har endast ett av dessa inte varit möjligt att 
placera på GAL-TAN-skalan. Av dessa nio argument har endast fyra varit möjliga 
att placera på höger-vänsterskalan. Den postmateriella dimensionen tycks därav 
vara den dimension där aktörerna är mest oeniga. 
 
Det andra mönster jag kunnat urskilja är att de uttalanden som förespråkar Donald 
Trump som presidentkandidat främst kan placeras på TAN-dimensionen av ska-
lan. Dessa uttalanden reflekterar traditionalism, nationalism och auktoritära vär-
den. Argumenten reflekterar strävan efter en stark amerikansk nationell suveräni-
tet. Vidare är argumenten negativt inställda till vissa grupper, exempelvis musli-
mer och mexikanska invandrare. I argumentationen framhålls även att Donald 
Trump är en röst mot etablissemanget, samtidigt som Trump omtalas som en stark 
och auktoritär ledare.   
 
På motsatt sida står de uttalanden som argumenterar mot Trumps kandidatur. 
Dessa uttalanden är främst baserade på argument om individens frihet och inne-
har, till motsats mot argumenten för Trump, en mindre nationalistisk prägel. De är 
förhållandevis positivt inställda till invandring och ser fördelar med globalisering-
ens effekter. Den spricka mellan marknadsliberala och nationalistiska värden som 
Marks et al (2006:170) menar återfinns i flera konservativa partier tycks alltså 
finnas även inom det Republikanska partiet. Således tenderar dessa argument att 
kategoriseras som GAL-argument på den postmateriella skalan. Dock återfinns 
även ett argument som används i argumentationen mot Donald Trumps kandidatur 
på TAN-dimensionen av skalan. Uttalandet bygger på att Trump, genom sina utta-
landen om försvarsalliansen NATO, inte innehar det starka ledarskap som krävs 
för att vara ”commander in chief”. Det innebär således att det även förekommer 
TAN-värden i argumentationen mot Donald Trumps kandidatur.  
 
Sprickan mellan marknadsliberala och nationalistiska värden återspeglas även på 
den materiella dimensionen. Republikanerna har traditionellt stått för en mark-
nadsliberal ekonomisk politik där man förespråkat minimal statlig inblandning. 
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De uttalanden som används i argumentationen mot Donald Trumps kandidatur 
menar att Trump överger denna högerideologi genom sina förslag om ekonomiska 
sanktioner och höga tariffer mot bland annat Kina. De menar att sådana reformer 
skulle medföra att landet förlorar arbetstillfällen och inkomst till andra länder. 
Denna marknadsliberala inriktning utmanas av de som argumenterar för att stödja 
Trump. Dessa argument går främst ut på att skapa amerikanska arbetstillfällen 
genom handelstariffer och ekonomiska sanktioner. De förespråkar Trumps pro-
tektionistiska inriktning beträffande den statliga inblandningen på marknaden. 
Den materialistiska konflikten går således främst att finna mellan högerinriktade 
marknadsliberaler och de som förespråkar en vänsterinriktad protektionistisk han-
delspolitik. Dock förekommer även högerargument för att stödja Donald Trump. 
Dessa utgår främst från argumentet att en republikansk president är nödvändig för 
att motverka ytterligare demokratisk politik med vänsterekonomisk prägel. Utta-
landet fokuserar alltså mer på vikten av republikanskt styre än att det specifikt 
argumenterar för Donald Trump.  
 
Mot bakgrund av denna analys är det rimligt att påstå att debatten om Donald 
Trumps presidentkandidatur framförallt tar sig uttryck i argument präglade av 
postmateriella värden. Trots att även materiella argument förekommer i diskuss-
ionen är det en viss övervikt på argument som kan placeras in på GAL-TAN-
skalan.  
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Kapitel 6 Diskussion  

Syftet med denna uppsats är att, med hjälp av ett analysverktyg bestående av en 
kombination av höger-vänsterskalan och GAL-TAN-skalan, beskriva den splitt-
ring som uppstått inom det Republikanska partiet med anledning av Donald 
Trumps presidentkandidatur. För att nå detta syfte användes följande frågeställ-
ningar: hur argumenterar aktörerna för respektive emot Donald Trumps kandida-
tur? samt: vilka materiella respektive postmateriella värden anknyter dessa ar-
gument och uttalanden till? Genom analys av det empiriska materialet har jag nått 
slutsatsen att den splittring och debatt Donald Trumps presidentkandidatur givit 
upphov till framförallt kännetecknas av oenigheter beträffande postmateriella vär-
den. De uttalanden som analyserats har i huvudsak varit möjliga att placera på den 
postmateriella GAL-TAN-skalan.  
 
I detta kapitel avser jag kritiskt diskutera uppsatsens teoretiska ramverk, metod-
val, empirival och resultat.  
 
Det teoretiska ramverket som använts är, som tidigare nämnt, en kombination av 
den materiella höger-vänsterskalan och den postmateriella GAL-TAN-skalan. 
Denna tvådimensionella skala operationaliserades utifrån en rad frågeställningar, 
vilka gjorde det möjligt att kategorisera det empiriska materialet utifrån denna 
tvådimensionella modell. Jag anser att GAL-TAN-skalan i sammanhanget varit 
nödvändig, då min analys visade att debatten om Donald Trumps kandidatur i 
huvudsak rört sig inom denna konfliktdimension. Genom att använda denna två-
dimensionella modell har fler aspekter av det politiska samtalet varit möjliga att 
identifiera. Arbetet med det empiriska materialet i förhållande till denna modell 
har emellertid inte varit helt enkelt, då vissa argument varit svårplacerade på ska-
lan. Då samtliga uttalanden som valts ut för analys är hämtade från politiker verk-
samma inom det Republikanska partiet är skillnaderna mellan deras åsikter ibland 
små, varför det kan verka drastiskt att placera vissa uttalanden i varsin ände av 
GAL-TAN-skalan. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att förstå analysverkty-
get utifrån studiens syfte, vilket är att just redogöra för den debatt som förts inom 
det Republikanska partiet. En teori som ytterligare kan rangordna och tydliggöra 
graden av libertär samt auktoritär politisk åskådning hade varit hjälpsam i vissa 
fall. 
 
Valet av kvalitativ innehållsanalys som metod har inneburit möjlighet att söka 
bakomliggande och inte alltid explicit uttryckta åsikter i det empiriska materialet. 
I en politisk kontext där många aktörer trots allt värnar om sitt partis framgång är 
det nödvändigt att i vissa fall kunna se bakomliggande budskap i ett uttalande. De 
uttalanden som utgör grunden för min analys anser jag fånga in konflikten inom 
partiet, men jag inser också att en mer omfattande studie skulle kunna nyansera 
konflikten ytterligare. Kvalitativ innehållsanalys som metod kan kritiseras utifrån 
ett reliabilitetsperspektiv, då metoden tillåter forskaren att i viss utsträckning dra 
egna slutsatser och tolka uttalanden. För att kringgå denna problematik har avsik-
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ten varit att presentera ett omfattande operationaliseringskapitel som förklarar de 
slutsatser som dragits av det empiriska materialet.  
 
Trots att denna studie är liten till sin omfattning är det intressant att se hur resulta-
tet jag genom denna analys nått fram till korresponderar med den tidigare forsk-
ning som presenterats i såväl inlednings- som teorikapitlet. Den konflikt mellan 
marknadsliberala och nationalistiska värden som enligt Marks et al (2006) ofta 
återfinns i konservativa partier tycks vara möjlig att identifiera även inom det Re-
publikanska partiet. Vidare blir det i denna studie tydligt hur det politiska samtalet 
i allt större utsträckning förefaller röra sig i en postmateriell dimension, vilket 
stämmer överens med de teorier som presenterats av bland andra McKnight 
(2005), Flanagan (1982) och Marks et al (2006).  
 
Arbetet med studien har slutligen givit upphov till ännu fler frågor, vilka i vidare 
studier vore intressanta att studera. Ett intressant ämne är naturligtvis att studera 
utvecklingen inom det Republikanska partiet efter Donald Trumps valseger. Det 
är rimligt att anta att partiets inriktning i stor utsträckning kommer påverkas av 
vilka aktörer Donald Trump slutligen kommer välja som ministrar. Den moderni-
sering mot ett mer inkluderande och progressivt parti, som det Republikanska 
partiets nationella kommitté efterfrågade i sin utredning, verkar ha lagts på is till 
förmån för ytterligare traditionella, auktoritära och nationalistiska tendenser.  
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Sammanfattning 

Donald Trumps presidentkandidatur har givit upphov till omfattande debatt, såväl 
inom det Republikanska partiet som i media. Studiens syfte är att, med hjälp av en 
tvådimensionell analysmodell bestående av höger-vänsterskalan och GAL-TAN-
skalan, redogöra för den konflikt som Donald Trumps kandidatur givit upphov till 
inom det Republikanska partiet.  
 
Genom kvalitativ innehållsanalys har ett antal uttalanden från republikanska poli-
tiker analyserats, med syfte att besvara frågeställningarna hur argumenterar aktö-
rerna för respektive emot Donald Trumps kandidatur? samt: vilka materiella re-
spektive postmateriella värden anknyter dessa argument och uttalanden till? 
 
Studien visar att den konflikt, som till följd av Donald Trumps kandidatur, upp-
stått inom partiet i huvudsak kan placeras inom den postmateriella konfliktdi-
mensionen, även om en del höger-vänsterargument också återfinns i materialet. 
De aktörer som stöttat Trumps kandidatur har i huvudsak använt sig av argument 
möjliga att placera i TAN-delen av den postmateriella konfliktdimensionen, me-
dan de aktörer som kritiserat Trump framförallt använt sig av argument möjliga 
att placera på GAL-delen av den postmateriella skalan.  
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Bilagor 

Bilaga 1: den tvådimensionella modellen 
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Bilaga 2: kategorisering av argument  
 
Argument	till	stöd	för	

Trump	
Aktörer	 Placering	i	den	två-

dimensionella	modellen	

Stödja den Republikanske 
kandidaten för att motverka 

ytterligare Demokratisk poli-
tik 

Steve Chabot 
Mike Conaway 
Jeb Hensarling 
Candice Miller 

Jeff Miller 
Tom Price 

Pete Sessions 
Bill Shuster 

Lamar Smith 
Tim Scott 

	

 
 
 
 
 

Höger	

Stärka USAs position som en 
världsledande ekonomisk och 

militär makt 

Chris Collins, 
Austin Scott 
Steve Chabot 

Mike Conaway 
Jeb Hensarling 
Candice Miller 

Jeff Miller 
Tom Price 

Pete Sessions 
Bill Shuster 

Lamar Smith 

 
 
 
 
 

TAN-Vänster	

Striktare invandringspolitik 
och mur mot Mexiko	

Jeff Sessions	 TAN-Vänster	

Anti-etablissemangsröstande	 Chris Collins 
David Perdue 
Renee Ellmers	

TAN	

Argument	som	är	emot	
Trump	

Aktörer	 Placering	i	den	två-
dimensionella	modellen	

Trumps ekonomiska politik är 
dålig för landet	

Mitt Romney	 Höger-GAL	

Trumps uttalanden om musli-
mer är rasistiska 

Paul Ryan 
Lindsey Graham 
David Johnson	

 
GAL	

Trumps uttalande om mexi-
kanska invandrare är rasistiskt	

Mitt Romney 
Paul Ryan 
Mark Kirk	

 
GAL	

Trumps säkerhetspolitiska 
uttalanden skapar osäkerhet i 

världen och för USA 

Adam Kinzinger 
Scott Rigell	

 
TAN	

Trump har en sexistisk och 
nedvärderande syn på kvinnor 

 

Mitt Romney 
Paul Ryan 

Kelly Ayotte 
Paul McCain 

 
GAL 

 


