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Sammanfattning)
Denna uppsats undersöker vilket innehåll USA:s president Donald Trump fyllde begreppen 

”vi” och ”dom” med via sitt Twitterkonto under de sista tre veckorna av presidentvalrörelsen 

2016. Analysen motiveras av att den kan ge en fingervisning om vilken politik Trump 

kommer att verka för som president.  

 

Forskningsfrågan för studien är: Med vilket innehåll fyller Donald Trump, genom sitt 

Twitterkonto, signifikanterna ”vi” och ”dom”?  

 

Uppsatsen ingår i forskningsfältet politisk kommunikation och utgår från ett teoretiskt 

ramverk som lägger stor vikt vid språkets funktion i konstruktionen av verkligheten. Som 

metod används diskursanalys, där betydelserna för ”vi” och ”dom” tolkas utifrån hur 

begreppen sammankopplas med andra betydelsebärande begrepp och den kontext som 

tweetarna är skrivna i.  

 

I uppsatsens analys framkommer det att Trump konstruerar en motsättning mellan ”vi” och 

”dom” som baseras på religiös tillhörighet och ursprung, och där ”dom” som är muslimer 

eller har invandrat från Latinamerika utgör problemet. Utifrån den konstruerade 

problembilden kan politiska krav som att stoppa invandringen från muslimska länder och att 

deportera miljontals invandrade från Latinamerika, framstå som logiska lösningar. Lösningar 

som också har presenterats av Donald Trump. Denna typ av politiska förslag riskerar leda till 

att ytterligare öka främlingsfientligheten och de sociala spänningarna i USA.   

 

Nyckelord: Donald Trump, Twitter, diskursanalys, sociala medier, politisk kommunikation 
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Abstract)
This paper examines the content US President Donald Trump filled the terms "us" and "them" 

via his Twitter account during the last three weeks of the presidential election campaign in 

2016. The analysis is motivated because it can give an indication of what kind of policy 

Trump will suggest as president. 

 

The research question for this study is: With what content does Donald Trump, through his 

Twitter account, fill the signifiers "us" and "them"? 

 

The essay is part of the research field of political communication and is based on a theoretical 

framework which places emphasis on the function language has as a tool for the construction 

of reality. Discourse analysis is used as method, which implicates that the meanings of "us" 

and "them" is interpreted on the basis of how the concepts are connected with other 

meaningful concepts and the context in which the tweets are produced. 

 

According to the analysis of this paper, Donald Trump constructs an opposition between "us" 

and "them" based on religious affiliation and origin, in which "them" – who are Muslim or 

immigrants from Latin America – are the problem. Based on this constructed conflict, the 

political demands to stop immigration from Muslim countries and deport millions of 

immigrants from Latin America, appears as logical solutions. Solutions that has also been 

presented by Donald Trump. This type of policy proposals could lead to a further 

strengthening of the social divisiveness and an increase of xenophobia in USA.  

 

Key words: Donald Trump, Twitter, discourse analysis, social media, political communication 
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1.)Inledning)

Den 16 juni 2015 offentliggjorde Donald Trump sin kandidatur till att bli Republikanernas 

presidentvalskandidat följande år. Det resulterade i en av de mest uppmärksammade 

presidentvalskampanjerna i USA:s historia, fylld med kontroversiella uttalanden. Tidigt i 

kampanjen sa Trump i ett tal att många av de mexikaner som tagit sig in i USA på olaglig väg 

är våldtäktsmän och mördare. Den främsta rivalen om Republikanernas partinominering, Ted 

Cruz, beskylldes av Trump för att ha varit otrogen mot sin fru vid upprepade tillfällen. 

Kampanjen bröt mot tidigare praxis och fick stor medial uppmärksamhet (Kranish & Fisher 

2016). Trots sin kontroversiella framtoning fick Trump fler röster i de republikanska 

primärvalen än någon annan republikansk presidentkandidat tidigare hade fått (Bump 2016) 

och den 8 november 2016 valdes han till landets president.  

 

USA har historiskt sett framställts som ett mångkulturellt land byggt av invandrade 

nybyggare (Tharani 2011), men medborgarna som gick till valurnorna i det amerikanska 

presidentvalet den 8 november 2016 gjorde det i en splittrad nation. Sedan flera år hade den 

politiska debatten till stor del präglats av motsättningar rörande frågor kopplade till 

invandring och etnicitet. Dessa motsättningar kom bland annat i uttryck i form av 

polisskjutningar av obeväpnade svarta, proteströrelsen Black lives matter, uttalanden om att 

bygga en mur mot grannlandet Mexico, stänga landets gränser för muslimer och att utvisa 

miljontals invånare utan uppehållstillstånd. Donald Trumps kampanj kretsade till stor del 

kring just dessa frågor, och kampanjen har av politiska bedömare kallats för splittrande då 

Trump vid ett upprepat antal tillfällen pekade ut specifika grupper av människor som problem 

(Sherlock 2016).  

 

Trumps kandidatur har porträtterats som alltifrån ett skämt till att han utgör ett marginaliserat 

fenomen. Ändå lyckades han med bred marginal vinna det republikanska partiets nominering 

och valdes till sist till landets president. Vilka var de idéströmningar som Trump så 

framgångsrikt spelade på? Har han bidragit till skapandet av motsättningar i landet? I så fall 

på vilket sätt? 

 

Begreppen ”vi” och ”dom” är centrala för alla politiker som vill kommunicera var den 

politiska konfliktlinjen går. Det handlar om att konstruera en gemenskap och en gemensam 

fiende, och konstruktionen är politisk (Winther Jørgensen & Phillips 2000). För en forskare 
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som vill förstå hur politisk kommunikation fungerar är innehållet som begreppen fylls med 

därför centralt, och värt att studera. I synnerhet då budskapens betydelser inte alltid är 

uppenbara. Donald Trumps slogan i presidentvalet 2016 var ”Make America Great Again”. 

Vilka människor ingår i Trumps ”America”, och vilka gör det inte?  

 

Eftersom Trumps mediala genomslagskraft under kampanjen var stor världen över (Kluver, 

Hinck & Cooley 2016) är det intressant att studera vilka betydelser för begreppen ”vi” och 

”dom”, han har bidragit till att konstruera. Detta spelar roll för hur människor i USA och 

andra delar av världen uppfattar vad de politiska och sociala konflikterna i samhället handlar 

om och vilka grupper av människor som finns på de olika sidorna. Dessutom kan Trumps sätt 

att konstruera de politiska motsättningarna och skapande av ”vi” och ”dom” ge en 

fingervisning om vad för typ av politik han kan tänkas verka för som USA:s president.  

 

Twitter var under valkampanjen ett av Trumps främsta kommunikationsmedel. Inte sällan 

använde han forumet för att sprida kontroversiella förslag och uttalanden, och tweetarna fick 

stor spridning även i etablerade medier. Samtidigt som massmedia har spridit Trumps tweetar, 

har det av naturliga skäl även förekommit journalistiska urval i rapporteringen om Trump 

(Romano 2016). På det sättet skiljer sig Trumps Twitterkommunikation från de massmediala 

texterna, då hans Twitterkonto innebär ett forum där han fritt kan kommunicera utan något 

journalistiskt filter. Därmed är just Trumps twittrande av relevans för den som vill analysera 

de politiska budskap han spred under valrörelsen.  

 

Uppsatsen tillhör forskningsfältet politisk kommunikation. Tidigare forskning inom politisk 

kommunikation på sociala medier har ofta fokuserat på personer utan något betydande 

inflytande (se t ex Lim 2012 och Fuchs 2014). Även när det handlar om etablerade politikers 

kommunikation har forskare utgått från ett underifrånperspektiv. Undersökningarna har till 

exempel handlat om i vilken utsträckning en viss politiker har låtit sig påverkas av vanliga 

medborgare eller hur dialogen med potentiella väljare har sett ut (se Katz, Barris och Jain 

2013). Den här uppsatsen ämnar bredda forskningen och utgår från ett slags 

ovanifrånperspektiv där forskningssubjektet är en av världens just nu mest citerade politiker 

tillika USA:s president, och det som studeras är vad han twittrade under presidentvalrörelsen 

2016.  
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Uppsatsen utgår från en syn på språk som skapande av mening. Det finns ingen ”verklighet” 

där ute som språket endast är en rak översättning av (Hall, Evans & Nixon 2013). Det är 

genom språket som verkligheten och de politiska subjekten ständigt konstrueras, återskapas 

och förändras. Ur den aspekten är användningen av språk politisk och hur vi kommunicerar 

spelar roll för vår uppfattning av vår omvärld. Det diskursanalytiska angreppssättet som 

används i uppsatsen innebär att den språkliga praktiken analyseras i det sammanhang som den 

artikuleras. Det möjliggör en djupare förståelse för ordens betydelse bortom det som kan 

tyckas vara uppenbart eller ”naturligt” (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Uppsatsen syftar 

till att genom en diskursanalys av Donald Trumps Twitterkonto avtäcka vilket innehåll för 

subjekten ”vi” och ”dom” han konstruerar. Diskursanalysen kommer i huvudsak att ha en 

diskursteoretisk ansats och beskrivs närmare i kapitlen teoretiskt ramverk och metod.  

 

1.1)Forskningsfråga)

Forskningsfrågan för uppsatsen är: Med vilket innehåll fyller Donald Trump, genom sitt 

Twitterkonto, signifikanterna ”vi” och ”dom”? 

 

1.2)Disposition)

Utöver denna inledning innehåller uppsatsen följande huvudkapitel: kap 2. Bakgrund, kap 3. 

Tidigare forskning, kap 4. Teoretiskt ramverk, kap 5. Metod, kap 6. Resultat och analys, kap 

7. Analytisk diskussion och kap 8. Referenser.  

 

Bakgrundskapitlet beskriver Trump och den samhälleliga kontext han har verkat inom när han 

twittrat. Det syftar till att öka förståelsen för studiens empiri och analys. I kapitlet tidigare 

forskning behandlas dels forskning som rör konstruktionen av ”vi” och ”dom”, dels politisk 

kommunikation i sociala medier. Kapitlet följs av uppsatsens teoretiska ramverk där studiens 

teoretiska utgångspunkter och begrepp behandlas. Inom diskursanalys hänger det teoretiska 

ramverket tätt samman med metoden. Därför beskrivs studiens diskursanalytiska redskap i 

slutet av kapitlet teoretiskt ramverk. Uppsatsens praktiska genomförande och metodologiska 

reflektioner återfinns i metodkapitlet. I kapitlet resultat och analys presenteras den analys som 

är gjord av genomgången empiri med konkreta exempel på tweetar. Därefter följer ett kapitel 

där analysen diskuteras och framtida forskning föreslås. Avslutningsvis redovisas studiens 

referenser.  
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2.)Bakgrund)

Bakgrundskapitlet som här följer syftar till att ge läsaren en insyn i vilka samhälleliga 

sammanhang som Donald Trump har verkat i och på vilket sätt han använt olika begrepp i sin 

politiska kommunikation genom åren. Kapitlet fungerar på detta sätt som en beskrivning av 

den kontext i vilken studiens empiri är producerad. Detta är centralt för att den diskursanalys 

som används i uppsatsen ska vara möjlig att genomföra.  

 

All historieskrivning är selektiv. I samma stund en historiker skriver om en händelse har hen 

utelämnat en annan. I nedanstående beskrivning av det politiska läget och Donald Trumps 

presidentvalskampanj ligger fokus på de händelser som har resonans med uppsatsens 

forskningsfråga och empiri. Det finns ingen ambition att förmedla en heltäckande bild av vare 

sig det politiska läget i USA eller Donald Trumps kampanj.  

 

De ämnen som behandlas är: Donald Trumps politiska bakgrund och hans kamp mot 

”etablissemanget”, den växande islamofobin i USA, polisskjutningar av svarta i landet, 

latinamerikansk invandring till USA och Twitter som medieplattform.  

'

2.1)Donald)Trumps)politiska)bakgrund)

Donald Trump har under årtionden varit en känd person i USA. Han har varit med i otaliga 

stora talkshows med mångmiljonpublik, ägt och synts i skönhetstävlingen Miss USA, drivit 

ett affärsimperium bestående av alltifrån hotell och kasinon till golfbanor. Under 1990-talet 

medverkade han som sig själv i bland annat filmen Ensam hemma 2 och tv-serien Fresh 

Prince i Bell Air. Han har också under många år varit programledare för dokusåpan The 

Apprentice, som handlar om en grupp personer som tävlar om att bli anställda av Trump inom 

hans affärsimperium. En del av Trumps image som han ofta lyft fram handlar om att han är 

väldigt rik, en dollarmiljardär. Samtidigt som han i mediala sammanhang ofta haft rollen som 

rik affärsman, saknar han inte politisk erfarenhet (Kranish & Fisher 2016).  

 

Ända sedan 1980 har Trump fått frågan om han kommer att ställa upp i presidentvalet. Inför 

flera val har han undvikit att ge ett tydligt svar på den frågan. 1987 uppfattade många i USA 

det som att han förberedde sig för att ställa upp i 1988 års presidentval då han i flera stora 

tidningar annonserade sina ståndpunkter i för honom viktiga politiska frågor. Någon formell 
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kampanj blev det aldrig den gången, men han gjorde bland annat flera stora tv-intervjuer som 

spreds över hela landet där han fick presentera sitt politiska program. Bland de centrala 

frågorna var då att han ville ha en mer protektionistisk handels- och utrikespolitik. Han fick ut 

sina budskap och ett frö var sått inför framtida presidentvalskampanjer (Kranish & Fisher 

2016). 

 

Under 90-talet ställde Trump inte själv upp som kandidat för något parti, men han var hela 

tiden aktiv inom politiken i form av lobbying och stöd till andra kandidater. Mellan 1995 och 

2016 spenderade Trump över 3,1 miljoner dollar enbart i form av direkt stöd för olika 

politikers kampanjer. I oktober 1999 lämnade Donald Trump det Republikanska partiet till 

förmån för Reformpartiet, med siktet inställt på presidentvalskampanjen år 2000. Av olika 

skäl bestämde han sig återigen för att dra sig ur i februari 2000. Mellan åren 1999 och 2012 

bytte Trump partitillhörighet sju gånger (Kranish & Fisher 2016).  

 

Under 2011 var Trump något av en ledare för den så kallade birther-rörelsen som ifrågasatte 

att landets dåvarande president Barack Obama var född i USA. Det gav honom stort 

medieutrymme och i april 2011 låg han enligt en opinionsundersökning gjord av tidningen 

Wall Street Journal tvåa som republikansk presidentkandidat. Trumps påstående visade sig 

dock inte stämma, och en kort tid efter att Obama tagit fram sitt födelsebevis gjorde han i ett 

tal offentligt narr av Trump i samband med en stor middagsbjudning som de båda närvarade 

vid. Två veckor senare meddelade Trump att han inte skulle ställa upp i 2012 års presidentval 

(Kranish & Fisher 2016).  

 

Under valkampanjen 2012 fortsatte dock Trump sitt ifrågasättande drev mot Obama, och bad 

om att få se en kopia av hans pass och studieintyg från hans college. Obama ignorerade 

Trumps ”förfrågningar”, och vann senare presidentvalet över Republikanernas Mitt Romney. 

Tolv dagar efter valdagen 2012 skickade Trump in en ansökan till det amerikanska 

patentverket där han ansökte om att få ensamrätt till frasen ”Make America Great Again”, 

snarlik Ronald Reagans slogan från 1980 ”Let’s Make America Great Again” (Kranish & 

Fisher 2016).  

'
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2.2)Trumps)kamp)mot)”etablissemanget”)

Trots att Donald Trump under årtionden gjort sig känd som en rik fastighetsmogul var hans 

image under valrörelsen 2015-2016 att vara en del av folket, mot ”etablissemanget”. Trump 

framställde sig själv som en outsider som utmanade det misslyckade ”politiska 

etablissemanget”, dit han räknade sina politiska motståndare. Han hävdade att systemet var 

riggat, mot honom och det amerikanska folket (Jackson 2016).  

 

Även mot ledande personer inom det republikanska partiet, målade Trump upp en motsättning 

mellan sig själv och ”etablissemanget”. Han gjorde det bland annat efter att partiets tidigare 

presidentkandidat Mitt Romney i ett uppmärksammat tal den 3 mars 2016 varnade för att utse 

Trump som partiets presidentkandidat (ABC News 2016).  

 

Den 18 oktober 2016 lanserade Donald Trump kampanjen #DrainTheSwamp, dränera träsket 

översatt till svenska. I pressmeddelandet som gick ut i samband med lanseringen föreslogs 

restriktioner mot lobbying och en begränsning av hur många mandatperioder en kongressvald 

politiker ska kunna sitta kvar (Donald J. Trump 2016). På Twitter användes hashtagen 

#DrainTheSwamp under resten av valrörelsen i samband med att Trump tog avstånd från 

”etablissemanget” i USA, dit han bland annat räknade landets politiska ledning och rivalen 

Hillary Clinton (Jackson 2016).  

'

2.3)Islamofobi)på)frammarsch)

I terrorattackerna som drabbade USA den 11 september 2001 dödades 2977 människor. De 

flesta av dessa dog i samband med att två kapade civilflyg flög in i World Trade Center i New 

York (McCoy 2015). Den islamistiska terrorgruppen Al Qaidas ledare Usama bin Ladin tog 

på sig dådet en kort tid efteråt (Prados 2002). Attackerna kom att innebära en ny era i den 

politiska debatten i USA; landet hade för första gången i modern tid blivit utsatt för 

storskaliga attacker på sitt eget territorium och tusentals civila hade dödats. Det var ett land i 

chock (Chomsky 2001). 

 

Efter terrorattackerna den 11 september har det skett en ökning i USA avseende rädsla och 

fientlighet mot islam som religion och muslimer som grupp, det som kallas islamofobi. 

Ökningen av islamofobin i landet har inte varit linjär, men mellan 2010 och 2014 har det skett 

en tydlig ökning av andelen personer i landet som har en negativ inställning till islam och 
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muslimer (Siddiqui 2014). I sammanhanget är det relevant att känna till att Republikanernas 

väljare är betydligt mer negativt inställda till muslimer jämfört med Demokraternas väljare 

(Lipka 2015). Även antalet hatbrott mot muslimer har ökat den senaste tiden. 91 

misshandelsfall med hatmotiv där offren var muslimer anmäldes till FBI under 2015. Det 

motsvarar en ökning med 62,5 % jämfört med året innan (Kishi 2016).  

 

Inställningen som invånarna i USA har till muslimer har alltså blivit alltmer negativ, och det 

går inte att förklara enbart som en följd av islamistisk terrorism. Det finns i USA idag en stor 

spridning av propaganda som beskriver muslimer och islam som något farligt. Detta sker 

bland annat via bloggar, alternativa internetbaserade medier så som Frontpage Magazine, 

politiker på högerkanten och tv-kanalen Fox News (Lean 2012). En av denna rörelses 

måltavla har varit USA:s tidigare president Barack Obama, som ifrågasatts huruvida han är 

kristen och inte muslim. En som fått mycket uppmärksamhet genom att ifrågasätta detta 

(utöver huruvida Obama verkligen är född i USA) är Donald Trump (Moody & Holmes 

2015). Budskapet har framgångsrikt spridits och i september 2015 var andelen personer i 

USA som tror att Obama egentligen är muslim så hög som 29 %. Detta trots att han varit 

tydlig med att han är kristen (Pulliam Bailey 2015).  

'

Den 13 november 2015 dödades 130 personer i samordnade terrorattentat i Paris. Dåden 

visade sig var utförda av islamistiska terrorister. Den 2 december samma år sköts 14 

människor ihjäl i terrordåd i San Bernardino i Kalifornien. Även i det fallet hade de skyldiga 

kopplingar till militant islamism. Kort efter dessa båda terrordåd, den 7 december 2015, 

deklarerade Trump att han skulle förbjuda alla muslimer från att resa in i landet om han 

valdes till president (Kranish & Fisher 2016). I ett terrordåd den 12 juni 2016 sköts 49 

personer ihjäl på en nattklubb i Orlando, USA. Den skyldige var även vid detta dåd en 

islamistisk terrorist. Trump förnyade dagen efter terrordådet sitt krav om att förbjuda all 

muslimsk invandring till USA från ”areas of the world where there is a proven history of 

terrorism against the United States, Europe or allies”. Han förtydligade senare i en intervju att 

han med det avsåg muslimska länder (Diamond 2016).  

 

2.4)Polisskjutningar)av)svarta)
Den 26 februari 2012 sköts den afroamerikanska studenten Trayvon Martin till döds i den lilla 

staden Sanford, Florida. Han var obeväpnad och mannen som sköt honom, George 
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Zimmerman, hävdade att han sköt Martin i självförsvar (Segal 2012). Efter många turer 

frikändes George Zimmerman i domstol den 13 juli 2013 (Bothello & Yan 2013). Fallet 

väckte starka reaktioner i USA. Barack Obama uttalade sig vid flera tillfällen om fallet och sa 

efter att domen fallit att Trayvon Martin kunde ha varit hans egen son, eller han själv som ung 

kille. Han menade att fallet rörde upp starka känslor hos den afroamerikanska befolkningen, 

grundat såväl på egna erfarenheter av diskriminering som på den historiska diskrimineringen 

av svarta i landet (Cohen 2013). Många menade att det var på grund av att Trayvon Martin 

var afroamerikan som Zimmerman sköt honom och slapp en fällande dom. Som en reaktion 

på Martins dödsskjutning började hashtaggen #blacklivesmatter att användas på sociala 

medier. Opinion bildades rörande både fallet i sig och dehumaniseringen av svarta i stort 

(Black lives matter 2016).  

 

Den 9 augusti 2014 sköts den 18 år gamla svarta killen Michael Brown till döds i stadsdelen 

Ferguson i St Louis av den vite polisen Darren Wilson, trots att han var obeväpnad. I 

november samma år beslutade en jury att inte väcka något åtal mot Darren Wilson (BBC 

2016). Skjutningen av Michael Brown ledde till stora protester i Ferguson. Det var i samband 

med dessa protester som hashtaggen #blacklivesmatter växte på allvar. Den spreds på nätet 

och utvecklades till att även bli en rörelse som syntes ute på gator och torg över hela USA 

(Cobb 2016).  

 

Mellan 2014 och 2016 skedde minst 13 uppmärksammade och kontroversiella 

polisskjutningar av svarta i USA med dödlig utgång. I de flesta av dessa fall har dödsoffret 

ifråga varit obeväpnat, i andra fall tycks den skjutne inte ha sträckt sig efter sitt vapen. I fyra 

av de 13 skjutningarna har inget åtal väckts mot den polis som skjutit. De flesta av 

skjutningarna har blivit filmade och fått stor spridning över nätet (Park & Lee 2016).  

 

I samband med en demonstration mot polisskjutningar av svarta i Dallas den 7 juli 2016 sköts 

fem poliser ihjäl. Innan gärningsmannen sprängdes till döds med hjälp av en bombrobot sa 

han att han var upprörd över polisskjutningarna av svarta och ville döda vita poliser 

(Andrews, Buchanan, Lai, Lee, Pearce, Shaver, & Watkins 2016). Den skyldige visade sig 

vara Micah Johnson, en 25-årig svart veteran från kriget i Afghanistan (Fernandez, Pérez-

Peña & Engel Bromwich 2016). Tio dagar efter Dallasskjutningarna dödade Gavin Long, en 

29-årig svart veteran från kriget i Irak, tre poliser i Baton Rouge. Long hade före dåden 

uttryckt sympati med Johnson på sin Facebooksida (Vissner 2016). Skjutningarna i Dallas och 
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Baton Rouge skedde tätt efter en uppmärksammad skjutning av en svart man i Baton Rouge 

den 5 juli 2016. Mannen ifråga sköts ihjäl av två vita poliser efter att han hade brottats ner och 

låg på rygg (Shoichet & Berlinger 2016).  

 

I en intervju den 12 juli 2016 framkom det att Donald Trump såg att det fanns ett problem 

med motsättningar mellan svarta och vita i USA. Han menade att det berodde på en avsaknad 

av ”anda” i landet och att Obama fungerat som en splittrare. Därtill fördömde han de 

uppmärksammade polisskjutningarna av svarta och skjutningarna av de fem poliserna i 

Dallas. I samband med sitt fördömande hävdade han att organisationen Black lives matter 

splittrar nationen (Fox news 2016a). 

!

2.5)Latinamerikansk)invandring)

Under stora delar av 1900-talet har invandring från Latinamerika varit ett ämne för den 

politiska debatten i USA (Bodvarsson & Van den Berg 2009). Så även i 2016 års 

presidentval. Utmaningarna i frågan består idag bland annat i att flera miljoner människor bor 

och arbetar i USA utan tillstånd. Regionalt utgör dessa en betydande del av arbetskraften 

(Bodvarsson & Van den Berg 2009). År 2014 uppskattades 11,1 miljoner personer befinna sig 

i landet utan tillstånd, varav majoriteten hade latinamerikanskt ursprung (Pew Research 

Center 2016). Totalt sett antas antalet invånare i USA med latinamerikansk bakgrund (första, 

andra och tredje generationens invandrade) år 2020 att vara drygt 61 miljoner, vilket 

motsvarar 18,4 % av den totala befolkningen (United States Census Bureau 2015).  

 

Från flera politiska håll beskrivs den stora invandringen från Latinamerika som problematisk, 

fast på olika sätt beroende på utgångspunkt. Som exempel hävdar vissa att det finns en risk att 

den amerikanska arbetarklassens löner pressas ner genom att latinamerikaner utnyttjas som 

billig arbetskraft, i synnerhet de som saknar laglig rätt att befinna sig i landet. Andra menar att 

problemet är av en mer kulturell karaktär och frågar sig vad som ska hända då en växande 

andel av landets befolkning lever i delvis parallella samhällen, där spanska är minst lika 

vanligt som engelska (Bodvarsson & Van den Berg 2009). Detta resonemang utvecklas i 

kapitlet tidigare forskning.   

 

Flera försök har gjorts för att få till stånd en lagstiftning som å ena sidan skulle innebära 

amnesti åt personer som vistats illegalt i landet under en längre tid, och å andra sidan skulle 
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innebära åtgärder för att stoppa den illegala invandringen och hindra personer utan 

arbetstillstånd från att anställas. En sådan lag var nära att gå igenom år 2007 men den nådde 

inte 60 % av rösterna, vilket hade krävts. I presidentvalet 2016 förespråkade Hillary Clinton 

satsningar på integration och bättre möjligheter för personer att kunna bli amerikanska 

medborgare (Hillary for America 2016), medan Donald Trump föreslog byggandet av en mur 

och deportation av alla ”dåliga” invandrade personer utan arbets- eller uppehållstillstånd (Fox 

news 2016b).  

!

2.6)Twitter)

Materialet som analyseras i denna studie är hämtat från Donald Trumps Twitterkonto 

@realDonaldTrump. Twitter är en microblogg där användarna kan skriva meddelanden som 

är upp till 140 tecken långa. Meddelanden kan bestå av texter, foton, filmklipp och länkar. 

Innehållet postas på användarens profilsida samt skickas till dess följare (Twitter 2016a). Den 

typiske Twitteranvändaren i USA var år 2013 mellan 18 och 34 år gammal och hade en 

universitetsexamen (Fuchs 2014). I november 2016 fanns det 313 miljoner aktiva användare, 

varav 65 miljoner var registrerade i USA (Twitter 2016b). Enligt Twitter twittrade personer i 

USA 1 miljard tweetar som hade med presidentvalet att göra mellan augusti 2015 och 

november 2016 (Coyne 2016). 

)
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3.)Tidigare)forskning)

Denna uppsats ingår, som nämns i inledningen, i forskningsfältet politisk kommunikation; 

mer specifikt undersöker den konstruktionen av de politiska subjekten ”vi” och ”dom” på 

sociala medier. Då forskningen inom detta specifika område är begränsad, handlar den första 

halvan av detta kapitel om forskning som rör skapandet av ”vi” och ”dom”, och den andra 

halvan av politisk kommunikation via sociala medier.  

'

3.1)Stereotyper)

Stuart Hall har analyserat hur svarta människor framställs på bild och i film i Väst under 

1800- och 1900-talen. Han menar att stereotyper ofta används för att beskriva personer som 

tydligt skiljer sig från majoriteten i en befolkning; ”dom” snarare än ”vi”. Gemensamt för 

dessa stereotypa representationer är att de fungerar reducerande, förenklande och framställer 

skillnader som av naturen givna. Dessutom fungerar stereotyperna splittrande, då de skiljer 

det som är normalt och accepterat från det onormala. Gränser fixeras och allt som är 

avvikande från det normala exkluderas. På så sätt skapar stereotypa framställningar ett ”vi” 

(normala) och ett ”dom” (avvikande). Resonemanget liknar till stor del det som i denna 

uppsats handlar om identitetsskapande och gruppbildning. Det återfinns även i teoretikern 

Edward Saids bok Orientalism (Hall, Evans & Nixon 2013).  

!
Verket Orientalism gavs ut 1978 och i boken analyseras orientalism som diskursgrupp. Said 

studerar hur ”Orienten” och de folk som bor där framställs i bland annat politiska, 

journalistiska och vetenskapliga texter i Storbritannien, Frankrike och USA under 1800- och 

1900-talet. Han kommer fram till att det i Väst målas upp en bild av folk i ”Orienten” som 

”den andre”, något som skiljer sig från ”oss” i Väst. Som exempel analyserar Said i ett kapitel 

hur araber framställs i amerikansk massmedia och populärkultur under 1970-talet. Han 

konstaterar att bilden som ges ofta är grovt förenklad. På bilder i nyhetsinslag och artiklar 

framställs araber ofta i form av uppretade folkmassor. En vanligt förekommande stereotyp 

framställning av araber i massmediala texter är i form av ”vildar” och potentiella terrorister. 

Said menar att beskrivningen av ”den andre”, är ett sätt att definiera sig själv – som dess 

motsats (Said 1993).  
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3.2)Konstruktion)av)”vi”)och)”dom”)i)amerikansk)språkdebatt)

Språkforskaren Soraya Tharani (2011) har i sin doktorsavhandling Immigration, Security and 

the Public Debate on US Language Policy studerat språkdebatten i USA ur ett 

säkerhetsperspektiv med fokus på ett samhälles kollektiva identitet. Tharani tar avstamp i den 

amerikanska debatten som rör engelska som nationellt språk, och som av Tharani kopplas 

samman med en betydande andel icke-engelsktalande i landet. Materialet hon undersöker 

består av nyhets- och debattartiklar som handlar om språk och säkerhet i fyra amerikanska 

tidningar under åren 2006 och 2007. Genom en diskursanalys av debatten i tidningarna 

kommer hon fram till att det i debatten ges uttryck för en oro kring landets nationella identitet, 

och det engelska språket framhålls som en sammanhållande kraft.  

 

Konstruktionen av sociala identiteter och ”vi” och ”dom”-relationer analyseras i Tharanis 

avhandling bland annat genom att studera hur metaforer och liknelser används i de diskursiva 

artikulationerna. Invandrade representeras som avhumaniserade, kriminella och farliga. I en 

av artiklarna argumenteras det för att stå upp för personer som kommit in i landet på laglig 

väg istället för att släppa in ”illegal aliens in the country shoot people in the head” (Tharani 

2011, s. 198). Tharani menar att genom användningen av kriminalitet som utmärkande drag 

hos invandrade, positioneras de i det amerikanska samhällets periferi, eller till och med 

utanför och i opposition till samhället. Tharani kommer även fram till att invandrade beskrivs 

som stora okontrollerbara mängder vatten. Genom att på detta sätt representera invandrade i 

form av en kollektiv massa osynliggörs både individer och olika grupper av invandrade 

(Tharani 2011). Enligt Tharani bidrar detta till ett skapande av ”vi” och ”dom”, där 

invandrade ställs mot infödda. Skapandet av det onda, i detta fall personer som tagit sig in i 

USA illegalt, leder till att det finns en god motsats (infödda).  

 

3.3)Sociala)medier)som)verktyg)för)politisk)förändring)

Medieforskaren Christian Fuchs (2014) undersöker i boken Social media: a critical 

introduction ur ett maktkritiskt perspektiv hur sociala medier kan bidra till samhällsförändring 

på jämlika villkor. I boken tittar han närmre på hur kommunikationen gått till i samband med 

ett flertal uppror och revolutioner under 2011. Han kommer fram till att sociala medier bara 

fullt ut kan fungera som en samhällsförändrande kraft för den breda allmänheten i jämlika 

samhällen präglade av deltagande demokrati. Fuchs ställer sig även kritisk till möjligheten att 

sociala medier kan tjäna folkflertalet så länge de är privatägda och det finns vinstintressen.  
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Medie- och statsvetarna Katz, Barris och Jain (2013) har studerat Barack Obamas användning 

av sociala medier. De kommer i sin studie fram till att Obama spelat en banbrytande roll i sin 

användning av sociala medier, och spår en framtid där sociala medier så som Twitter kommer 

att spela en allt viktigare roll för politiker. Detta eftersom sociala medier visat sig vara 

effektiva för politiker när det kommer till att få ut information, mobilisera sina supportrar och 

sprida sin agenda. Katz, Barris och Jain har liksom Fuchs studerat sociala medier som möjliga 

kanaler för inflytande från allmänheten, men de kommer i sin studie fram till att 

Obamaadministrationens användning av sociala medier inte har använts i det syftet. Ur det 

perspektivet går deras forskning i linje med Fuchs.  

 

Merlyna Lim (2012) bedriver forskning kring digitala mediers samhälleliga implikationer. 

Hon har undersökt vilken funktion sociala medier hade i den egyptiska revolutionen 2011. I 

studien dras slutsatsen att de motståndsgrupper som använde sig av sociala medier visserligen 

var framgångsrika, men Lim poängterar samtidigt att protesterna pågått under en längre tid än 

sociala medier använts och att det inte går att kalla den egyptiska revolutionen för en ”social 

media revolution”.  

 

3.4)Diskursanalyser)av)texter)på)sociala)medier)

Medieforskaren Gwen Bouvier (2016) har i boken Discourse and social media sammanställt 

flera artiklar som har det gemensamt att de är olika typer av diskursanalyser av politiska och 

sociala fenomen med koppling till sociala medier. Hon pekar i boken på att sociala medier ur 

ett samhälleligt makroperspektiv har mer gemensamt med gammelmedia än vad som skiljer 

medieformerna åt. Enligt Bouvier fungerar sociala medier till stor del, liksom gammelmedia, 

som en arena för främjande av konsumtion. Vidare lyfter Bouvier att innehållet på sociala 

medier ofta kretsar kring innehåll från traditionella medier. Hon ger som exempel att de mest 

omskrivna ämnena på Twitter i de flesta fall utgörs av stora nyheter definierade av traditionell 

media.  

 

Bland artiklarna som presenteras i boken Discourse and social media utgörs en av en 

diskursanalys som undersöker hur socialpolitiska rörelser i Irak försöker nå inflytande online, 

en annan undersöker genom diskursanalys en turkisk popprotestvideo och dess kommentarfält 

på Youtube och en tredje genomför en diskurspsykologisk analys av Twitterreaktionerna på 
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terrordåden i Norge 2011. Trots att Bouvier hävdar att sociala medier har mer gemensamt 

med traditionella medier än vad som skiljer medietyperna åt, har alla diskursanalyser i boken 

det gemensamt att de utgår ifrån ett underifrånperspektiv. Det är inte hur grupper och 

personer med mest makt och inflytande i olika samhällen använder sig av sociala medier som 

står i fokus, utan forskningssubjekten utgörs av sociala rörelser och breda folkgrupper 

(Bouvier 2016).  

 

Bouvier (2016) kommer, mot bakgrund av ovanstående studier, fram till att olika 

diskursanalyser av sociala medier behöver använda olika modeller, och flera modeller. En 

decentraliserad utgångspunkt är nödvändig då ord och begrepp representerar olika betydelser i 

olika kulturer. Det är svårt att tänka sig ett forskningssubjekt mer decentraliserat än – som i 

denna uppsats fall – en enskild individ. Bouvier utgår dock, liksom andra medieforskare, från 

ett underifrånperspektiv när hon talar om den typen av undersökningar. På den punkten skiljer 

sig denna studie.  

 

3.5)Ett)ovanifrånperspektiv)

Den ovan redovisade forskningen som behandlar politisk kommunikation via sociala medier 

har huvudsakligen ett underifrånperspektiv. Fokuset handlar om huruvida människor utan 

någon högre maktposition i samhället har påverkat eller kan påverka samhället och politiker 

(se t ex Lim 2012 och Fuchs 2014). Eller som i Katz, Barris och Jains (2013) forskning: 

huruvida det existerar någon tvåvägskommunikation mellan politiker och allmänhet. 

Samtidigt kommer en stor andel av den nämnda forskningen fram till att sociala medier i 

dagens läge inte spelar en avgörande roll som samhällsförändrande kraft för den breda 

allmänheten, och att likheterna mellan sociala medier och traditionella medier är större än 

skillnaderna (Bouvier 2016). Att Donald Trump under slutet av kampanjen 2016 hade 10 

miljoner följare på Twitter kan ses som ett exempel på att samma personer som syns och har 

synts mycket i traditionella medier också är de som har störst genomslagskraft i sociala 

medier (Trump 2016).  

 

Mot denna bakgrund uppstår frågan om fokuset i studier som rör politisk kommunikation via 

sociala medier har ett behov av att breddas till att inte bara ha ett underifrånperspektiv, utan 

också kunna se till hur personer med stor makt och inflytande använder sig av sociala medier 

och vad det har för konsekvenser. Ett ovanifrånperspektiv om en så vill. Det innebär inte en 
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avsaknad av en kritisk syn på makt och inflytande, utan det innebär att forskningen anpassas 

efter tidigare forskningsresultat och ett behov av breddade studier. Förhoppningsvis kan 

denna uppsats utgöra en liten del av svaret på det behovet.   

)
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4.)Teoretiskt)ramverk)

”Språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar till att forma den.” 

(Bergström & Boréus 2012, s. 354)  

 

Citatet ovan beskriver ett grundläggande antagande för denna studie. I kapitlet som här följer 

beskrivs ett teoretiskt ramverk som bygger på, utvecklar och argumenterar för antagandet. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av studiens diskursanalytiska redskap.  

 

4.1)Representation)

Denna uppsats utgår ifrån ett sätt att se på språk och skapande av mening som är hämtat från 

sociologen Stuart Halls representationsteori. Kortfattat kan representation sägas innebära 

skapande av mening utifrån de koncept vi har i våra sinnen, genom språk. Det är kopplingen 

mellan koncept och språk som möjliggör referenser till den ”riktiga” världen bestående av 

människor, objekt och händelser.  

 

Enligt Hall är två system av representation involverade i produktionen av mening. Det ena är 

det system där personer, objekt och händelser har ett samband med vissa koncept eller 

mentala representationer som vi alla bär med oss. Utan dessa skulle vi inte kunna tolka 

världen eller referera till olika saker. Det andra systemet av representation för att skapa 

mening är språk. Det är genom språk som vi kan sammankoppla alla koncept och idéer med 

vissa skrivna ord, talade ljud eller bilder. Tecken är det begrepp som används för att beskriva 

ord, ljud och bilder som bär mening. Det är dessa tecken som representerar de koncept som vi 

bär i våra sinnen och tankar. Tillsammans skapar de betydelsesystem för den kultur vi lever i  

(Hall, Evans & Nixon 2013).  

 

Språk består alltså av organiserade tecken och det är genom gemensamma språk som 

människor kan översätta sina koncept till ord, ljud eller bilder. Genom användning av språk 

kan en person uttrycka mening och kommunicera tankar med andra människor. I centrum för 

produktionen av mening står relationen mellan ”saker” (människor, objekt och händelser), 

koncept och tecken. Representation är den process som knyter samman dessa tre element 

(Hall, Evans & Nixon 2013).  
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4.1.1'Konstruktion'av'mening'genom'kod'

Enligt Hall är mening inte något som går att ”finna” i människor eller objekt. Mening skapas 

genom systemet av representation. Det konstrueras och fixeras genom kod, som skapar 

samband mellan vårt konceptuella system och det språkliga. Varje gång vi tänker på en stol 

säger koden till oss att ordet ”stol” används för detta objekt på svenska, ”chair” används för 

detsamma på engelska. I det svenska konceptuella och språkliga kodsystemet representeras 

konceptet ”stol” av bokstäverna s, t, o, l, i just den ordningen. På trafiksignalspråk står grönt 

ljus för ”kör” och rött för ”stanna” (Hall, Evans & Nixon 2013). Genom att fixera relationerna 

mellan koncept och tecken skapar kod möjlighet för människor att göra sig förstådda och att 

förstå andra inom samma kultur. Hall ser på kultur i termer av gemensamma konceptuella 

kartor, delade språksystem och de koder som styr relationerna av översättning mellan dem 

(Hall, Evans & Nixon 2013).  

 

När Donald Trump twittrar om olika grupper av människor handlar det om hur han väljer att 

representera dem. Det rör sig inte om några av naturen givna sanningar, utan om skapande 

och upprätthållande av koncept om vilka ”vi” och ”dom” är.   

 

4.1.2'Fixering'av'mening'

En central fråga är om mening är något ständigt flytande, eftersom det är skapat av sociala, 

kulturella och lingvistiska konventioner. Här pekar Hall på att det till viss del finns en fixering 

av ords betydelser. Vi kan inte bara bestämma oss för att från en dag till en annan börja 

representera konceptet av en stol med bokstäverna a, b, c, och samtidigt förvänta oss att andra 

ska förstå vad vi menar. Samtidigt finns det ingen slutgiltig fixering av mening. Sociala och 

lingvistiska konventioner förändras över tid. Exempel på det är hur ord som ”patienter” eller 

”medborgare” i flera fall har bytts ut mot ordet ”kunder”. Halls poäng är att mening inte finns 

i sakerna själva, det är konstruerat. Det är ett resultat av en praktik som skapar mening, som 

gör att saker får en mening. Då meningar skiftar och förskjuts, förändras även koderna inom 

en kultur gradvis (Hall, Evans & Nixon 2013).  

 

4.2)Kulturell)relativism)

Som ovan nämnts skapas mening i samhällen, inom mänskliga kulturer, som skapar betydelse 

åt saker. Därmed kommer mening hela tiden att förändras, från en kultur eller historisk 
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tidpunkt till en annan. Allt i en viss kultur har inte nödvändigtvis en motsvarighet i en annan, 

beroende på hur den har delat upp, klassificerat och betecknat dess mening av världen. Det 

betyder att det finns en viss kulturell relativism mellan olika kulturer, varför översättning 

krävs vid en övergång från ett konceptuellt universum inom en kultur till en annan (Hall, 

Evans & Nixon 2013).  

 

4.3)Från)språk)till)diskurs)–)definitioner)

Ovan har redogjorts för viktiga grundantaganden om språk och hur mening skapas. På de 

följande sidorna utvecklas dessa perspektiv med poststrukturalismen och diskursanalysens 

sätt att se på språkets skapande av mening, med fokus på identitetsskapande. Men för att 

texten ska vara lättare att begripa definieras först här några centrala begrepp.  

4.3.1'Diskurs'

Denna uppsats utgår från den definition av diskurs som presenteras av teoretikerna Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000, s. 7) i boken Diskursanalys som teori och 

metod: ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”. Det sätt vi talar på – d.v.s. den diskurs vi använder – avspeglar inte på ett neutralt 

sätt vår omvärld, identiteter eller sociala relationer. Tvärtom bidrar vårt sätt att tala till att 

skapa betydelse och en förnyad betydelse för den verklighet vi lever i (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Samtidigt som diskurs på detta vis är socialt konstituerande är det socialt 

skapat. Diskurs kan både reproducera status quo, men också fungera som en förändrande kraft 

(Bergström & Boréus 2012).  

4.3.2'Diskursiv'artikulation'

En diskursiv artikulation är en konkret text, till exempel en tweet. Mellan den diskursiva 

artikulationen och den situation och sociala struktur som omger densamma, råder ett 

dialektiskt förhållande. Med det menas att artikulationen både är formad av strukturen, och 

formar strukturen (Bergström & Boréus 2012).  

4.3.3'Subjektspositioner'

Inom diskursanalys utgår analysen från hur subjekt bestäms till vissa positioner och vad dessa 

fylls med för innehåll i relation till varandra. Ett visst subjekt har flera subjektspositioner. En 
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person kan inom en och samma diskurs exempelvis vara ”kristen”, ”amerikan”, ”svart”, 

”förälder”, etc (Bergström & Boréus 2012).  

4.3.4'Knuttecken'

Nodalpunkter, mästersignifikanter och myter kallas tillsammans för knuttecken. Nodalpunkter 

är sätt att organisera diskurser på (t.ex. integration), medan mästersignifikanter organiserar 

identiteter (t.ex. vi) och myter organiserar sociala rum (t.ex. USA). De tre begreppen står för 

knuttecken i den sociala organiseringen av betydelse (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

4.3.5'Ekvivalenskedjor'och'flytande'signifikanter'

Ekvivalenskedjor är det sätt på vilka knuttecken är ordnade. Det är först när knuttecken 

genom ekvivalenskedjor förbinds med andra tecken som de får innehåll, innan dess saknar de 

betydelse. Begreppen ”vi” och ”dom” är exempel på flytande signifikanter, det vill säga de 

knuttecken som det råder kamp om att ge betydelse åt (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

'

4.4)Poststrukturalism)

Poststrukturalismen har sin bakgrund i strukturalismen, som utvecklades av bland andra 

lingvisten Ferdinand de Saussure. Enligt Saussure ges världen mening av det språksystem vi 

använder för att beskriva den. Han delar in språket i struktur och praktik. Struktur är det 

system av tecken och ord som tillsammans skapar mening, medan praktik är själva 

användningen av språket. Poststrukturalismen har byggt vidare på denna teori om att ords 

betydelse inte kommer från ”verkligheten” utan av varandra i ett strukturerat nätverk. Men 

den skiljer sig åt från strukturalismen i synen på språket som ett allomfattande och fast 

system, samt sättet att dela upp språket i struktur och praktik. Inom det poststrukturalistiska 

perspektiv som denna uppsats utgår från skapas mening åt språket varje gång det artikuleras, 

och det är föränderligt (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

 

Det poststrukturalistiska förhållningssättet till språket kan sammanfattas i fyra punkter:  

1. Språket är inte en avspegling av en existerande verklighet.  

2. Språket är ordnat i parallella diskurser där betydelserna skiftar från diskurs till diskurs.  

3. Diskurserna reproduceras och förändras genom diskursiva artikulationer. 

4. Reproduktionen och förändringen av diskurser hittas i de kontexter där språket 

används. (Winther Jørgensen & Phillips 2000) 
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4.4.1'La'langue'(strukturen)'och'la'parole'(praktiken)'

Om strukturen aldrig ligger helt fast och språkets betydelser bara delvis och tillfälligt kan 

fixeras, så innebär det att teorin kan rymma förändring; strukturen är beroende av hur den 

låses fast i varje konkret artikulation. Poststrukturalismen smälter på det här viset samman de 

två nivåerna la langue och la parole, strukturen och praktiken, till en enda process. I 

processen är strukturerna inte något separat bakomliggande system utan återfinns i de 

konkreta diskursiva artikulationer som hela tiden reproducerar eller förändrar dem. Som ovan 

har beskrivits måste den som vill kunna göra sig förstådd bygga på tidigare 

betydelsebindningar i den diskursiva artikulationen. Men med det sagt, finns det möjlighet att 

i de diskursiva artikulationerna sätta ihop element på nya sätt och därmed förändra de 

diskursiva strukturerna (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

 

Då varje diskursiv artikulation är en del av skapandet av diskurs är vad som sägs och hur/av 

vilka det mottas centralt för skapande av mening. Beroende på sammanhang skulle en 

artikulation kunna antas vara mer konstituerande ju fler som nås och tar till sig av den. Det 

motiverar diskursanalytiska studier till att omfatta texter som når ut till en stor allmänhet 

och/eller grupper med stort inflytande på samhället (till exempel politiker). 

 

4.5)Identitet)och)gruppbildning) )

Teoretikern Jacques Lacan definierar identitet som något att identifiera sig med. Detta 

”något” är subjektspositionerna som diskurserna tillhandahåller till varje individ. Han 

beskriver subjektspositioner i form av mästersignifikanter som kan fyllas med innehåll. Det 

låter sig göras genom att koppla samman knuttecken i ekvivalenskedjor, som etablerar 

identitet(er). Det kan till exempel röra sig om den flytande signifikanten ”man” (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000).  

 

Om en diskurs kopplar samman ”man” med ”bilar” och ”makt”, kan den fungera hänvisande 

om vad som förväntas av den som identifierar sig som ”man”. I en sådan identitetsbildning 

står den flytande signifikanten hela tiden i relation till andra signifikanter, i det här fallet 

”kvinna”. Därmed säger också det innehåll som fyller den flytande signifikanten ”man”, något 

om den flytande signifikanten ”kvinna” eftersom könen ofta sätts i motsatsförhållande till 

varandra. Det är genom att låta sig representeras av en uppsättning signifikanter som en 
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identitet skapas. Det här är något som alla människor i diskursiva processer antar, tilldelas och 

förhandlar om. På det viset är det socialt skapat (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

 
Gruppbildning innebär att människor konstitueras som grupp genom att vissa 

identitetsmöjligheter lyfts fram som relevanta medan andra tonas ned. Detta sker genom 

etablering av ekvivalenskedjor, och processen resulterar i en reducering av möjliga identiteter. 

Då skillnader inom en grupp på det här sättet ignoreras, osynliggörs alternativa 

gruppbildningar. I den meningen är gruppbildning politisk (Winther Jørgensen & Phillips 

2000).  

 

4.6)Skapande)av)konfliktlinje)

I uppsatsens inledande kapitel talas det om den ”politiska konfliktlinjen”. Hur hänger den 

samman med representation och skapande av identitet? Enligt Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) följer en samhällsbild med när en grupp bildas, eftersom att grupper bildas i kontrast 

till andra grupper när de representeras. Därför är gruppbildning centralt i kampen om vilket 

innehåll berättelsen om samhället ska ges.  

 

Innehållet för de flytande signifikanterna ”vi” och ”dom” utgör alltså en politisk och 

ideologisk strid mellan diskurser. Därför är det av intresse att ta reda på vilket innehåll som 

signifikanterna fylls med i uppsatsens empiri. Genom att göra det går det att bättre förstå vilka 

samhällsuppfattningar som ligger till grund för den diskursiva praktiken (Winther Jørgensen 

& Philips 2000). Detta eftersom att samtidigt som gruppbildning skapar innehåll åt berättelsen 

om samhället, ger olika sätt att se på samhället en vägledning om vilka grupper som är 

relevanta att tala om.  

 

Ur ett marxistiskt perspektiv anses samhället vara indelat i klasser som står i motsättning till 

varandra. Ur ett feministiskt perspektiv anses gruppindelningen i kön vara det centrala. Ur ett 

borgerligt perspektiv kan en uppdelning mellan arbetande och bidragstagare anses utgöra den 

mest relevanta gruppindelningen. Alla dessa exempel är förenklingar, men visar ändå på 

vilket sätt politisk gruppindelning har betydelse för hur människor ser på samhället och var 

den politiska konfliktlinjen ligger. Vilket av sätten att se på samhället, eller berättelserna om 

samhället, som får störst genomslag och därmed vinner kampen om vilken typ av 
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gruppindelning som konstrueras, har en avgörande betydelse för våra handlingar (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Detta utvecklas med begreppet hegemoni.  

 

4.7)Hegemoni)

Enligt filosofen Antonio Gramsci sker det i alla samhällen strider mellan sociala grupper för 

att vinna samtycke från andra grupper och på det viset uppnå ett inflytande över både deras 

tankar och handlingar. Denna typ av makt kallar Gramsci hegemoni, och striderna är av 

ideologisk art (Hall, Evans & Nixon 2013). Teorin om hegemoni är ett verktyg för att förklara 

hur det kommer sig att människor som lever i ojämlika och/eller odemokratiska samhällen 

inte gör motstånd. Ett sätt att beskriva det på är som organisering av samtycke där koncept om 

samhällets sociala ordning konstrueras utan att våld eller tvång tillgrips (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000).  

 

Norman Fairclough utvecklar resonemanget genom att peka på att diskursiv praktik kan ses 

som en aspekt av den hegemoniska kampen som bidrar till att antingen förändra eller 

reproducera den diskursordning som den ingår i (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Denna 

uppsats analyserar inte förändringen av en viss diskursordning, men det är ändå relevant att 

peka på att den diskursiva praktiken är en del av kampen om att konstruera världen och 

tingens förhållanden.  

 

4.8)Dekonstruktion)

För att lyfta fram hur en hegemonisk representation är konstruerad använder filosofen Jacques 

Derrida begreppet dekonstruktion. Dekonstruktion är den operation som visar att en 

hegemonisk representation inte är självklar, att knuttecknen kan knytas samman på ett annat 

sätt och då få en annan mening. På det sättet visar dekonstruktionen hur något som kan 

uppfattas som självklart, inte är en ”naturlig sanning” utan något konstruerat som går att 

konstruera på ett annat sätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I den här uppsatsen kommer 

Donald Trumps konstruktion av ”vi” och ”dom” att dekonstrueras för att dels visa vilket 

innehåll han fyller dessa signifikanter med och dels visa att dessa skulle kunna ha fyllts med 

ett annat innehåll.  
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En utgångspunkt för dekonstruktion som teori och metod är att sättet som världen är 

organiserad på ses som resultat av politiska processer som får sociala konsekvenser. Om till 

exempel ”kvinnor” som grupp kopplas samman med ”omhändertagande” i en viss diskurs, är 

ens roll som diskursanalytiker att visa på hur kopplingen sker, samt vilka konsekvenser en 

sådan sammankoppling blir för både gruppen ”kvinnor” och för personer av annat kön. Det 

går dock inte att utifrån ”styra upp” en diskurs på det sätt en själv tycker verkar rimligt. Om 

syftet är att förändra en struktur, måste förändringen ske inom strukturen ifråga (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Om någon exempelvis vill påverka en diskurs inom den politiska 

debatten i Sverige, måste personen verka inom den politiska debatten i Sverige för att kunna 

åstadkomma en förändring. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att alla människor 

inte har samma möjlighet att förändra en diskurs eller diskursordning. Ekonomiskt och 

kulturellt kapital spelar en stor roll för ens möjlighet att göra sig hörd (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Det är med andra ord en jätteskillnad mellan att skriva ett Facebookinlägg som 

ses av ett hundratal personer, och att som en känd person driva en presidentvalskampanj i 

mångmiljonklassen.  

 

4.9)Diskursanalytiska)redskap)

Diskursanalys används i denna uppsats både som metod och som del i studiens teoretiska 

ramverk. Syftet med diskursanalys är att visa på kopplingen mellan diskursiva praktiker och 

bredare sociala och kulturella utvecklingstendenser och strukturer. Detta görs mot bakgrund 

av att diskursiv praktik både speglar och bidrar till social och kulturell förändring (Winther 

Jørgensen & Philips 2000).  

 

Genom att analysera relationen mellan diskursiv praktik och den bredare sociala praktiken 

som omger en viss domän, kan en studie besvara frågan om förändring eller upprätthållande 

av mening. Vilka konsekvenser har den diskursiva praktiken ur ideologisk, politisk och social 

aspekt? Förstärks ojämlika maktförhållanden i samhället av den diskursiva praktiken, eller 

ifrågasätter den maktpositionerna genom att framställa verkligheten och de sociala 

relationerna på ett nytt sätt (Winther Jørgensen & Philips 2000)?  

 

Det finns flera olika grenar inom diskursanalys och analysen i denna uppsats utgår i huvudsak 

från den diskursteoretiska analysmetoden utarbetad av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, så 

som inriktningen beskrivs i Marianne Winther Jørgensens och Louise Phillips bok 
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Diskursanalys som teori och metod (2000). Utöver nedanstående diskursanalytiska redskap 

används i uppsatsens analys också de mer övergripande teorierna som beskrivits i detta 

kapitel.  

4.9.1'Analys'av'diskursiv'artikulation'

De ovan definierade begreppen nodalpunkter, mästersignifikanter och myter kallas 

tillsammans för knuttecken (se styckena 4.3.4 och 4.3.5 för definitioner). När knuttecken 

förbinds med andra knuttecken i det som kallas för ekvivalenskedjor, ges de innehåll. Det kan 

både handla om att ett knuttecken kopplas samman med eller likställs med ett annat 

knuttecken, eller att det ställs i motsatsförhållande till ett annat knuttecken (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000).  

 

Flytande signifikanter är benämningen på de knuttecken som det råder kamp om att ge 

betydelse åt (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Den här studien ämnar analysera vilket 

innehåll de flytande signifikanterna ”vi” och ”dom” fylls med genom att studera vilka 

knuttecken de knyts samman, respektive ställs i motsatsförhållande till, i ekvivalenskedjor.  

 

Vid analysen av diskursiva och politiska identitetsprocesser ligger fokus på artikulationer som 

skapar grupper genom representation. Den undersöker även vilka samhällsuppfattningar som 

genomsyrar artikulationerna ifråga. Det första som undersöks vid en diskursanalys av en 

kollektiv identitet är att identifiera vilka subjektspositioner de diskursiva artikulationerna 

anger vara relevanta. Här söks efter en flytande signifikant som skapar rubrik för identiteten. 

Därefter undersöks hur den flytande signifikanten fylls med innehåll genom att kopplas 

samman med eller ställas i motsatsförhållande till andra knuttecken. Olika diskurser 

konkurrerar om att dela upp samhället i grupper utifrån olika egenskaper, och i denna 

konkurrens sker en ideologisk kamp om att ge de olika mästersignifikanterna innehåll genom 

att ekvivalera dem med olika knuttecken. Resultatet av denna ideologiska kamp får olika 

politiska och sociala konsekvenser beroende på vilken ideologi som får störst genomslag 

(Winther Jørgensen & Philips 2000).  

 

Om ”vi” kopplas samman med tecken som ”our country” och ”America”, kan en sådan 

konstruerad ekvivalenskedja – beroende på kontext – även skapa mening åt den flytande 

signifikanten ”dom”, som står i motsättning till ”vi”. Denna beskrivning innebär dock inte att 

det bara finns en betydelse för signifikanterna ”vi” och ”dom” inom en viss kultur. Beroende 
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på diskurs fylls begreppen med olika innehåll, därav benämningen flytande signifikanter. Att 

ge innehåll åt dessa, i den politiska kommunikationen så centrala begrepp, innebär en kamp 

där olika diskurser står emot varandra. 

4.9.2'Exempel'

 

Donald J. Trump @realDonaldTrump Oct 18 !Thank you Colorado Springs. If I’m elected 

President I am going to keep Radical Islamic Terrorists out of our country! 

#DrainTheSwamp 

 

I tweeten ovan fylls den flytande signifikanten ”vi” med innehåll i form av 

mästersignifikanten ”I” och det sociala rummet ”our country”. I det här fallet syftar ”our 

country” på USA och ”I” på Donald Trump. ”Vi” står alltså för invånare i USA, men inte 

vilka som helst. Som nämnts ovan ges en signifikant innehåll både i form av de knuttecken 

den binds samman med och de knuttecken som den ställs i motsättning till. I tweeten ställs 

”vi” mot ”Radical Islamic Terrorists”, som därigenom fyller signifikanten ”dom” med 

innehåll. Under presidentvalrörelsen lyfte Trump vid flera tillfällen frågan om att stoppa 

invandringen från muslimska länder till USA, i samband med att han talade om islamistisk 

terrorism (Diamond 2016). Utifrån den kontexten syftar ”Radical Islamic Terrorists” inte bara 

på islamistiska terrorister, utan står även för ett tecken som representerar muslimer. På detta 

vis skapar Donald Trump en gruppindelning där ”vi”, invånare i USA, sätts i motsatsställning 

till ”dom”, muslimer som migrerar till USA. Genom att välja ”Radical Islamic Terrorists” 

som representerande tecken för gruppen muslimer framgår det vad Trump har för syn på 

muslimer och mellan vilka grupper han målar upp den politiska konfliktlinjen. I 

sammanhanget är det tydligt var Trump placerar sig själv, nämligen i fronten mot det onda 

”dom”.  
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5.)Metod)

Diskursanalysen så som den beskrivs i föregående kapitel utgör uppsatsens analytiska metod. 

I detta kapitel redogörs för det praktiska genomförandet av uppsatsen, forskningsparadigmet 

den är skriven utifrån, motivering av vald metod samt för studien viktiga metodologiska 

reflektioner.  

 

5.1)Forskningsdesign))

5.1.1'Val'av'material'

I uppsatsens forskningsfråga framgår att materialet som analyseras är hämtat från Donald 

Trumps Twitterkonto. Twitter var under presidentvalskampanjen en av Donald Trumps 

viktigaste kommunikationskanaler (Romano 2016). Datainsamlingen är begränsad till 

perioden 17 oktober till och med 8 november. Valet av period grundar sig i att USA:s 

presidentval ägde rum den 8 november och att antalet tweetar som producerades under dessa 

tre veckor bedöms vara en rimlig mängd material ur resurssynpunkt.  

 

Då uppmärksamheten kring en presidentkandidat växer ju kortare tid det är fram till valet, så 

ökar dennes möjlighet att nå ut med sitt budskap. Det finns dock skäl att anta att en kandidat 

blir mer försiktig i sin kommunikation i valrörelsens slutskede. Detta för att dels inte riskera 

att skrämma bort redan ”vunna” väljare och dels försöka få med sig väljare som ligger längre 

ifrån en själv politiskt. Det här kan göra att politiskt kontroversiella budskap tonas ner.  

5.1.2'Forskningsparadigm'

Denna uppsats skrivs utifrån ett kritiskt realistiskt forskningsparadigm. Ur ett ontologiskt 

perspektiv innebär det att betydelser skapas och bevaras genom sociala handlingar. En 

handlings eller identitets betydelse är något som är skapat genom en överenskommelse 

människor emellan. Denna överenskommelse återskapas eller förändras så fort något uttalas 

om företeelsen ifråga. Det betyder att vad som sägs är viktigt för vår syn på samhället, hur det 

är organiserat och hur det går att förändra.  

 

Den diskursanalytiska metod och teori som används i uppsatsen bygger på en 

poststrukturalistisk språkfilosofi. Enligt den går människors uppfattning av verkligheten 

genom språket. Genom språket skapas representationer av verkligheten, som bidrar till att 
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skapa den (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Att peka på att viktiga aspekter är socialt 

konstruerade innebär dock inte att det inte finns en fysisk verklighet som existerar oberoende 

av människors överenskommelser om tingens betydelser.  

 

En viktig utgångspunkt är också att alla inte har samma möjlighet att skapa betydelser genom 

sociala handlingar. Faktorer som kulturellt och ekonomiskt kapital är avgörande för vilkas sätt 

att beskriva verkligheten som blir de ”överenskomna”. Det är bland annat utifrån det sättet att 

se på hur världen är organiserad som forskningssubjektet är valt.   

 

Avseende uppsatsens epistemologiska perspektiv så är den skriven utifrån antagandet att 

någorlunda objektiv kunskap är möjlig att nå. Detta förutsätter att en undersökning genomförs 

på ett systematiskt, transparent och trovärdigt sätt. Samtidigt är det viktig att vara kritisk till 

all sorts kunskap (även den som blir resultatet av denna typ av uppsats), och att vara 

medveten om olika typer av brister som finns i alla undersökningar.  

 

Uppsatsen har en abduktiv angreppsmetod. Det innebär i detta fall att analysen av insamlat 

material har varvats med utveckling av uppsatsens bakgrundskapitel, metod och teoretiska 

ramverk. Längre fram i detta kapitel följer en mer utförlig beskrivning av det konkreta 

genomförandet.  

!

5.2)Motivering)av)metodval)

För att besvara den här studiens forskningsfråga krävs en analytisk och teoretisk metod som 

skapar förståelse för ords underliggande betydelser och som tar hänsyn till den kontext i 

vilken de diskursiva artikulationerna är producerade. Utifrån den utgångspunkten är 

diskursanalys en passande metod för uppsatsen. Studiens ovan beskrivna diskursanalytiska 

redskap möjliggör ett vetenskapligt svar på forskningsfrågan om vilket innehåll Donald 

Trump genom sitt Twitterkonto fyller signifikanterna ”vi” och ”dom” med.  

 

Metodvalet innebär att det utifrån uppsatsens teoretiska ramverk och det beskrivande 

bakgrundskapitlet går att skapa en djupare förståelse för vilket innehåll det är som konstrueras 

för gruppindelningarna i det undersökta materialet. Det är inte enbart den primära betydelsen 

av de knuttecknen som kopplas samman med de flytande signifikanterna ”vi” och ”dom” som 
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är intressant för förståelsen av innehållet som skapas. Lika mycket handlar det om vad dessa 

knuttecken representerar, i vilka tankeströmningar de ingår och vad det är de inte säger.  

!

5.3)Genomförande))

För att besvara forskningsfrågan har, som ovan nämnts, Donald Trumps Twitterkonto 

@realdonaldtrump använts för att samla in material. Datainsamlingen omfattar perioden från 

och med 17 oktober 2016 till och med 8 november 2016. Antalet följare var ca 10 miljoner 

under insamlingsperioden och varje tweet retweetades i genomsnitt ca 12 500 gånger. 

Sammanlagt tweetades 390 tweetar från kontot @realDonaldTrump, och av dessa innehöll 67 

tweetar konstruktioner av ”vi” och ”dom” (Trump 2016). Det är dessa 67 tweetar som utgör 

uppsatsens empiri och som har analyserats.  

 

Valet av material till en diskursanalytisk studie avgörs av problemformuleringen, ens kunskap 

om vilket material som är relevant inom den sociala institution som ska studeras och om man 

kan få tillträde till materialet (Winther Jørgensen & Philips 2000). Denna undersökning är 

begränsad till att endast omfatta tweetar som kommer direkt från Donald Trumps 

Twitterkonto, alltså inga retweets. Detta för att begränsa omfattningen av data och för att det 

är avsändaren Donald Trump och det han representerar som är relevant för studien. 

Datainsamlingen har omfattat all text som twittrats. Däremot ingår inga bilder, illustrationer 

eller videoklipp. Detta beror dels på resurstillgång, och dels på att Trump främst 

kommunicerat i textform via Twitter.  

 

Datainsamlingen har skett löpande under perioden 18 oktober till 9 november, vid 

sammanlagt nio tillfällen. Detta för att minska risken att tweetar medvetet tas bort eller 

försvinner av tekniska skäl. Rent praktiskt har tweetar kopierats från Twitterkontot 

@realdonaldtrump till ett worddokument som döpts till det datum då insamlingen skedde. 

Dokumentet sparades därefter i en mapp. På detta sätt har en systematik och ordning i 

datainsamlingen kunnat upprätthållas.  

!

Efter att datainsamlingen var gjord har materialet analyserats utifrån diskursanalysen som 

ovan beskrivits. Analysen omfattar de tweetar som innefattar orden ”we”, ”us”, ”they” och 

”them”, då dessa ord representerar de flytande signifikanterna ”vi” och ”dom”. Då 

”American”, ”our people”, ”our country” och ”radical Islamic terrorists” varit centrala 
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knuttecken för att fylla ”vi” och ”dom” med innehåll, har även tweetar som innefattar dessa 

tecken omfattats i analysen.  

 

Alla tweetar som innehåller orden ”we”, ”us”, ”they”, ”them”, ”American”, ”our people”, 

”our country” och ”radical Islamic terrorists” har sparats i ett särskilt dokument som utgör 

uppsatsens empiri. Genom att utgå från dessa uttalade knuttecken möjliggörs ett 

upprätthållande av reliabilitet. Materialet i dokumentet har lästs igenom ett flertal gånger, och 

varvats med en löpande utveckling och anpassning av uppsatsens kapitel bakgrund, teoretiskt 

ramverk och metod. I detta arbete har det varit viktigt att ha en tydlig koppling till uppsatsens 

teoretiska ramverk, så att empirin inte kunnat ”ta över” uppsatsen. Analysen utgår från 

uppsatsens teoretiska ramverk och relaterar till tidigare forskning. Den beskrivs närmre i 

nästkommande kapitel resultat och analys.  

 

För att hitta fakta och referenser till uppsatsen har Uppsala universitetsbiblioteks sökmotor, 

sökkatalogen Libris och sökmotorn Google använts. I valet av material har det funnits en 

strävan efter att främst använda vetenskapligt publicerade artiklar, men då ämnet är så pass 

aktuellt har detta inte alltid varit möjligt. Andra aspekter i valet av faktakällor har varit att de 

ska vara aktuella och ha en hög trovärdighet. När det gäller icke vetenskapligt publicerade 

källor har en strävan varit att välja källor med fakta som inte är av avvikande karaktär i 

jämförelse med andra källor som behandlar samma ämne.  

!

5.4)Metodologiska)reflektioner))

Att genomföra en diskursanalys av en enskilds persons Twitterkonto kan ses som 

problematiskt då det är en så begränsad domän. Mer vanligt är att forskare genomför 

diskursanalyser på exempelvis ett visst antal tidningsartiklar, statliga utredningar eller 

propositioner (se t ex Tharani 2011). Uppsatsen utgår dock från ett synsätt som innebär att 

enskilda personers texter kan ha stort inflytande och betydelse för skapande av mening och 

förståelse av samhället. Det smala urvalet i denna studie motiveras av att det studerade 

Twitterkontot tillhör USA:s president och att han under sin kampanj hade en stor medial 

genomslagskraft (Pilkington 2016). 

 

I bakgrundskapitlet har enskilda personer sorterats in i grupper av människor. Detta har gjorts 

i syfte att öka förståelsen för den kontext som händelserna har skett inom. Samtidigt som 
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överväganden om olika gruppindelningars relevans inte alltid haft självklara svar, har det i 

uppsatsen funnits ett behov av att i beskrivningar av olika skeenden representera enskilda 

människor i form av grupptillhörigheter. Detta eftersom uppsatsen bland annat undersöker 

just identiteter och gruppbildning, och att empirin inte hade varit begriplig om det inte hade 

tagits någon hänsyn till existensen av grupper och grupprepresentationer i samband med 

undersökningen av den samhälleliga kontexten.  

5.4.1'Källkritik'

En invändning mot att använda Donald Trumps Twitterkonto skulle kunna vara att det inte 

säkert går att veta vem som skriver där och därmed är dess ”verkliga” avsändare. Eftersom det 

under kampanjen varit länkat till kontot från den officiella webbsidan för Donald Trumps 

kampanj, får det ändå sägas vara sanktionerat av Trump (Donald J. Trump 2016). Att han 

själv inte heller har tagit avstånd från någon tweet eller hänvisat till att det skulle vara någon 

medarbetare som tweetar åt honom talar även det för att han står för det som skrivits i kontots 

namn under insamlingsperioden. Det betyder inte att han har skrivit varje tweet själv, men 

tweetarna är sanktionerade av honom.  

 

I en vetenskaplig studie är det självklart viktigt att all fakta är korrekt. Om så inte är fallet 

finns det risk att slutsatser dras på felaktiga grunder. Ett sätt att säkerställa att faktafel 

minimeras är att i största möjliga utsträckning använda sig av vetenskapliga texter som är 

publicerade i erkända vetenskapliga tidskrifter eller avhandlingar. Det har också eftersträvats i 

arbetet med denna uppsats. En utmaning i arbetet har dock varit att ämnet ifråga är så färskt 

och att utbudet av vetenskapliga texter därför är begränsat. Av dessa skäl har tidningsartiklar 

samt myndigheters och organisationers webbsidor varit nödvändiga att använda för 

faktainhämtning i en relativ hög utsträckning – i synnerhet när det gäller de delar som 

behandlar uppsatsens ämnesbakgrund. I denna insamling av fakta har det hela tiden funnits en 

strävan mot att hitta en så pålitlig källa som möjligt. På grund av den höga andelen refererade 

tidningsartiklar och webbsidor finns det ändå anledning att här uppmana läsaren till en 

uppmärksam och kritisk läsning.  

5.4.2'Studiens'validitet'och'reliabilitet'

Validitet kan delas in i begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Med begreppsvaliditet menas 

frånvaro av systematiska fel och överensstämmelse mellan teoretisk definition och den 

empiriska undersökningen. Resultatvaliditet handlar om frånvaro av både systematiska och 
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slumpmässiga fel. Begreppet handlar om hur forskaren i sin operationalisering av metod 

lyckas undvika missar som påverkar resultatet av undersökningen (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2012).  

 

Denna uppsats är skriven med vetskapen om att en hög nivå avseende både begrepps- och 

resultatvaliditeten är avgörande för att uppsatsens resultat ska kunna sägas vara trovärdigt. Ett 

sätt att uppnå en hög begreppsvaliditet i studien har varit att genomgående ha en anknytning 

till det teoretiska ramverket och tidigare forskning.  

 

Intern validitet handlar om hur välgrundade slutsatserna i en studie är utifrån den 

(begränsade) data som analyseras. Med extern validitet menas möjligheten att generalisera 

förklarande och beskrivande slutsatser utifrån analsyen till någon större population, eller från 

en kontext till en annan (Esaiasson m fl 2012).  

 

I analysen för denna uppsats ingår ett begränsat material, endast 67 tweetar som vardera 

består av max 140 tecken. Det gör att visa representationer enbart återfunnits vid enstaka 

tillfällen. Å andra sidan knyts resultatet samman med den kontext som beskrivs i den utförliga 

bakgrundsdelen. Det motiverar att även enstaka tweetar, som innehåller väl spridda 

representationer inom den kontext de är skrivna kan vara väl så viktiga att ha med i analysen. 

Med anledning av det begränsade materialet går det inte att dra några helt säkra långtgående 

slutsatser, men analysen pekar ändå i en tydlig riktning och den riktningen presenteras för 

läsaren.  

 

Reliabilitet handlar om kvaliteten på en undersöknings mätningar. Om en undersökning som 

utförs på samma sätt som denna uppsats kommer fram till samma resultat, så anses 

undersökningen ha en hög reliabilitet (Hjerm & Lindgren 2010). Ett sätt att möjliggöra det är 

att så långt det är möjligt förhålla sig strikt till det aktuella teoretiska ramverket och hänvisa 

till tidigare forskning. Det bidrar till studiens reliabilitet och analysens signifikans (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000).  I denna uppsats används ett teoretiskt ramverk baserat på språk- 

och identitetsteori samt diskursteori. Uppsatsen knyter an till tidigare forskning inom dels 

politisk kommunikation på sociala medier och dels forskning som utgår från 

identitetsskapande teorier.  
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5.4.3'Jag'som'forskare'

En studie som denna kan (förhoppningsvis) väcka känslor och engagemang hos många, så 

även hos mig som forskare. Därför är det viktigt att påminna sig själv om vikten av att utföra 

undersökningen systematiskt och – så långt det är möjligt – utan inblandning av egna känslor 

eller åsikter. Med det sagt tar den här undersökningen avstamp i ett perspektiv som innebär att 

det inte finns en alltigenom objektiv sanning om verkligheten, åtminstone inte den delen som 

har med människors förståelse av världen att göra. Alla undersökningar präglas av ett visst 

mått av subjektivitet och är samtidigt skapare av diskurs. Som Winther Jørgensen & Phillips 

(2000) skriver är det centrala att söka redogöra för den egna inställningen till de diskurser 

som undersöks och vilka konsekvenserna kan bli av ens bidrag till den diskursiva 

produktionen av omvärlden.   

 

Även om mycket av det material som tagits fram i studien väckt känslor hos mig så har den 

stora drivkraften i arbetet med uppsatsen hela tiden varit nyfikenhet och en vilja till ökad 

förståelse snarare än att sprida några privata käpphästar. På vilket sätt den här studien bidrar 

till den diskursiva konstruktionen av verkligheten får framtiden utvisa. Den är i alla fall 

skriven med avsikten att så många som möjligt ska läsa och förstå den.  

 

Om det ämne som undersöks ligger en nära som forskare kan det innebära en extra stor 

utmaning att se på materialet ur ett strikt teoretiskt perspektiv. Samtidigt kan det vara 

avgörande att vara insatt i den kontext i vilken det insamlade materialet är skapat, för att 

förstå de underliggande betydelserna som är så viktiga i en diskursanalys. Jag som författare 

till denna studie har aldrig varit i USA, men jag kan språket och jag har följt den politiska 

debatten i landet på avstånd under ett tiotal år. I samband med undersökningen har jag med 

öppna ögon ansträngt mig för att utifrån uppsatsens insamlade material och teoretiska 

ramverk ta reda på mer som kan tjäna uppsatsens analys. I det arbetet har jag försökt att vara 

så mottaglig jag kunnat för ny fakta, oavsett om den bekräftat ett antagande eller om den 

inneburit en ny omständighet.  

5.4.4'Etiska'reflektioner'

En studie som rör människor bör även inrymma etiska överväganden. Detta för att säkerställa 

att ingen kommer till oavsiktlig skada eller försätts i en svår situation på grund av vad som 

skrivs i studien ifråga. I denna undersökning har personer endast nämnts vid namn då 
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kännedom om deras identitet varit väl spridd och omskriven i medier. Syftet har aldrig varit 

att hänga ut en enskild person eller grupp av människor.  

 

Donald Trump är ur etisk synpunkt ett tacksamt forskningssubjekt eftersom att han är en 

offentlig person och det han skriver på Twitter är menat att spridas till flera miljoner 

människor. Dessutom är det av stort allmänintresse att få reda på hur USA:s president varit 

med om att konstruera uppfattningen om samhället. Utifrån dessa aspekter är det ur ett etiskt 

perspektiv motiverat att genomföra denna studie och den analys som här följer.  

 

 

'
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6.)Resultat)och)analys)

Det insamlade materialet analyseras utifrån vilka knuttecken som de flytande signfikanterna 

”vi” och ”dom” kopplas samman med, genom ekvivalenskedjor. I analysen av konstruktionen 

av innehållet för ”vi” och ”dom” har det också tagits hänsyn till vad signifikanterna framställs 

stå i kontrast till (se stycke 4.9 för närmre beskrivning).  

 

En central del av studiens diskursanalytiska metod handlar om att tolka diskursiva 

artikulationer utifrån den kontext som de är producerade i och vem det är som står som 

avsändare. Därför refereras det i analysen till omständigheter som är viktiga att känna till för 

att kunna tolka tweetarna. I den analytiska diskussionen behandlas vad studiens resultat kan 

ha för implikationer ur ett bredare samhällsperspektiv.  

 

För att studien ska vara så transparent som möjligt ges konkreta exempel på tweetar i 

analysen. Dessa exempel är representativa för de 67 tweetar som fyller signifikanterna ”vi” 

och ”dom” med innehåll. En tweet avvek från övriga tweetars konstruktion av ”vi” och 

”dom”. Av det skälet kan den anses vara av särskilt intresse, och behandlas därför i analysen. 

Tweetar av mer informativ art som till exempel handlar om kommande eller genomförda 

valmöten återfinns inte i nedanstående citat, men ligger liksom alla 67 tweetar till grund för 

analysen.   

 

Materialet i studien består av Donald Trumps tweetar från hans konto @realDonaldTrump 

som publicerats mellan 17 oktober 2016 till och med 8 november 2016. Analysen är gjord i 

syfte att besvara uppsatsens forskningsfråga utifrån de premisser som beskrivs i det teoretiska 

ramverket och metodkapitlet. Av de totalt 390 tweetar som twittrades under 

insamlingsperioden fyller 67 tweetar signifikanterna ”vi” och ”dom” med innehåll. Dessa är 

utvalda utifrån premissen att de innehåller orden ”we”, ”us”, ”they”, ”them”, ”American”, 

”our people”, ”our country” och ”radical Islamic terrorists”. Forskningsfrågan för uppsatsen 

är: Med vilket innehåll fyller Donald Trump, genom sitt Twitterkonto, signifikanterna ”vi” 

och ”dom”? 

 

Innan analysen presenteras påminns läsaren här om de grundantaganden om språk och språks 

betydelse i konstruktionen av verkligheten, som behandlas i den första delen av uppsatsens 

teoretiska ramverk. En ”stol” representerar en stol bara för att vi kommit överens om att kalla 
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det för det. Det är en social konstruktion som kan konstrueras på andra sätt. På engelska kallas 

en stol för ”chair”. Det är också en konstruktion (Hall, Evans & Nixon 2013).  

 

Studien utgår alltså ifrån ett sätt att se på verkligheten i form av språkliga och konceptuella 

system där betydelser är socialt skapade och föränderliga. Teckens betydelser skapas inom 

kulturer bestående av vissa språk och betydelsesystem. För förståelse av en kultur krävs en 

översättning som tar hänsyn till dessa aspekter (Hall, Evans & Nixon 2013). I denna uppsats 

är bakgrundskapitlet tänkt att bidra till en förståelse för empirin och därmed möjliggöra en 

översättning av mening. Därför hänvisas det i följande analytiska avsnitt till den kontext inom 

vilka de diskursiva artikulationerna är producerade. Denna kulturella översättning möjliggör 

en djupare förståelse av vad det är för innehåll Trump fyller signifikanterna ”vi” och ”dom” 

med.  

 

6.1)”American”)mot)”criminal)aliens”)

Enligt Lacans identitetsteori definieras identitet i form av de subjektspositioner som 

diskurserna tillhandahåller till varje individ. Han beskriver subjektspositioner i form av 

mästersignifikanter som kan fyllas med innehåll. Det låter sig göras genom att koppla 

samman knuttecken i ekvivalenskedjor, som etablerar identiteter (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000).  

 

I det analyserade materialet knyts den flytande signifikanten ”vi” i ekvivalenskedjor samman 

med signifikanten ”American lives”, som i nedanstående tweet. ”American lives” definieras i 

kontrast till signifikanten ”criminal aliens”, eller ”kriminella utlänningar” översatt till 

svenska.  

 

Donald J. Trump @realDonaldTrump Nov 4  Thank you NH! We will end illegal 

immigration, stop the drugs, deport all criminal aliens&save American lives! Watch 

http://bit.ly/2embjxvNH 

 
Enligt diskursteorin innebär gruppbildning att människor konstitueras som grupp genom att 

vissa identitetsmöjligheter lyfts fram som relevanta medan andra tonas ned. Grupper bildas i 

motsättning till andra grupper, när de representeras (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 
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I tweeten ovan kopplar Trump samman invandrade med kriminalitet och ställer ”criminal 

aliens” (kriminella utlänningar översatt till svenska) i motsättning till ”American lives”. 

Genom att koppla samman mästersignifikanten ”we” med ”American lives” och ställa dessa 

knuttecken i motsatsförhållande till ”criminal aliens” konstruerar Trump gruppen invandrade 

(dom) i motsatsförhållande till gruppen amerikaner (vi). I gruppen ”American lives” ingår 

alltså inte invandrade, utan ”American lives” är detsamma som infödda amerikaner.  

 

I sin presidentvalskampanj föreslog Trump byggandet av en mur mot Mexico samt 

deportation av alla ”dåliga” invandrade personer utan arbets- eller uppehållstillstånd, 

syftandes på latinamerikanska invandrade (Fox news 2016b). Det är i den kontexten som 

”criminal aliens” används, och mot bakgrund av det är det just latinamerikanska invandrade 

som Trump främst syftar på när han använder termen.  

 
Donald J. Trump @realDonaldTrump Oct 20  Drugs are pouring into this country. If we 
have no border, we have no country. That’s why ICE endorsed me. #Debate 
#BigLeagueTruth  

 

”ICE” står för U.S. Immigration and Customs Enforcement (2016), vilket är den amerikanska 

gränspolisen vars huvuduppgifter bland annat är att förhindra illegal invandring och 

insmuggling av droger. Uttrycket ”pouring” användes i valkampanjen av Trump för att 

beskriva hur latinamerikaner okontrollerat ”väller” in över landets gränser (Bassett 2016). 

”Vi” ekvivaleras i tweeten ovan med det sociala rummet ”country” och mästersignifikanterna 

”we” och ”me”. I kontrast till dessa knuttecken ställs ”drugs”, som likt illegalt invandrade 

latinamerikaner ”väller” in i landet (USA). Det enda sättet att stoppa utvecklingen är att 

återupprätta landets gräns, underförstått stärka gränsen mot Mexiko. På så sätt kopplas även i 

denna tweet latinamerikansk invandring samman med kriminalitet.  

 

Som nämnts i kapitlet tidigare forskning kommer Soraya Tharani (2011) i sin studie av den 

amerikanska språkdebatten fram till att invandrade även där representeras som kriminella och 

som stora mängder vatten. Hon menar att detta bidrar till ett skapande av ”vi” och ”dom” där 

invandrade placeras i samhällets periferi i motsättning till infödda amerikaner.  

)

!
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6.2)”Our)country”)mot)”radical)Islamic)terrorists”)

 

Donald J. Trump @realDonaldTrump Oct 18 !Thank you Colorado Springs. If I’m elected 

President I am going to keep Radical Islamic Terrorists out of our country! 

#DrainTheSwamp 

 

Donald J. Trump @realDonaldTrump Oct!29  If I am elected President, I am going to 

keep RADICAL ISLAMIC TERRORISTS OUT of our country! #MakeAmericaSafeAgain 

 

I dessa två tweetar ekvivaleras den flytande signifikanten ”vi” med knuttecknen ”I” och ”our 

country”. ”Vi” är alltså förbundet med det sociala rummet USA. I motsättning till detta ”vi” 

ekvivaleras ”dom” med signifikanten ”radical Islamic terrorists”. Genom användningen av 

hashtaggen #DrainTheSwamp, vilken i valrörelsen användes av Trump som ett slagord mot 

det politiska etablissemanget (Jackson 2016), antyds en koppling mellan det politiska 

etablissemanget och viljan att släppa in islamistiska terrorister. Mot detta etablissemang står 

”I” – det vill säga Donald Trump – som kommer att hålla borta de islamistiska terroristerna 

från landet om han väljs till president. Men att Trump inte bara syftar på islamistiska 

terrorister när han använder mästersignifikanten ”radical Islamic terrorists”, framgår av 

nedanstående tweetar.  

 

Donald J. Trump @realDonaldTrump Oct 20  Plain & Simple: We should only admit into 

this country those who share our VALUES and RESPECT our people.  

 

Donald J. Trump @realDonaldTrump Oct 20  Hillary has called for 550% more Syrian 

immigrants, but won’t even mention “radical Islamic terrorists.” #Debate #BigLeagueTruth 

 

Donald J. Trump @realDonaldTrump Oct! 24 Wow, just came out on secret tape that 

Crooked Hillary wants to take in as many Syrians as possible. We cannot let this happen - 

ISIS! 

 

I tweetarna ovan ekvivaleras den flytande signifikanten ”vi” med knuttecknen ”we”, ”this 

country” och ”our people”. ”Vi” är alltså förbundet med det sociala rummet USA, men dit hör 

inte invandrade personer från Syrien. ”Dom” ekvivaleras med knuttecknen ”radical Islamic 

terrorists”, ”Syrian immigrants” och ”ISIS”.  
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I tweetarna kopplar Trump alltså samman ”radical Islamic terrorists” och ”ISIS” med ”Syrian 

immigrants”. Han skriver: ”Hillary has called for 550% more Syrian immigrants, but won’t 

even mention “radical Islamic terrorists.”” Genom att på detta sätt koppla samman 

mästersignifikanterna ”radical Islamic terrorists” och ”Syrian immigrants” är det underförstått 

att en ökad invandring från Syrien automatiskt innebär en ökning av militanta islamister i 

landet.   

 

Enligt Halls representationsteori konstrueras teckens betydelser inom kulturer bestående av 

särskilda språk och betydelsesystem (Hall, Evans & Nixon 2013). Dessa konstruktioner 

förstås bäst inom de kontexter som språken används i, och konstruktionen av ords betydelser 

är beroende av avsändare och kontext (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Ovanstående 

tweetar tolkas därför mot bakgrund av att Trump vid ett upprepat antal tillfällen under 

valrörelsen krävt ett stopp för muslimsk invandring med anledning av terrorhotet mot landet 

(Diamond 2016). Sett i denna kontext är det inte ”bara” signifikanterna ”Syrian immigrants” 

och ”radical Islamic terrorists” Trump ställer mot ”our country”, utan muslimer generellt. På 

detta vis används ”radical Islamic terrorists” av Trump som ett tecken för muslimer, enligt 

Halls representationsteori.  

 

Trumps framställning av muslimer som ”radical Islamic terrorists” påminner om den bild av 

araber som enligt Said (1993) konstruerades i amerikansk massmedia och populärkultur på 

1970-talet. En vanligt förekommande stereotyp var där att framställa araber i form av ”vildar” 

och potentiella terrorister. Said gör en poäng av att beskrivningen av ”den andre” också är ett 

sätt att definiera sig själv (dess motsats), vilket går i linje med den diskursanalytiska metod 

som används i denna studie. Även fast det var nästan 40 år sedan den första upplagan av Saids 

bok Orientalism trycktes, och trots att den undersöker texter producerade under 1800- och 

1900-talen, är den än idag en studie det refereras flitigt till inom forskning som rör 

konstruktionen av ”den andre”. Det skulle kunna hänga samman med att de stereotypa 

representationerna av ”den andre” i Väst delvis är desamma idag som tidigare i historien.  
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6.3)”We”)mot)”Obama”)

 

Donald J. Trump @realDonaldTrump Oct 17  We have all got to come together and win 

this election. We can't have four more years of Obama (or worse!). 

 
Donald J. Trump @realDonaldTrump Nov 8 !Today we are going to win the great state of 

MICHIGAN and we are going to WIN back the White House! Thank you MI! 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158081600190725/ !
 

I ovanstående två tweetar ekvivaleras den flytande signifikanten ”vi” med ”we” och ställs i 

motsättning till ”Obama”. Det visar att ”Obama” inte ingår i ”vi”. Vad är det då ”Obama” i 

den här kontexten representerar?  

 

Eftersom att den flytande signifikanten ”vi” står i motsatsställning till den flytande 

signifikanten ”dom”, innebär en konstruktion av ”vi” också en konstruktion av ”dom”; 

nämligen motsatsen till det innehåll som ”vi” fylls med. Det stöds av teorin om identitet och 

gruppbildning som innebär att grupper definieras i kontrast till andra grupper. En annan 

central aspekt i tolkningen av ovanstående tweetar är uppsatsens poststrukturalistiska ansats 

som bland annat innebär att de diskursiva artikulationerna måste tolkas utifrån de kontexter 

som de är skrivna inom (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

 

När tweetarna skrevs var Barack Obama den sittande presidenten i USA och en symbol för 

den styrande makten eller ”det politiska etablissemanget”, som Trump gjort till sin fiende 

under valkampanjen (Jackson 2016). Men det är i sammanhanget svårt att bortse ifrån att 

Obama också vid tidpunkten var landets första svarta president, som av Trump vid ett 

upprepat antal tillfällen blivit anklagad för att vara muslim och inte född i landet (Kranish & 

Fisher 2016). När ”Obama” ställs i motsättning till ”vi”, gör han det följaktligen inte enbart 

som representant för det politiska etablissemanget, utan också som en representant för 

utlänningar och muslimer. Representationen är inte lika tydlig och direkt som kopplingen 

mellan ”syrians” och ”radical Islamic terrorists”, och kan därför användas av Trump utan att 

riskera att bli beskylld för islamofobi. När Trump skriver att ”vi” kommer att ”WIN back the 

White House!”, är det underförstått att ”dom”, med Obama i spetsen, har tagit ”the White 

House” från ”oss”.  
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Donald J. Trump @realDonaldTrump Oct 20  This is an incredible MOVEMENT- WE 

are going to take our country BACK! #November8th #BigLeagueTruth #Debate 

 

Donald J. Trump @realDonaldTrump Oct 20  Together we can save American JOBS, 
American LIVES, and AMERICAN FUTURES! #Debates 

 

I tweetarna ovan knyts signifikanten ”vi” samman med knuttecknen ”we”, ”American” och 

”our country”. Utifrån att signifikanten ”dom” fylls med innehåll när ”vi” konstrueras är det 

några andra än ”vi” (amerikaner) som har makten i ”our country” (USA). Också dessa tweetar 

behöver tolkas mot bakgrund av vad den då sittande presidenten Barack Obama i denna 

kontext representerar enligt ovan. Det är från detta ”Obama” som ”vi” kommer att ”take our 

country BACK!”.  

 

Donald J. Trump @realDonaldTrump Nov 2  Thank you Orlando, Florida! We are just 
six days away from delivering justice for every forgotten man, woman and child in this 
country! 

 

Användningen av ”every forgotten man, woman and child in this country” i tweeten ovan 

innebär återigen en konstruktion av ”dom” som ”etablissemanget”. Trots att Trump själv är en 

känd miljardär som genom åren getts stort medialt utrymme, vilket han bland annat använt för 

att uttrycka sina politiska åsikter (Kranish & Fisher 2016), placerar han sig själv som 

företrädare för ”every forgotten man, woman and child in this country” mot 

”etablissemanget”. Vad det är som möjliggör denna gruppindelning och konstruktion av 

verkligheten utvecklas i nästkommande kapitel.   

 

6.4)Avvikande)diskursiv)artikulation)

!
Donald J. Trump @realDonaldTrump Nov 7  Michigan, USA Our American comeback 
story begins 11/8/16. Together, we will MAKE AMERICA SAFE & GREAT again for 
everyone! Watch: https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158072146545725/  

 

Ovanstående tweet refererar till ett inkluderande ”vi”. Detta då den innehåller en länk till ett 

videoklipp som handlar om en puertorican som hyllar Trump och som avlutas med texten ”the 

American comeback story begins 11.8.16”. I denna diskursiva artikulation syftar alltså 

mästersignifikanten ”Our American” på ett ”vi” som även inkluderar latinamerikaner. Det gör 

tweeten unik för studiens insamlade material. Att tweeten skrevs den 7 november, dagen före 
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presidentvalet, tolkas i detta sammanhang som ett försök av Trump att nå ut till bredare 

väljargrupper i valrörelsens slutspurt.  

 

6.5)Innehållet)för)”vi”)och)”dom”)

I den här studien används en definition av begreppet diskurs som ett visst sätt att tala om och 

förstå världen. Eftersom varje diskursiv artikulation är en del av skapandet av diskurs är vad 

som sägs och hur/av vilka det mottas centralt för skapande av mening (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Hur kan Donald Trumps bidrag till skapandet av diskurs sammanfattas, 

avseende det innehåll vilket han fyller de flytande signifikanterna ”vi” och ”dom” med?  

 

I uppsatsens analys framkommer det att de mest centrala knuttecken som Trump kopplar 

samman med den flytande signifikanten ”vi” är ”American”, ”our country” och ”we”. I 

kontrast till detta ”vi” fylls den flytande signifikanten ”dom” med ”radical Islamic terrorists”, 

”criminal aliens” och ”Obama”. Mot bakgrund av vad dessa begrepp representerar inom den 

kontext som texterna är producerade konstruerar Trump en motsättning mellan ”vi” och 

”dom” som baseras på religiös tillhörighet och ursprung. I denna konstruerade konflikt utgörs 

”vi” av infödda amerikaner och ”dom” av muslimer och personer som invandrat från 

Latinamerika, och det är ”dom” som utgör problemet. I det följande kapitlet utvecklas vad 

denna konstruktion av ”vi” och ”dom” kan få för effekter ur ett bredare samhällsperspektiv, 

och vad det finns för möjligheter till alternativa gruppkonstruktioner.  
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7.)Analytisk)diskussion)

Utgångspunkten för den här uppsatsen är att användningen av språk konstruerar vår 

uppfattning av verkligheten och var den politiska konfliktlinjen går. Eftersom grupper bildas i 

kontrast till andra grupper när de representeras, följer en samhällsbild med när en grupp 

bildas. Därför är gruppbildning centralt i kampen om vilket innehåll ”berättelsen om 

samhället” ska ges (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Vilket innehåll signifikanterna ”vi” 

och ”dom” fylls med kan alltså säga något om vad det är för samhällsbild Donald Trump 

målar upp och mellan vilka grupper han konstruerar den politiska konfliktlinjen.   

 

Det innehåll som Donald Trump fyller de flytande signifikanterna ”vi” och ”dom” med 

framställer invandring som det övergripande samhällsproblemet, i synnerhet från muslimska 

och latinamerikanska länder. Utifrån denna problemkonstruktion skulle en politisk lösning 

kunna vara att stoppa muslimer från att invandra till USA och att deportera personer av 

latinamerikanskt ursprung som tagit sig in i landet utan tillstånd. Detta är också två förslag 

som Trump drev i valrörelsen (Kranish & Fisher 2016).  

 

I studiens teoretiska ramverk (se stycke 4.9) formuleras den analytiska frågan vilka 

konsekvenser den diskursiva praktiken har ur ideologisk, politisk och social aspekt. Förstärks 

ojämlika maktförhållanden i samhället av den diskursiva praktiken, eller sätter den 

maktpositionerna i fråga genom att framställa verkligheten och de sociala relationerna på ett 

nytt sätt (Winther Jørgensen & Philips 2000)?  

 

Problemkonstruktionen som ovan beskrivs kan förutom nämnda politiska förslag också leda 

till att ytterligare förstärka de sociala spänningarna i landet och öka främlingsfientligheten. 

2015 ökade antalet anmälda hatbrott i USA med 6 % jämfört med året innan. I denna siffra 

inryms ett ökat antal hatbrott mot grupperna afroamerikaner, judar, hbtq-personer och 

muslimer. Ökningen av hatbrott mot muslimer var så hög som 67 % (Department of Justice 

2016).  

 

Enligt Hall är teckens betydelser fixerade genom systemet av representation. Det innebär att 

vi, som nämnts i tidigare kapitel, inte från en dag till en annan kan börja representera 

konceptet av en stol för a, b, c och förvänta oss att bli förstådda. Samtidigt finns det ingen 

slutgiltig fixering av mening. Mening skapas konstant i diskursiva artikulationer, vilket gör att 
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teckens betydelser och sammankopplingar med andra tecken hela tiden återskapas eller 

förändras (Hall, Evans & Nixon 2013). Det innehåll som Trump fyller de flytande 

signifikanterna ”vi” och ”dom” med bidrar till att förskjuta gränserna för vad andra inom 

samma kultur kan uttrycka, och samtidigt göra sig förstådda.    

 

Dagen efter presidentvalet i USA, den 9 november 2016, anmäldes över 200 hatbrott. Som 

exempel på hatbrott som skedde under de tio dagar närmast efter valet kan nämnas att en vit 

lastbilschaufför i Nashville ropade följande åt en kvinna med hijab som stod och väntade på 

bussen med sin son: ”Go back to your fucking country and take your terrorist son with you”. I 

staden El Cajon fick ett företag motta en lapp med texten: ”BE PREPARED TO GO BACK 

TO YOUR COUNTRY WITH ISIS...DONALD TRUMP WILL KICK ALL OF YOUR ASS 

BACK WHERE YOU CAME FROM.” (Southern Poverty Law Center 2016).  

 

Det sätt som Donald Trump målar upp den politiska konfliktlinjen på har också en annan 

funktion. Hegemoni beskrivs i studiens teoretiska ramverk (se stycke 4.7) som ett slags 

organiserat samtycke, där koncept om samhällets sociala ordning konstrueras utan att våld 

eller tvång tillgrips. Begreppet är utvecklat för att förklara hur det kommer sig att människor 

accepterar att leva i ojämlika samhällen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Om den 

primära gruppindelningen av samhället handlar om varifrån människor kommer, osynliggörs 

alternativa sätt att se på samhället. Däribland bilden av att människor lever i ojämlika 

samhällen. Om Trumps sätt att fylla de flytande signifikanterna ”vi” och ”dom” vinner den 

hegemoniska kampen om begreppens innehåll (och därmed beskrivningen av den politiska 

verkligheten) görs politisk kamp för ett mer jämlikt samhälle irrelevant, och miljardärer som 

Donald Trump kan ingå i gruppen ”folket” mot gruppen ”etablissemanget”. För i den 

verklighet som Trump konstruerar baseras gruppbildningen primärt på varifrån människor 

kommer, inte hur stora tillgångar de har.  

 

I uppsatsens inledningskapitel beskrivs vikten av att måla upp politiska konfliktlinjer genom 

att fylla signfikanterna ”vi” och ”dom” med ett visst innehåll. Det har betydelse inte bara för 

de presidentkandidater i USA som har debatterat mot varandra, utan även för den 

verklighetsbild som förmedlas till de miljontals människor som genom olika kanaler följer 

Trumps twittrande. Hur många det är som går med på Trumps sätt att konstruera samhället är 

svårt att säga, och som nämnts i det teoretiska ramverket (se stycke 4.6) existerar i ett och 

samma samhälle flera olika sätt att konstruera bilden av verkligheten i form av olika 
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gruppindelningar. Sett ur det perspektivet kan det sägas råda en diskursiv kamp i USA om de 

flytande signifikanterna ”vi” och ”dom”. Det sätt som Trump konstruerar ”vi” och ”dom” är 

alltså inte någon självklarhet; nedan presenteras alternativa sätt att konstruera verkligheten. 

Detta innebär en fortsatt dekonstruktion av Trumps konstruktion av begreppen ”vi” och 

”dom”.  

 

7.1)Dekonstruktion)av)”vi”)och)”dom” 
”Språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar till att forma den.” 

(Bergström & Boréus 2012, s. 354).  

 

Citatet ovan inleder uppsatsens teoretiska ramverk. Språket är alltså utifrån detta teoretiska 

perspektiv inte en spegel som beskriver verkligheten precis som den är. Ords betydelser är 

konstruerade, och konstruerar verkligheten när de artikuleras. I politisk kommunikation som 

rör de flytande signifikanterna ”vi” och ”dom” är konstruktionen färgad av politisk åskådning. 

Samtidigt som alla ur resursaspekt inte har samma möjlighet att sprida sin diskursiva 

artikulation, finns det en teoretisk möjlighet för många att vara med och forma diskurser 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

 

Dekonstruktion innebär att visa att en hegemonisk representation som framställs som 

”naturlig”, i själva verket är konstruerad och att knuttecknen kunde ha knutits samman på ett 

annat sätt och då fått en annan mening. För att förändra en struktur måste förändringen ske 

inom strukturen ifråga (Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

 

Donald Trumps konstruktion av ”vi” och ”dom” är inte självklar och av naturen given, utan 

just en konstruktion – vars uppbyggnad beskrivs i föregående kapitel. Vad finns det då för 

möjlighet för personer som inte delar Trumps politiska åskådning att förändra konstruktionen 

av signifikanterna ”vi” och ”dom”? Om hänsyn ska tas till att alla människor inte har samma 

möjlighet att få sina texter spridda, kan ett svar vara att människor i opposition mot hur en 

viss diskurs konstruerar ”vi” och ”dom” organiserar sig i grupp för att utifrån gruppens 

politiska ideologi ta upp kampen för den konstruktion av signifikanterna som bäst beskriver 

deras syn på samhället. Eller att argumentera emot en uppdelning av ”vi” och ”dom” 

generellt, och istället lyfta signifikanter som exempelvis ”tillsammans”. Det går i politiska 

debatter på sociala medier att se exempel på grupper som i olika grad fyller en sådan funktion. 
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I Sverige finns den antirasistiska gruppen #jagärhär, i USA gruppen #blacklivesmatter. Dessa 

grupper deltar i politiska diskussioner på sociala medier och bidrar där bland annat till 

konstruktionen av flytande signifikanter som innebär inkluderande istället för splittring utifrån 

ursprung (Facebook 2016) (Black lives matter 2016). I ett vidare perspektiv handlar kampen 

inte enbart om konstruktioner av enstaka ord och problemformuleringar. I förlängningen 

handlar striden om konstruktionen av vår verklighet och vad det är för samhälle vi vill leva i.  

 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) skriver att en diskursanalytisk studie kan användas i 

form av kritisk språkmedvetenhet. Med det menas att ge kunskap om den diskursiva praktik 

som människor deltar i när de använder språk och konsumerar texter, samt att öka 

medvetenheten om de sociala strukturer och maktrelationer som diskursiv praktik både 

formas av och bidrar till att forma och förändra. Läsaren får själv avgöra om denna studie har 

lyckats bidra till en ökad förståelse för de ramar som begränsar vårt språkbruk och visat på 

möjligheter till förändring.  

 

7.2)Trumps)mediala)genomslagskraft)

Trump fick under presidentvalrörelsen stor medial uppmärksamhet, både på sociala medier 

och i traditionell massmedia (Pilkington 2016). Den omfattande uppmärksamheten hade flera 

orsaker, varav hans kändisskap och tidigare karriär var två faktorer (Kranish & Fisher 2016). 

Men den kan också förklaras utifrån det sätt som Trump konstruerade sin berättelse om 

samhället.  

 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) innebär konkurrensen om att dela in samhället i 

vissa grupper, en kamp om vilken berättelse om samhället som ska få störst genomslagskraft. 

Den berättelse om samhället som går segrande ur den kampen i form av de gruppbildningar 

som konstrueras, har en central betydelse för hur vi uppfattar verkligheten och vilka 

handlingar vi väljer att vidta. 

 

Ur ett mediedramaturgiskt perspektiv där karaktärer och deras handlingar står i fokus (Ryan 

2004) kan Trumps samhälleliga berättelse om ”vi” och ”dom” utgöra ett tacksamt stoff. 

Trump presenterade genom sitt twittrande en berättelse om samhället där det var tydligt att 

motsättningen stod mellan ”vi” mot ”dom” samt vems handlingar (eller blotta existens) som 

var problematiska. Motståndaren Hillary Clintons slogan i presidentvalet var ”Stronger 



! 51!

together” och hon tog avstånd från Trumps, i hennes ögon, splittrande retorik (Foley 2016). 

Sett ur ett mediedramaturgiskt perspektiv kan Trumps gruppindelning av ett ”vi” mot ett 

”dom” ha uppfattats som en enklare och tydligare berättelse om samhället som bidragit till 

medial uppmärksamhet, något som är nödvändigt för alla som vill nå framgång i ett 

presidentval (Polsby, Wildavsky & Hopkins 2008).  

 

7.3)Twitter)som)kanal)för)politisk)kommunikation)

Enligt Katz, Barris och Jain (2013), som studerat USA:s tidigare president Barack Obamas 

användning av sociala medier, är sociala medier effektiva verktyg för politiker att få ut 

information och sprida sin agenda till allmänheten. Däremot fungerar det inte automatiskt 

omvänt så att allmänheten också får mer inflytande i politiken. Kommunikationsforskaren 

Jarice Hanson (2016) är inne på samma linje: Twitter kan enligt henne vara ett effektivt 

kommunikationsmedel för politiker att få ut en synpunkt eller etablera en relation med sina 

följare. Fuchs (2014) kommer utifrån sin forskning fram till att Twitter, likt massmedia, 

främst fungerar som plattform för redan etablerade politiker och kändisar. Enligt honom 

kommer det att fortsätta vara på det viset så länge samhället i stort präglas av ojämlikhet och 

sociala medier är privatägda samt drivs av vinstintressen.  

 

Denna studies främsta syfte är inte att kartlägga vilken betydelse Twitter har som verktyg för 

politisk kommunikation. Men det faktum att Donald Trump var en både rik och känd person 

som fått stort massmedialt utrymme för att ge uttryck för sina politiska ställningstaganden 

långt före han inledde sin valkampanj på Twitter (Kranish & Fisher 2016), går i linje med den 

forskning som visar att Twitter främst fungerar som ett effektivt kommunikationsverktyg för 

redan etablerade politiker och kändisar. Med det sagt är det viktigt att understryka att det inte 

går att dra några generella slutsatser kring detta enbart utifrån denna studie, och att det finns 

alternativa sätt att använda Twitter och övriga sociala medier. Två exempel på sådana 

alternativ är de ovan nämnda hashtaggarna #jagärhär och #blacklivesmatter. I sammanhanget 

är det också relevant att påpeka att forskningen på detta område ännu är i sin linda och att 

forskningsresultat påverkas av vilka forskningssubjekt studierna utgår ifrån. Då användningen 

av Twitter som medium är ett relativt nytt fenomen, som dessutom är under konstant 

förändring, finns det ett fortsatt behov av vidare forskning rörande Twitter som kanal för 

politisk kommunikation.  
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7.4)Framtida)forskning)

Uppsatsens datainsamling skedde mitt under brinnande valrörelse, vilket troligen haft 

inverkan på det insamlade materialet. En styrka med valet av denna period är att det var en tid 

då väldigt många människors blickar var riktade mot Trumps Twitterkommunikation, och att 

den då hade stor medial genomslagskraft. Samtidigt bestod en betydande andel tweetar mest 

av information som till exempel var nästa valmöte skulle hållas. Det kan ha bidragit till att 

inte fler än 67 av de insamlade 390 tweetarna bidrog till att fylla ”vi” och ”dom” med 

innehåll. Att det inte var fler kan också bero på att Trump ju närmare valet kom valde att satsa 

på att locka röster bland väljare som stod längre ifrån honom politiskt, snarare än hans 

kärnväljare som kan antas dela hans politiska problemformulering. Ur dessa aspekter finns det 

ett behov av en jämförande studie som skulle kunna samla in tweetar under en jämförbar 

period en tid efter valet och som analyserar huruvida Trump ändrat sin retorik efter att ha 

blivit USA:s president.  

 

En annan aspekt som återstår att undersöka är hur Donald Trumps politiska kommunikation 

på Twitter skiljer sig från den kommunikation som hans politiska motståndare producerar på 

Twitter och andra sociala medier. Vilket innehåll för signifikanterna ”vi” och ”dom” 

konstruerar denna proteströrelse och dess företrädare? Kanske bidrar de med ett annat sätt att 

beskriva samhället där andra flytande signifikanter sätts i fokus? Vilket innehåll fylls i så fall 

dessa med, och vilken politisk konfliktlinje bidrar de till att måla upp? Dessa frågeställningar 

skulle kunna utgöra en grund en grund för framtida forskning.  
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Pressrelease:!Trumps!twittrande!analyserat!
 

Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s president. Nu släpps en studie 

som analyserat hans twittrande veckorna före valet. Fram träder en bild av en politiker 

som delar upp befolkningen i USA efter ursprung och skapar ett ”vi” och ”dom”.  

 

Miro Anter, student vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet, har 

genomfört studien inom ramen för en kandidatuppsats i ämnet medie- och 

kommunikationsvetenskap. Undersökningen kommer fram till att Donald Trump i sitt twittrande 

delar in människor efter varifrån de kommer.  

 

– Trump målar upp en bild av att motsättningarna i samhället står mellan infödda ”amerikaner” 

på den ena sidan och ”kriminella utlänningar” och ”islamistiska terrorister” på den andra, säger 

Miro Anter. Utifrån det perspektivet kan förslag som att till exempel stoppa invandringen från 

muslimska länder och deportera miljontals latinamerikaner, framstå som logiska lösningar. Det 

kan också ge en fingervisning om vilken politik han kommer att föra som president i USA. 

 

Studien omfattar 390 tweetar från Trumps Twitterkonto @realDonaldTrump, som twittrades 

under de sista tre veckorna före det amerikanska presidentvalet den 8 november 2016. 

Analysmetoden som använts är en diskursanalys som utgått från vilket innehåll Trump fyller 

subjekten ”vi” och ”dom” med. I studiens resultat framkommer det att ”vi” kopplas samman 

med ord som ”American” och ”our country”, medan ”dom” sammankopplas med ”radical 

Islamic terrorists” och ”criminal aliens”.   

 

– Den här typen av skapande av ”vi” och dom” innebär en konstruerad motsättning mellan 

infödda amerikaner och människor från andra delar av världen, där de senare utgör ett problem, 

fortsätter Anter. Risken är att den typen av retorik leder till ökade sociala motsättningar i USA. Vi 

kan redan nu se att antalet anmälda hatbrott mot landets minoriteter ökade med 6 % från 2014 

till 2015, enligt statistik från FBI.  

 

För mer information:  

Miro Anter, student vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet 

e-post: miroanter@hotmail.com tel: 073-630 71 64 

!


