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Sammanfattning 

 

Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s 45e president. Redan under 

valkampanjen, som Trump gick in i som en politisk outsider, såg vi en ny kommunikationsstil 

träda i kraft som enligt Enli (2017) bättre kan beskrivas som amatörism. Språket var rakt, direkt 

och ofiltrerat och tog ett stort kliv ifrån den traditionella politiska kommunikationen. Trumps 

huvudsakliga kommunikationsplattform är den sociala mediesajten Twitter där han 

kommunicerar frekvent och monologiskt med sin publik. Genom sin kontroversiella 

kommunikationsstil som väckt en global debatt kan Trumps kommunikation enligt Davis (2013) 

liknas vid propaganda från andra världskriget. Denna studie tar genom en kvalitativ 

innehållsanalys ett grepp om propagandans definition enligt olika teoretiska perspektiv och har 

därefter för avsikt att analysera Trumps kommunikation på Twitter ur ett propagandaperspektiv.  

Syftet med studien är att kartlägga om det går att härleda Donald Trumps kommunikation på 

Twitter till klassisk propaganda från 1937, samt att även belysa genom vilka element detta görs 

utifrån frågeställningarna: ”Hur kan Donald Trumps twitterinlägg förstås utifrån ett propagandaperspektiv?” 

Samt ”Vilka likheter/skillnader finns det mellan Trumps twitterinlägg och klassisk propaganda från 1937?”. 

Till grund för analysen ligger The Institute for Propaganda Analysis, (IPA) sju klassiska 

propagandaordningar från 1937 vilka utgörs av punkterna: name-calling, glittering generalities, 

transfer, testimonial, plain folks, och bandwagon (Institute for Propaganda Analysis, 1937) samt 

Jacques Elluls teori om olika former av propaganda.  

För att analysera textmaterialet från Twitter användes en hermeneutisk textanalys som grundar 

sig i läran om läsning och tolkning. Det insamlade datamaterialet är ett urval från Trumps 

twitterkonto, @real_DonaldTrump, och kom att bestå av 300 tweets under perioden 20 januari – 

20 mars 2017 med motivet att denna period representerar Trumps första dagar som USA:s 

president vilket därmed innebär att en ny politisk kommunikation tog sin början. Genom att 

analysera samt tolka Donald Trumps twitterinlägg ur IPA:s propagandaordningar framkom 

tillslut ett resultat som innebar att denna studie avslöjar att två tredjedelar av Donald Trumps 

tweets kunde tolkas ur IPA:s propagandaordningar. Slutsatsen är således att Donald Trumps 

kommunikation, trots nya högteknologiska hjälpmedel, kan tolkas ur och liknas vid ett klassiskt 

propagandaperspektiv som går hela 80 år tillbaka i tiden och kategoriserar därigenom in sig vid 

Elluls politiska samt horisontella propaganda. 

 

Nyckelord: Donald Trump, propaganda, twitter, kommunikation, Institute for Propaganda 
Analysis 
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Abstract  

 

January 20th 2017, Donald Trump was inaugurated as the 45th president of the United States of 

America. Since the start of the campaign, where President Trump entered as a political wild-card, 

he skillfully displayed a way of communicating never before seen at this level of politics. This 

style of communicating is according to Enli (2017) better described as unprofessional. The 

unfiltered, direct and straight-forward language was far from the traditional political environment 

historically utilized in presidential campaigns. Trumps primary platform for communicating with 

the surrounding world is the social media site Twitter, where his frequent one-way messages can 

benefit from the structure of the chosen interface. Davis (2013) connects Trumps controversial 

way of communicating to the propaganda of World War 2. This study will by qualitative content 

analysis, research the definition of propaganda from different theoretical perspectives and 

purpose as an analysis of Trumps communication through Twitter as propaganda. The objective 

of this study is to define if President Trump’s communicative strategy via Twitter is a derivate 

from the propaganda of 1937 and also emphasize from what elements this is done by answering 

the following: “How can Donald Trump’s tweets be interpreted from the perspective of propaganda? What are 

the similarities/differences that link President Trump’s tweets to classic propaganda from 1937 and if yes, what 

are these specific similarities?”  The analysis is based upon The Institute for Propaganda Analysis 

(IPA) seven orders of classic propaganda from 1937; name-calling, glittering generalities, transfer, 

testimonial, plain folks, card stacking and bandwagon (Sproule, 1997 s.129ff) and Jacques Elluls 

theory of propaganda in different forms.  

A hermeneutical text analysis, coming from the research of reading and interpreting, was the tool 

used for the twitter text analysis. The collection of data is extractions from President Donald 

Trump’s twitter account, @real_DonaldTrump, and consists of 300 tweets submitted between 

January 20th and March 20th of 2017. This timespan was intentionally chosen in order to target the 

early days of Donald Trump’s presidency and the dawn of this new way of political 

communication. The analysis and interpretation of the selected twitter submissions show that 2/3 

of them lies within the orders of propaganda defined by IPA. This concludes that President 

Trumps communication, despite new technological resources, can be interpreted as and 

compared to classic propaganda spanning 80 years back in time and thereby categorizes as Elluls 

political and horizontal propaganda.  

 

Key words: Donald Trump, propaganda, twitter, communication, Institute for Propaganda 
Analysis
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1. Introduktion 
	
Runt om i världen reser sig en våg av högerpopulistiska politiska partier med karaktärsfulla ledare 

i spetsen. Dessa vars kommunikativa förmåga har en sak gemensamt, deras uttryck. Språket är 

rakt, direkt och ofiltrerat och genom kanaler i sociala medier slår deras budskap fram med en 

aggressionstriggande kraft. Vid frontlinjen av denna politiska kommunikationsform står USA:s 

president Donald Trump som kommunicerar både kontroversiellt och ogenerat till sin publik. 

Detta resonemang förs bland annat av Anne Applebaum, forskare i digital propaganda, som även 

menar att sociala medier en underskattad men avgörade faktor i vågen av vrede som lyfter 

politiker som till exempel Trump, Marine Len Pen och Jimmy Åkesson (Pettersson, 2017). 

Trumps huvudsakliga kommunikationskanal är den sociala medieplattformen Twitter där Trump 

dagligen levererar tweets med ett språk aldrig tidigare skådat inom politisk kommunikation. 

Tweeten ”Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDog, failing career and all, had aimed and fired 

the gun at President Obama? Jail time!” (twitter.com/realdonaldtrump) exemplifierar Donald Trumps 

kommunikativa karaktärsdrag genom sitt banbrytande språk i politiska sammanhang. En fördom 

om Trumps uttryck tycks vara hans politiska kommunikativa amatörism som ständigt provocerar 

och väcker känslor. Vid en närmre analys av tweets som ovan finner man dock intressanta 

mönster och dolda poänger som sätter denna politiska amatörism på kartan och gör den 

konkurrerbar med den traditionellt sett professionella politiska kommunikationen. Som 

avsändare av en tweet av ovanstående karaktär gör Trump en poäng av att prata likt ”vanligt 

folk” vilket öppnar upp för en intressant textanalys utifrån ett klassiskt propagandaperspektiv. 

Vad denna studie avhandlar är således att tolka Donald Trumps kommunikation på Twitter ur 

The Institute for Propaganda Analysis sju propagandaordningar. Studiens disposition inleds med 

en introduktion till uppsatsens ämne till följd av tidigare forskning och teori. Vidare presenteras 

studiens metoder och analysmaterial. Fortsättningsvis följer analys och resultat, analytisk 

diskussion samt slutsatser och tidigare forskning. Avslutningsvis presenterar studien 

implikationer för samhälle och yrkesliv. 

 

1.1 Bakgrund 
	
De flesta politiker i västvärlden använder sig av sociala medier som Twitter och Facebook för att 

sprida deras ideologier och för att försöka fånga större publikers intresse. ”En stor del av den 

dagliga verbala och visuella kommunikationen har migrerat till olika deltagande plattformar” 

(KhosraviNik & Unger, 2016, s. 230) vilket i sin tur har påverkat hur politiken kommunicerar och 
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agerar. Högerpopulistiska partier verkar ha lyckats särskilt bra genom att använda sociala medier i 

kampanjändamål och har använt dem som ett strategiskt kommunikationsverktyg och som ett 

kraftfullt politiskt instrument, vilket länder som både Polen och Frankrike visar exempel på. I 

Frankrike använde till exempel högerpopulisten Marine Le Pen sig av Twitter för att 

kommunicera en bild av sig själv som en karismatisk ledare som förstår sig på folket (Kreis, 2017, 

s.608). Donald Trump kan vara det mest framträdande exemplet när det kommer till att använda 

Twitter som kommunikativ plattform för att sprida sina ideologier och sin politik. Ända sedan 

2015, då han tillkännagav att han skulle kandidera till presidentvalet, har Trump frekvent använt 

Twitter genom sitt privata twitterkonto @real_DonaldTrump och än idag föredrar Trump att 

twittra framför att hålla traditionella presskonferenser (Keith, 2016). Hans karaktär som 

presidentkandidat var i stor utsträckning formad av hans vida tweets som ofta citerades och 

debatterades (Enli, 2017). Med sina 45,9 miljoner följare är Trump nu Twitters mest följda 

världspolitiker (Samuelsohn, 2017) och genom hans kontroversiella språk har han banat väg för 

en ny politisk kommunikation som enligt Enli (2017) kan beskrivas som amatörism. Trots denna 

amatörism visar tidigare forskning på att begreppet kan vara konkurrerbar med den 

professionella politiska kommunikationen då det är ett strategiskt drag.  

 

Trumps kontroversiella kommunikationsstil har skakat om en hel värld och samtidigt trollbundit 

en halv kontinent som sympatiserar och inspireras av Trumps kommunikativa ledarskap. ”Den 

politiker som inte gör det korrekta och inte lyssnar på rådgivare innan de öppnar käften kommer 

att framstå som mycket mer levande” säger författaren Alexander Bard till branschtidningen 

Resumé, (Thambert, 2017). Slutsatser som Bards har hos mig väckt en nyfikenhet kring hur en 

kommunikationsstil som Donald Trumps idag kan övertyga och hänföra till den grad att vinna ett 

presidentval.  

 

1.2 Problemformulering  
	
En kommunikationsstil som Donald Trumps tar ett stort kliv ifrån den traditionella politiska 

kommunikationen som utifrån ett informativt perspektiv haft som avsikt att upplysa 

medborgarna. Den politiska kommunikationen definieras i grunden som samspelet mellan tre 

aktörsgrupper: politiska aktörer, allmänheten och medieaktörer. Samspelet mellan aktörerna 

förklaras som ett beroendeförhållande parterna emellan då ingen aktör kan fungera allena 

(Strömbäck, 2014 s.29). Med Trumps kommunikationsmetoder skapar han en distans mellan 

dessa beroendeförhållanden. Ett exempel på problematiken som uppstår är mediedebatten som 

Trump för där han pekar ut medierna som ”fake news”, och istället hänvisar till sig själv som den 
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enda sanna nyhetskällan. Detta tillsammans med Trumps kontroversiella språkbruk, där 

övertygelsen ständigt är närvarande, finns det goda skäl att analysera Trumps språk ur ett 

propagandaperspektiv. De sociala mediernas sociologiska påverkansformer har här blivit en stor 

del och digitala kommunikationstjänster som Twitter blir automatiskt en plattform för ett 

politiskt spel där vår tids propaganda kan tas i uttryck. När den moderna politiken i en av 

världens största demokratier utövar sin makt genom propaganda uppstår ett demokratiskt 

problem. Med studien avser jag att analysera Donald Trumps twitterinlägg utifrån ett  

propagandaperspektiv för att se vilka kopplingar som eventuellt kan göras mellan Trumps tal och 

klassisk propagandaretorik. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
	
Syftet med studien är att kartlägga om det går att härleda Donald Trumps kommunikation på 

Twitter till klassisk propaganda från 1937, samt att även belysa genom vilka element detta görs. 

Detta syfte leder fram till frågeställningarna: 

 

1. ”Hur kan Donald Trumps twitterinlägg förstås utifrån ett propagandaperspektiv?” 

2. ”Vilka likheter/skillnader finns det mellan Trumps twitterinlägg och klassisk propaganda från 1937?” 
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2. Teori och tidigare forskning  
	
Detta avsnitt behandlar både teori och tidigare forskning då de går in i varandra. Ämnet 

avhandlar klassisk propaganda samt nutida politisk kommunikation på nätet. Avsnittet inleds med 

en definition av propaganda följt av olika synsätt på begreppet samt dess olika former. Därefter 

följer politisk kommunikation på nätet, professionell kontra amatörmässig politisk 

kommunikation, Donald Trump på Twitter, parasociala relationer samt en presentation av The 

Institute for Propaganda Analysis. Avslutningsvis presenteras propaganda på Twitter och 

avsnittet ringas in genom det teoretiska ramverket. 

 

2.1 Propaganda – definition 
	
Begreppet propaganda är nästan 400 år gammalt och härstammar från den katolska kyrkan som 

under 1600-talet propagerade genom att sprida sin tro. När vi i modern tid refererar till begreppet 

propaganda syftar vi till början av 1900-talet då begreppet tog ny fart, denna gång i form av 

politisk propaganda i krigssammanhang genom första världskriget. Det var först genom första 

och andra världskrigets mediehets som begreppet började användas frekvent och då med en mer 

negativ konnotation (Huckin, 2016 s.119). Massmedia var propagandans stora spridningsverktyg 

och genom 1950-talets spridning av TV som nytt medium öppnades ett nytt fält för de som 

önskade att influera andra (Tal & Gordon, 2016 s.182). 

 

Att utföra en studie ur ett propagandaperspektiv kräver först och främst en klar definition av 

begreppet propaganda. Att definiera propaganda kan vara synnerligen komplext då begreppet 

genom historien tillägnats en lång rad olika definitioner av olika forskare inom ämnet. En vanligt 

förekommande definition är att ”propaganda kännetecknas som organiserade försök att påverka 

människors tankar i enlighet med propagandistens syften” (Lasswell, Lerner och Specier, 1979, 

s.5). Oavsett om det gäller politiska partiers valkampanjer, staters påverkan på sina medborgare 

eller organiserade försök till terroristrekrytering så är de alla samlade exempel på kommunikation 

som tydligt gynnar avsändaren, och som därför ryms inom begreppet propaganda (Jowett & 

O’Donnell, 2012, s.2). Jowett & O’Donnell (2012) gör en tydlig distinktion mellan propaganda, 

övertalning och information. Vad som skiljer kommunikationsformerna åt menar de är deras 

syfte och dess interaktivitet. Författarna förstår information som mer eller mindre neutralt 

överförbar fakta där syftet är just att informera. Övertalning menar de däremot syftar till en mer 

dubbel tillfredställelse som grundar sig i att både sändare och mottagare tjänar på budskapet då 
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mottagaren för in sin egen förståelsehorisont i resonemanget. Detta till skillnad från propagandan 

som endast uppfyller sändarens behov (Jowett & O’Donnell, 2012, s.32). 

 

Propaganda har en starkt negativ konnotation i det nutida samhället, vilket valideras av empiriska 

studier. I en omfattande dataundersökning av samtida tal och texter, genomförd av Mark 

Davies’s Corpus of Contemporary American English, visades nästan samtliga exempel associera 

propaganda med något negativt (Huckin, 2016 s.122 ff). Tuitui (2017) menar att propaganda är 

ett svårdefinierat begrepp bland annat just på grund av begreppets allmänt negativa konnotation 

som något ont och osanningsenligt. Trots denna allmänna uppfattning om begreppets negativa 

rykte står en rad framstående forskare som trots detta kan se fördelar med propagandan. 

 

2.2 Olika synsätt på propaganda 
	
Det finns olika ingångar inom forskningen kring propaganda. Tidiga propagandaforskare som 

Lasswell och Lippmann förde en diskussion både om fasorna med propaganda samt 

nödvändigheten av den. De hävdade att propaganda inom ramen för ett atomiserat samhälle var 

en mekanisk form för att förverkliga den allmänna opinionen och fungerade därmed som en 

form av social kontroll (Welch, 2014 s. 25). Edward Bernays såg propagandans positiva effekter 

och förlängde tanken om propaganda genom att grunda public relations-industrin. Bernays ansåg 

att propaganda är en viktig del av det demokratiska samhället då massorna behöver guidning av 

naturliga ledare och osynliga guvernörer (Bernays 1928). Barneys syn på propaganda ska betraktas 

som en mekanism vilkens idéer är till för att sprida ut till massorna. Därför bör propagandan inte 

associeras med falskhet och oärlighet. Om propagandan är ond eller god beror istället på om 

orsaken är uppriktig och korrektheten av informationen (Bernays, 1928 s.20). Phil Taylor var 

även han en ledande förespråkare av propaganda som menade att han ville återupprätta 

begreppet propaganda på ett sätt tillbaka till dess mening innan 1914. Han menade att vi snarare 

behöver mer propaganda i samhället, inte mindre. Detta på grund av att det behövs fler försök att 

påverka opinionen och för att väcka vårt politiska deltagande i den sociala och politiska 

processen (Welch, 2016 s.244). Taylors teori om propagandans nödvändighet för att väcka debatt 

kan tolkningsvis framträda genom Donald Trumps politiska deltagande. Det politiska 

engagemanget hos allmänheten har i och med Trump väckt intresse av dramatisk karaktär. 

Oavsett om propagandan är en nödvändighet för samhället eller ej, så kommer begreppet i olika 

former och kan kategoriseras in i ett flertal olika områden. 
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2.3 Propagandans olika former enligt Jacques Ellul 
	
Jacques Ellul tillhör efterkrigstidens propagandateoretiker och skiljer sig gentemot övriga 

propagandateoretiker då han ser propaganda som ett socialt fenomen snarare än något som är 

konstruerat av en avsändare med ett specifikt syfte. Ellul menar att de flesta är ett lätt byte för 

propagandan då deras fasta men felaktiga övertygelse om att propagandan skulle vara helt baserad 

på osanningar. Istället kommer den moderna propagandan med många olika sorters sanningar 

som halvsanningar, begränsade sanningar och sanningar ur sitt sammanhang. En viktig del ur 

Elluls avhandling är hans resonemang om människans behov av propaganda där han menar att 

människan utan inblandning av dessa påverkansformer bli isolerad och utanför samhällets 

diskussion och förlorar därmed sitt personliga engagemang och raison d’étre (Kellen, 1965 s.v).  

 

Ellul har genom sina teorier om propaganda identifierat åtta olika former av begreppet: 

Politisk/sociologisk propaganda, agitations/integrationspropaganda, irrationell/rationell 

propaganda samt vertikal/horisontell propaganda (Ellul, 1973, s.62ff). Den politiska propagandan 

har politiska ändamål och bärs upp av en politisk kropp, som till exempel en regering eller ett 

parti och har för avsikt att förändra opinionen. Valet av metoder är avsiktliga och beräknade och 

de önskade målen är tydligt utmärkta. Politisk propaganda kan antingen vara strategisk eller 

taktisk. Den strategiska propagandan fastställer den generella arbetslinjen man jobbar efter med 

dess tillhörande argument och kampanjer medan den taktiska propagandan däremot försöker få 

omedelbara resultat (Ellul, 1973 s.62). Den sociologiska propagandan ger grunden till den politiska 

propagandan då den tränger igenom vårt medvetande genom sociala och kulturella faktorer som 

till exempel film och reklam.  

Agitationspropagandan är av hatisk karaktär och söker förstöra den etablerade ordningen genom 

revolt. Integrationspropagandan går däremot ut på att skapa en känslomässig samstämmighet bland 

väljarna, samt att dra till sig anhängare (Ellul, 1973 s.63). De båda världskrigen visar tydliga 

exempel på hur agitations- samt integrationspropaganda kan se ut i praktiken. Den agiterande 

propagandan med rötterna i den kommunistiska propagandan såg på begreppet som utbildning 

och vetenskap då det kommunistiska partiets uppgift var att upplysa och leda massorna (Peterson 

2014, s.36). Den integrerade propagandan representeras av den nazistiska propagandan under 

andra världskriget. (Peterson 2014, s.41).  

Den irrationella propagandan appellerar till våra känslor och talar till oss genom myter och symboler 

medan den rationella propagandan använder fakta och statistik. Vertikal propaganda är den mest 

klassiska propagandaformen då den är skapad av ledarens överlägsna position. Denna form kan 

liknas vid Hitlers tal inför jublande massor i nazityskland. Den horisontella propagandan görs inom 
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den ledarlösa gruppen där alla individer är lika och skiljer sig inte från utbildning. Denna form är 

vanlig inom totalitära stater där individer delas upp i grupper och blir genom dem utsatta för 

propaganda (Ellul, 1973 s.79ff). Vulovic (2016) tar ett intressant grepp om den vertikala och 

horisontella propagandan då han gör en koppling mellan nazityskland och dagens 

propagandaform. Han menar att den vertikala propagandan i form av Hitlers tal inte var det som 

var mest revolutionerande med nazisternas propaganda. Det var snarare den horisontella 

propagandan som smög sig på när Goebbels lät massproducera billiga radiomottagare som fylldes 

av Hitlers röst i tyskarnas hem. ”Det finns uppenbara likheter med den nuvarande situationen, då 

en ny teknik introduceras och förändrar villkoren för kommunikation. Nu har vi Facebook, 

Google, Twitter, gillanden. Propagandabubblor som man själv skapar och lever i” menar Vulovic 

i sin artikel (Bruhlin, 2017). Den politiska kommunikationen har alltså flyttats från historiens 

gammelmedia till dagens digitala kanaler i sociala medier. 

 

2.4 Politisk kommunikation på sociala medier 
	
Under Barack Obamas valkampanj 2008 tog sociala medier ett stort kliv in på den politiska 

arenan och frekvensen av dess användande i politiska sammanhang har utvecklats lavinartat 

sedan dess. De sociala mediernas plattform har till stor del konkurrerat ut traditionella 

kampanjsajter när det gäller politisk kommunikation. Sociala medier är därmed en bidragande del 

till ett maktskifte mellan politiker och deras kampanjer samt medier och journalister då politiker 

numer har tillgång till både produktionsmedel och effektiva produktionskanaler (Enli, 2017 s.53). 

Även om det ännu inte finns bevis på att de traditionella medierna ersatts fullt ut så har sociala 

media eran ändrat vårt sätt att ta in information vilket ställer högre krav på politikerna. 

Politikerna måste ha en hög flexibilitet i intressena för att kunna ansluta till sina väljare som rör 

sig bekvämt mellan olika plattformar (Craig, 2016). Ett nyckelfynd i studierna om politisk 

kommunikation på sociala medier är att politiker, trots plattformens dialogiska grundidé, är 

motvilliga att interagera med väljare på dessa plattformar då de primärt används som en plats för 

politisk marknadsföring (Enli, 2017 s.51). Karaktäristiskt för sociala medier är alltså den 

kommunikativa återkopplingen vilket blir intressant i Trumps fall. Detta resonemang är mycket 

applicerbart på Trump då hans primära kommunikationskanal Twitter just är ett dialogiskt 

verktyg, som han använder för en klassiskt monologisk kommunikation. 

Idag är det inte bara ett faktum att sociala medier har en given och dominerande plats inom den 

politiska kommunikationen. Kommunikationen inom dessa plattformar kan även se mycket olika 

ut och man kan tydligt utläsa två tydliga riktningar. 
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2.4.1 Professionell kontra amatörmässig politisk kommunikation  
	
Enli (2017) har studerat det amerikanska presidentvalet 2016 och därigenom belyst två 

särskiljande drag inom politisk kommunikation på Twitter.  Hon benämner dem som det 

professionaliserade och det amatörmässiga och menar att båda dragen kan ses som vinnande 

strategier inom politisk kommunikation. Den professionaliserade strategin på sociala medier 

representeras enligt Enli av Hillary Clintons kampanj. Denna strategi har fäste i demokraternas 

etablerade och traditionella arbetssätt som använder sig utav teknisk expertis och en 

genomarbetad digital kommunikationsstruktur (Kreiss & Jasinski, 2016). Strategin blir just 

professionaliserad då kommunikationen är noga avvägd och kontrollerad och liknar den 

historiskt långa traditionen av informativ politisk kommunikation. I andra änden står den icke-

professionella, amatörmässiga dock mer autentiska strategin som representeras av Donald 

Trump.  

 

2.5 Donald Trump på Twitter 
	
Med avsaknad av politisk erfarenhet, dock med stor erfarenhet av media tack vare en bakgrund 

som celebritet och företagare, bröt Donald Trump mot normen och visade upp en helt ny form 

av politisk kommunikation genom det amerikanska presidentvalet 2016. Istället för att kopiera 

den professionella strategin som demokraterna använde sig av i sociala medier valde Donald 

Trump en strategi som bättre beskrivits som amatörism (Enli, 2017 s.55). Språket var rakt, 

ofiltrerat och framfört på magkänsla vilket var mycket kontroversiellt på den politiska arenan. 

Trots detta visade denna amatörskap varken brist på strategi eller kompetens om grundläggande 

medier. Trump visste hur man skulle få mediabevakning vilket validerar studier som visar att 

kändispolitiker citeras fler gånger i nyheterna än politiker på grund av deras inlägg på sociala 

medier (Chadwick, 2014: Wallsten, 2013). Trumps kändisskap gav därmed bränsle till 

Trumpkampanjen som skapade en ny och kontroversiell kommunikationsstrategi på Twitter. 

Även om Trumps kommunikationsstrategi uppfattades amatörmässig kan detta medföra positiva 

effekter genom att stärka imagen av kandidatens äkthet. Då termen ”amatör” refererar till någon 

som engagerar sig av ren vilja, och inte som betalt arbete, ökar detta trovärdigheten till amatören 

då den professionella snarare kan framstå som uträknad och cynisk (Enli, 2017 s.58). Genom 

detta resonemang klargör Enli (2017) att amatören har ett retoriskt påstående om äkthet som, 

bevisligen, klarar att konkurrera med en mer polerad och kontrollerad kampanj. Vidare hävdar 

Enli (2017) att utan sociala medieplattformar som Twitter hade det varit svårt för kandidater utan 

politisk erfarenhet som Donald Trump att framstå som livskraftiga. Hur som helst erbjuder 
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sociala medier möjligheter för både etablerade politiker som amatörmässiga outsiders. En av 

dessa möjligheter är att kunna stärka relationen mellan sig själv och sin publik. Trumps personliga 

engagemang understryks av twitterkontots namn: @real_DonaldTrump för att påvisa att 

tweetsen är adresserade av Trump själv. Med det faktum att Trump undviker att delegera ansvaret 

av inläggen på sociala medier till administrationen, så framstår han både mer konsekvent och 

autentisk än Hillary Clinton (Enli, 2017 s.57). I och med detta förstärks Trumps sociala kapital 

vilket är en fundamental grundsten inom politiken och även det förstärker relationen mellan 

Trump och hans publik. 

 

2.6 Parasociala relationer  
	
I parasociala förhållanden känner publiken en speciell samhörighet med vissa kändisar eller 

mediapersonligheter som de följer kontinuerligt (Parmelee, 2016). Publiken upplever alltså ett 

starkt vänskapsband mellan sig själva och kändisen även om de aldrig har träffats på riktigt. 

Parmelee hävdar att detta begrepp är högst applicerbart på Donald Trump med utgångspunkt i 

Trumps medverkande i hans egen TV-show ”The Apprentice”. I TV-showen framträdde Trump 

som sig själv och porträtterades som en framgångsrik affärsman som var tuff men rättvis. 

Programmet sändes varje vecka under ett helt decennuim och lockade 20 miljoner tittar per 

avsnitt (Parmelee, 2016). Enligt Parmelee medförde detta alltså lika många potentiella Trump-

vänner. Styrkan med den parasociala relationens pseudo-vänskap är att tittaren ofta bortser från 

negativa kopplingar som görs kring exempelvis tv-stjärnan. Vad som ytterligare stärker Trumps 

stöd ur aspekten av parasociala relationer är enligt Parmlee att begreppet oftast är som mest 

applicerbart på den demografiska profilen av Trumps väljare, nämligen lågutbildade personer 

med hög utbredd tv-konsumtion. 

I ljuset av denna aspekt fanns alltså redan en stor skara människor som inte bara gillade Trump 

som person, de inspirerades även av honom. Med detta publika startfält och Twitter som verktyg 

tog Trump ordet till bladet och skapade ett eget uttryck. Ett uttryck som är kontroversiellt och 

delvis övertygande. Enligt Davis (2013) kan Trumps retorik till och med liknas vid propagandan 

från andra världskriget.  

 

2.7 The Institute for Propaganda Analysis 

	
Med anledning av oron inför den ökade krigshetsen innan andra världskriget grundades The 

Institute for Propaganda Analysis (IPA) i New York, 1937. Institutet startades av Clyde R. Miller, 
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Professor vid Columbia University, och drevs av en styrelse bestående av Miller själv tillsammans 

med en grupp akademiker, journalister och opinionsledare. Miller, som jobbade som reporter 

under första världskriget var av uppfattningen att han själv hade blivit lurad av propaganda och 

såg därefter en oro över att propagandan nu skulle dra in USA i en europeisk konflikt. Styrelsens 

oro låg inte enbart i krigspropagandan utan även gällande inrikespropagandan genom exempelvis 

Ku Klux Klan, inrikesfascismen, reklambranchen eller andra parametrar som de ansåg hotade 

demokratin (Jowett & O’Donnell, 2016 s.273). Den övergripande oron var att den ökade 

volymen propaganda hämmade människors förmåga att tänka klart. Institutets främsta ambition 

var således att lära de amerikanska medborgarna att tänka kritiskt och själva upptäcka, analysera 

och förstå propagandans verkningsmedel (Sproule, 1997 s.129ff). Institutet kom att starta en 

månatlig tidskrift vars titel var Propaganda Analysis som fick stor spridning i USA. I tidskriften 

publicerade institutet artikeln ”How to Detect Propaganda”, vilken innefattade sju gemensamma 

punkter för propagandaanalys, dessa punkter var: name-calling, glittering generalities, transfer, 

testimonial, plain folks, card stacking och bandwagon (Sproule, 1997 s.129ff). Dessa sju punkter 

kom att bli en grundsten för institutets studier inom den samtida propagandan och IPA 

genomförde även framgångsrikt utbildningsmaterial till amerikanska skolor med sin 

propagandanalys. Dock kom institutet senare att läggas ner 1941 då USA äntrade kriget (Jowett & 

O’Donnell, 2016 s.275).  

 

IPA:s sjupunktsanalys kom att ha en betydande roll under 1930-talet och är än idag ofta citerad 

inom propagandaforskningen. IPA:s litteratur hade alltså som syfte att befolkningen skulle lära 

sig att tolka propaganda för att bekämpa den. En kritisk aspekt mot Institutets propagandaanalys 

må vara dess till synes simpla teknik eller subjektivitet då institutet intog en kritisk inställning till 

begreppet propaganda. Dock fråntar inte detta analysens legitimitet då den ur en historisk aspekt 

kom fram med detta material mellan de båda världskrigen för att ta reda på hur propaganda 

kunde se ut och genom detta bidra med ett tydligt och inramat verktyg för att konkret analysera 

propaganda.  

 

IPA:s dokument producerades i en tid mitt emellan två världskrig, då propagandan var som mest 

aktuell. Nu, 80 år senare, talas det återigen om propaganda och vad denna studie anbelangar, 

politisk propaganda. Trots detta stora tidsspann finns det anledning att se över om dessa begrepp 

fortfarande är applicerbara än idag och se hur detta eventuellt kan kopplas till Donald Trumps 

kommunikationsstil. Genom IPA:s grundliga artikel finns det god anledning att undersöka om 

Trumps twitter-retorik har likheter eller rent av bottnar i propagandateori som går hela 80 år 
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tillbaka i tiden. Om dåtidens propaganda rent retoriskt kunde härledas till 7 nedskrivna punkter 

som delades ut till allmänheten, möter dock dagens propagandaform en annan utmaning och 

genom helt andra kanaler. 

 

2.8 Propaganda på Twitter 
	
Historiskt sett togs propagandan i uttryck i form av TV, dagspress och flyers. Idag är det sociala 

medier som Twitter som är viktiga plattformar för politiskt innehåll och spridning av 

nyhetsinnehåll (Woolley & Howard, 2017 s.3). Som plattform till den nya politiska retoriken, som 

Donald Trump bidragit med genom presidentvalet 2016, står bland andra Twitter med verktyg 

som ger oändliga möjligheter att utföra politisk propaganda även på ett teknologiskt plan. 

Twitters särart inom sociala medier bygger på att dess meddelanden är begränsade till 140 tecken. 

Politiska ledare använder sig ofta av Twitters länkningsfunktion som utöver det rent textuella 

budskapet bland annat kan bestå av länkar till webbsidor, bilder, och hashtags. Hashtag är ett ord 

samt en förkortning (med beteckningen #) som innefattar en sökfunktion där alla hashtags av 

samma ämnesord grupperas och blir därmed sökbara under samma kategori. Hashtags har ett 

politiskt värde eftersom man genom begreppet kan upplysa om ett problem som genom 

hashtagen blir sökbart och tillgängligt för alla (Parmelee & Bichard, 2012, s.11ff).  

 

Men det digitala kommunikationsmedlet har inte enbart underlättat för deltagandet av den 

politiska kommunikationen. The Computational Propaganda Research Project har identifierat 

flertalet globala trender där sociala medieplattformar som Twitter används för att skapa 

beräkningspropaganda som algoritmer, och mänsklig curation för att målmedveten distribuera 

vilseledande information och på så vis påverka opinionen (Woolley & Howard, 2017 s.3). Under 

det amerikanska presidentvalet 2016 fanns det många exempel på felinformation som 

distribuerades online med avsikt för att vilseleda väljare eller för att skapa egen vinning. Flera 

medierapporter har undersökt hur falska nyheter drev Donald Trump till seger (Dewey, 2016). 

För att exemplifiera den vilseledande informationen kan Twitters spridningsverktyg hashtag ges 

som exempel. Vid folkomröstningen om Brexit 2016 spelade till exempel politiska robotar en 

strategisk roll att forma Twitterkonverationer med hjälp av hashtags. Hashtags med budskapet att 

lämna EU dominerade, samtidigt som mindre än en procent av kontona genererade nästan en 

tredjedel av alla meddelanden (Howard & Kollanyi, 2016). 
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Genom dagens digitalisering får propaganda ur ett rent retoriskt perspektiv dubbel kraft då den 

genom dessa högteknologiska verktyg tas till helt nya höjder. I demokratier används sociala 

medier aktivt för beräkningspropaganda, antingen genom breda insatser vid 

opinionsmanipulation eller riktade experiment på specifika segment av allmänheten (Woolley & 

Howard, 2017 s.3). Slutsatsen som The Computational Propaganda Research Project gör är att 

denna beräkningspropaganda på sociala medieplattformar som exempelvis Twitter nu är ett av de 

mäktigaste vapnen mot demokratin (Woolley & Howard, 2017 s.11). Denna form av propaganda 

ligger i linje både med Elluls politiska och horisontella propaganda men talar emot 

propagandateoretiker som Tyler. 

 

2.9 Teoretiskt ramverk  
	
För att analysera hur Trumps politiska kommunikation kan förstås utifrån propagandabegreppet 

kommer The Institute for Propaganda Analysis (IPA:s) artikel ” How to Detect Propaganda” 

vara central i studien. Vidare kommer studien avgöra vilka av Elulls olika former av propaganda 

(Ellul, 1979) som kan vara applicerbara i Trumps fall. 

 

Det finns även anledning att undersöka om det finns några kopplingar mellan modern forskning 

inom politisk kommunikation och IPA:s propagandakategorier från 1937. Enlis (2017) teori om 

effekterna av dagens amatörmässiga samt autentiska politiska kommunikation samt Parmelees 

(2016) teori om parasociala relationer skulle eventuellt kunna förstås utifrån ett av dessa 

propagandabegrepp vilket studien vidare kommer att undersöka. I punkt fem i IPA:s artikel 

presenteras propagandadraget Plain folks vars innebörd är ”when members of society’s political or social 

elite court the public by appearing to be just ordinary folks and therefore wise and good” (Institute of 

Propaganda Analysis, 1937). Då det visar sig att en person som Trump, som globalt sett har en 

stor auktoritet, både har autencitet och alldagligt språk kan han därefter eventuellt förstås utifrån 

propagandabegreppet ”vanligt folk” i sin politiska kommunikation. 

 

Även Enlis (2017) resonemang om sociala mediers dialogiska grundidé blir särskilt intressant ur 

aspekten av distinktionen som (Jowett & O’Donnell, 2016) gör mellan övertalning och 

propaganda där propagandan endast verkar för att gynna avsändaren. Då övertalning istället 

syftar till en dubbel kommunikationsmässig tillfredställelse skulle denna kunna passa in på sociala 

mediers dialogiska kommunikationsform. Dock på grund av Trumps avsaknad av denna dialog 

tenderar han genom detta resonemang att luta mot propagandateknik som endast uppfyller 
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sändarens behov. Litteraturen föreslår att ett nytt politiskt uttryck formats med Trump i spetsen 

och att den historiska propagandan har utvecklats genom tiderna genom tekniken. Frågan är hur 

annorlunda dagens propaganda egentligen är i förhållande till samma propaganda som går 80 år 

tillbaka i tiden. Kan det nya politiska uttrycket ligga i linje med propagandaaspekter från 1937?  

 

Forskningsfältet kring Donald Trumps retorik och twittrande är tidigare behandlat. Dock inte i 

ljuset av IPA:s propagandaordningar. Tidigare forskning gör bland annat distinktioner mellan 

olika propagandaformer och fokuserar kring den nya dolda propagandan som beräkningsform, 

men varken (Jowett & O’Donnell, 2012; Welch, 2014; Kreis, 2017; Huckin, 2016) nämner 

propagandans klassiska propagandaordningar som återfinns i The Institute for Propaganda 

Analysis, vilket än idag fortfarande är högaktuell. Utifrån tidigare forskning så positionerar sig 

den här studien därmed att undersöka dagens propaganda ur begreppets renaste form. Det finns 

goda anledningar att undersöka om språket i form av textens underliggande mening egentligen 

ser likadant ut som förr, dock med nya moderna tekniska kanaler som sociala medier.  För att 

besvara forskningsfrågorna: ”Hur kan Donald Trumps twitterinlägg förstås utifrån ett 

propagandaperspektiv?” samt ”Vilka likheter/skillnader finns det mellan Trumps twitterinlägg 

och klassisk propaganda från 1937?” så kommer IPA:s sjupunktsanalys för propaganda ligga som 

grund genom en hermeneutisk textanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
14	

3. Metod 
	
Avsnittet inleds med motivering till metoden och därefter presenteras studiens operationalisering 

och The Institute for Propaganda Analysis. Vidare följer en presentation av studiens metod som 

är hermeneutisk textanalys. Till följd av detta presenteras datainsamling och urval, metodologiska 

problem, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avsnittet avslutas med forskningsetiska 

överväganden. 

 

3.1 Motivering till metod 
	
Då forskningsmaterialet i studien är ett textmaterial som ska tolkas och analyseras så är 

forskningsmetoden av kvalitativ art. Den kvalitativa forskningen går på djupet och söker beskriva 

och tolka utifrån kontext och sammanhang (Bryman & Nilsson, 2002, s. 272). En textanalys 

handlar om att plocka isär en text genom att ställa frågor till den, men samtidigt sätta ihop den 

igen för att kunna ge analytikern och analysens läsare ökad förståelse för texten (Østbye, 

Knapskog & Larsen, 2003 s.238). I studien kommer ett textmaterial att behandlas, bestående av 

tweets av Donald Trump. Varje enskild tweet kommer att plockas isär i delar för att sedan tolkas 

var för sig och sedan som en helhet. Vad analysen kommer att urskilja är vilka av dessa teman 

som kan länkas ihop med The Institute for Propaganda Analysis sju olika 

propagandadefinitioner. Frågorna som ställs till texten är alltså vilka teman som utgör textens 

underliggande mening och på så vis eventuellt kan länkas till en övergripande förståelse för texten 

som helhet. För att genomföra textanalysen kommer studiens utförande att ske genom en 

hermeneutisk textanalys. Det finns flera sätt att utföra denna kvalitativa studie på. Då materialet 

är ett textmaterial som behöver tolkas och tolkas vidare utifrån nya förståelser så passade den 

hermeneutiska textanalysen enligt mig som forskare bäst att applicera. Relationen mellan den 

hermeneutiska textanalysen och IPA:s sjupunktsanalys blir i studien viktig då jag för att kunna 

behärska tolkningen av propaganda behöver ett analysmaterial som underlag för den textuella 

tolkningen. En tolkning som innebär att bryta ner texten i delar för att konstant utöka min 

förståelse. Som grund för textanalysen kommer materialet från The Institute for Propaganda 

Analysis att vara centralt. 

	

3.2 Operationalisering 
	
Med operationalisering menas att man gör det abstrakta mer mätbart (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2010 s.63). För att göra detta har mina frågeställningar 
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operationaliserats utifrån uppsatsens syfte, och för att kunna besvara dessa frågeställningar har jag 

använt mig av tidigare forskning och teori. Genom min specificering av frågeställningarna på den 

teoretiska nivån har jag tydliggjort exakt vad det är jag söker svar på. Båda frågeställningarna: 

”Hur kan Donald Trumps twitterinlägg förstås utifrån ett propagandaperspektiv?” Samt ”Vilka 

likheter/skillnader finns det mellan Trumps twitterinlägg och klassisk propaganda från 1937?” är utformade 

så att jag kan få specifika svar i resultatdelen. För att eventuellt kunna identifiera propaganda i 

textmaterialet samt besvara båda frågeställningarna så kopplas frågeställningarna till The Institute 

for Propaganda Analysis. I IPA:s tidskrift, Propaganda Analysis, sammanfattas institutets sju 

föreslagna propagandaordningar i artikeln ”How to Detect Propaganda”: 

 

1. Name-calling: ”Namecalling is a device to make us form a judgement without examining the evidence 

on which it should be based” (Institute for propaganda analysis, 1937 s.5). 

 

Name-calling innebär att ge dåliga namn, som till exempel öknamn till någon. Begreppet 

har som avsikt att få oss att döma utan att undersöka bevisen. Här appellerar 

propagandisten till vårt hat eller rädsla vilket görs genom att ge ”dåliga namn” till de 

individer, nationer, raser, politik, praxis et cetera som propagandisten vill få sin publik att 

fördöma och avvisa. Att använda dåliga namn utan att ge en förklaring till innebörden är 

troligtvis en av de vanligaste propagandaordningarna. De som vill bibehålla sin status quo 

tillämpar dåliga namn till de som eventuellt skulle kunna ändra det (Institute for 

propaganda analysis, 1937 s.5). 

 

2. Glittering generalities: ”Glittering generalities is a device by which the propagandist identifies his 

program with virtue by use of ”virtue words” (Institute for propaganda analysis, 1937 s.5). 

 

Här appellerar propagandisten till våra känslor av kärlek och generositet genom att 

använda dygdord som exempelvis ära, frihet, lojalitet, framsteg, den amerikanska vägen, 

rätten till arbete et cetera. Orden föreslår lysande idealer som propagandisten använder 

sig av för att vinna över folket. Genom att använda sig av glittering generalities försöker 

propagandisten få folket att acceptera och godkänna genom bra ord för att göra folket 

glada, och är därmed motsatsen till name-calling. Exempelvis kan fraserna ”rätten till 

arbete” och ”social rättvisa” agera som dygdord för att få oss att acceptera specifika 

program som till exempel arbetsmarknadsproblemet. Detta utan att ens undersöka dem 

kritiskt, då vi troligtvis inte skulle ha accepterat programmet alls. Vid name-calling och 
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glittering generalities används ord för att röra upp våra känslor och vilseleda vårt 

rationella tänkande. Name-calling använder ord som gör oss arga, medan glittering 

generalities använder ord som gör oss glada. Propagandisten är mest effektiv vid 

användandet av name-calling och glittering generalities när hen får oss att skapa djävlar 

att hata eller gudar att älska. Genom de dåliga orden personifieras djävulen exempelvis 

genom en individ, nation, grupp eller ras medan de bra orden personifierar en gudomlig 

idol, ras, och så vidare (Institute for propaganda analysis, 1937 s.5ff). 

 

3. Transfer: ”Transfer is a device in which the propagandist carries over the authorithy, sanction and 

prestige of something we respect and revere to something he would have us accept” (Institute for 

propaganda analysis, 1937 s.6). 

 

Vid propagandaordningen transfer så överför propagandisten auktoritet eller prestige till 

något eller någon som folket respekterar för att få dem att acceptera hans budskap. Ett 

exempel på detta kan vara att få exempelvis kyrkan att godkänna ett program eller förslag. 

På detta sätt överförs kyrkans auktoritet, sanktion eller prestige till programmet vilket 

skapar trovärdighet hos kyrkans anhängare och på detta sätt kan saker sedan accepteras 

som annars skulle avvisas. Vid denna ordning används ofta symboler. Exempel på detta 

kan vara korset som representerar kyrkan och flaggan som representerar nationen. Uncle 

Sam ger även ett bra exempel på detta då han representerar en samsyn i den allmänna 

opinionen vilket rör upp känslor. Om Uncle Sam istället appliceras på något annat 

budskap som propagandisten vill få folket att ta till sig så kan denna symbol återanvändas 

och föra över budskapet och på så vis övertyga folket om att det är för nationens bästa. 

 

4. Testimonial: The ”Testimonial” is a device to make us accept anything from a patent medicine or a 

cigarette to a program of national policy” (Institute for propaganda analysis, 1937 s.6). 

 

Med testimonial menas vittne eller rekommendation vilket även den används som ett 

verktyg av propagandisten för att få folket att acceptera hans budskap. Här används ofta 

kända personer som går i god för att propagandistens program eller sak är av god 

karaktär. Ofta används testimonials vid reklamprodukter men används även frekvent 

inom sociala, ekonomiska och politiska ärenden. Vid testimonials används även det 

motsatta, nämligen motrekommendationer (Institute for propaganda analysis, 1937 s.6). 
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5. Plain folks: ”Plain folks is a device used by politicians, labor leaders, business men, and even by 

ministers and educators to win our confidence by appearing to be people like ourselves – ”just plain folks 

among the neighbors” (Institute for propaganda analysis, 1937 s.6). 

 

Denna enhet används av politiker och yrkesmän- och kvinnor i ledande position för att 

vinna förtroende genom att visa att de endast är ”vanliga människor” som alla andra 

vilket ska symbolisera vara klokt och bra. Detta fenomen sker ofta i valkampanjer då 

valkandidaterna visar sitt intresse genom att exempelvis vistas i miljöer och situationer 

och på detta sätt knyta band till folket. Exempel på detta kan vara att de besöker kyrkan, 

går och fiskar eller att de allmänt visar sitt stöd för olika program. Genom att göra detta 

vinner de röster endast genom att de visar att de bara är vanligt folk, som alla andra 

(Institute for propaganda analysis, 1937 s.6). 

 

6. Card stacking: ”Card stacking is a device in which the propagandist employs all the arts of deception to 

win our support for himself, his group, nation, race, policy, practice, belief or ideal (Institute for 

propaganda analysis, 1937 s.7). 

 

Vid Card stacking staplar propagandisten korten mot sanningen och genomför alla 

möjliga bedrägerier för att vinna stöd för sig själv, sin grupp, nation eller ideal. 

Propagandisten använder både undertoner och övertoner för att undvika både problem 

och fakta. Hen använder sig av lögner, censur och förvrängning och skapar rökridåer 

samt avleder dem som söker efter fakta som hen inte vill avslöja. Propagandisten 

använder sig av halvsanningar för att dölja den riktiga sanningen. Den orealistiska 

verkligheten blir verklig medan den verkliga verkar bli orealistisk. Genom begreppet Card 

stacking skulle ett hänsynslöst aggressionskrig kunna framstå som ett korståg för 

rättfärdighet. Card stacking innebär skam, hyckleri och utbrott och om en lögn berättas så 

räcker det med att folk tror på den (Institute for propaganda analysis, 1937 s.7). 

  

7. Bandwagon: ”The Bandwagon is a device to make us follow the crowd, to accept the propagandist’s 

program en masse” (Institute for propaganda analysis, 1937 s.7). 

 

Propagandaordningen använder denna ordning för att få folket att följa massan och 

acceptera propagandistens program. Genom denna teknik riktar han sitt budskap till 

grupper som hålls ihop med gemensamma band som exempelvis en nationalitet, religion 
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eller andra liknande intressen. Temat är ”alla gör det”. Detta utspelar sig ofta genom att 

propagandisten gör ett dramatiskt skådespel där hen fyller en stor hall för att propagera 

sitt budskap och använder sig av symboler, färger och musik. Här används en 

smickringsteknik för att återigen utnyttja rädsla, hat och fördomar (Institute for 

propaganda analysis, 1937 s.7). 

 

Värt att observera är att i samtliga propagandaordningar arbetar propagandisten med folkets 

känsla vilket är dess starkaste kort. Den kan få folket att känna enorm stolthet eller brinna av hat. 

Propagandan är ett uttryck för mening eller handling av individer eller grupper med hänvisning 

till förutbestämda ändar (Institute for propaganda analysis, 1937 s.7).   

 

Att analysera ett textmaterial ur ett propagandaperspektiv som ovan kräver en grundligt tolkande 

kvalitativ analys. För att kunna tolka dessa propagandaordningar kommer därför en hermeneutisk 

textanalys att tillämpas på textmaterialet. 

 

3.3 Hermeneutisk textanalys 
	
Hermeneutiken lägger särskild vikt vid analytikerns roll och relation till texten (Østbye, Knapskog 

& Larsen, 2003 s.71). Hermeneutik är läran om läsning och tolkning där läsningen handlar om 

insikten om förförståelse och tolkningen handlar om den hermeneutiska cirkeln (Bergström & 

Boréus, 2012 s.31). Den viktiga insikten om förförståelse innebär att vi tar med oss tidigare 

erfarenheter och fördomar in i texten. Hermeneutiken menar att vi varken kan eller bör undgå 

dessa fördomar då det är i mötet mellan dessa fördomar och textens mening som vi kan tolka 

texten. Ett arbete som hermeneutiskt sett ska ge ökad självinsikt och personlig tillväxt (Gripsrud, 

2000 s.176f). Förförståelsenycklar som uttolkare, avsändare, mottagare och socialt sammanhang 

kan användas i högre eller lägre grad för att vinna textens betydelse. De kan också användas mer 

eller mindre i relation till bearbetning av själva texten. Den här studiens analys kommer i 

huvudsak att fokusera på hermeneutikens andra viktiga insikt, den hermeneutiska cirkeln. 

 

3.3.1 Hermeneutiska cirkeln 
	
Den hermeneutiska cirkeln handlar om att textens helhet förstås utifrån textens delar 

(Falkheimer, 2001 s.147). Innebörden i en speciell term kanske måste tolkas utifrån det större 

sammanhanget, textens helhet (Bergström & Boréus, 2012 s.31). Inledningen av textanalysen 
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börjar alltså med vår egen förförståelse och vidare utforskas textens olika delar för att tillslut 

kunna se helheten. Växlingen mellan förståelse av helheten och förståelsen av delarna är alltså det 

som kallas för den hermeneutiska cirkeln (Østbye, Knapskog & Larsen, 2003 s.238). 

I studien är det tweetsen som står för dessa delar, som tillslut kommer att mynna ut i en 

förståelse av helheten. För att exemplifiera hur den hermeneutiska cirkeln kommer att verka som 

grundverktyg i analysen så kommer varje individuell tweet att brytas ner i delar för att tolkas på 

en djupare nivå. I nästa steg så kommer dessa delar att analyseras utifrån ett 

propagandaperspektiv för att se om det finns likheter eller samband. Den hermeneutiska 

metodens in- och utzoomningsverktyg gör det möjligt för analytikern att se tweeten som helhet i 

ett nytt ljus och att slutligen kunna placera tweeten i en kontext. När samtliga tweets har plockats 

isär kommer analysen att ta ett grepp om studiens samtliga tweets för att tyda eventuellt 

framkomna mönster och på så vis få en överskådlig bild av tweetsen som helhet. 

 

3.4 Datainsamling, urval och dataanalys 
	
Forskningen är en representation av Donald Trumps twitterinnehåll som USA:s president under 

twitterkontot @realDonaldTrump (twitter.com/realdonaldtrump. När man arbetar med 

medieinnehåll måste materialet med nödvändighet avgränsas i tid då ett ”totalurval” oftast är 

omöjligt (Ekström & Larsson, 2010, s.130). På grund av studiens begränsade omfattning men 

med tanke på en stor mängd twitterinnehåll har därför en viss tidsperiod definierats. Materialet 

som analyserats kommer att utgöra urvalet som är tidsbegränsat till tidsperioden 20 januari till 

och med 20 mars 2017, vilket innefattar 300 stycken tweets. Den 20 januari 2017 tillträdde 

Donald Trump som USA:s 45e president, detta vilket motiverar valet av tidsperiod då det från 

och med detta datum startades en helt ny form av presidentiell politisk kommunikation, vilket i 

sin tur har uppfattats vara av mycket kontroversiell karaktär. 

 

Efter datainsamlingen tog dataanalysen sin början som innebar att tweetsen laddades ner och 

fördes in i data-analysprogrammet Nvivo (qsrinternational.com/nvivo/what-is-nvivo). I Nvivo 

begränsades materialet för den aktuella tidsperioden för att sedan fortsätta analysen manuellt. Då 

en textanalys handlar om att plocka isär en text genom att ställa frågor till den, men samtidigt 

sätta ihop den igen för att kunna ge analytikern och analysens läsare ökad förståelse för texten 

(Østbye, Knapskog & Larsen, 2003 s.238) analyserades varje enskild tweet genom just denna 

metod. Varje enskild tweet plockades isär i delar för att kategorisera in dessa delar i olika teman. 
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Vad resultatet kommer att urskilja är vilka av dessa teman som kan länkas ihop med The Institute 

for Propaganda Analysis sju olika propagandadefinitioner och hur de hänger samman.  

 

Innan genomförandet av analysen togs insikten om min, som forskare, egen förförståelse i 

beaktning. Detta enligt den Hermeneutiska metoden som menar att vi varken kan eller bör undgå 

dessa fördomar då det är i mötet mellan dessa fördomar och textens mening som vi kan tolka 

texten (Gripsrud, 2000 s.176f). Denna förförståelse spänner över ett fält där den tidigare 

forskningen nuddar, samt mina egna erfarenheter av konsumtionen av Donald Trumps 

kommunikation. Min förförståelse behandlas i avsnitt 4.1. 

3.5 Metodologiska problem 
	
Vetenskapen handlar om att ge tillräckligt goda skäl för att något ska kunna påstås vara sant. 

Påståendena ska kunna underbyggas med argument som ska vara giltiga (valida) och tillförlitliga 

(reliabilitet) (Ekström & Larsson 2010, s.14). Inom den kvantitativa forskningen är den empiriska 

datan lättare att underbygga med dessa termer. Då medie- och kommunikationsvetenskapen är 

influerad av tolkande vetenskaper blir termerna mer svårapplicerbara och förefaller bli speciellt 

problematiska i vissa fall (Bergström & Boréus 2012, s.405). Dock har det inom den tolkande 

vetenskapen utvecklats metodregler och vissa kriterier på vetenskaplighet vilket möjliggör att 

bedöma det vetenskapliga värdet även här. Ett axplock av dessa regler är: kohorens, omfattning, 

intersubjektivitet, öppenhet, djup och kontextualitet (Ekström & Larsson 2010, s.16).  

 

För att säkerställa projektets validitet och reliabilitet har ett urval av dessa kriterier använts. 

Studiens omfattning har låtit bestämmas av studiens mättnad vilket gjordes efter omkring 300 

tweets då det tydligt gick att urskilja flera tydliga kommunikationsmönster kopplat till olika 

propagandaordningar. En möjlig kritisk aspekt av studien berör The Institute for Propaganda 

Analysis subjektiva samt kritiska inställning till begreppet propaganda. Då studien är ämnad för 

att belysa propagandan ur just dessa begrepp med tonvikt på dess 80-åriga historia och distansen 

däremellan finns det en välgrundad anledning till denna metod. Då det teoretiska ramverket även 

behandlar olika synsätt på propagandan som begrepp genom historien tas detta i åtanke under 

diskussionsavsnittet. 

 

En annan aspekt som är av problematisk art berör datainsamlingen av material från sociala 

medier. Då det de facto inte går att säkerställa att Twitter som medieplattform inte begränsat 
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åtkomsten till adressatens samtliga tweets så finns för forskaren endast det synliga samt officiella 

twittermaterialet att tillgå vid analys. 

 

Ytterligare en aspekt som kan anses vara problematisk med den hermeneutiska textanalysen som 

metod är förförståelsens viktiga funktion som kan skapa en konflikt med min, som forskares, 

neutrala ställning till studien. Hermeneutiken menar som tidigare nämnt att vi varken kan eller 

bör undgå dessa fördomar då det är i mötet mellan dessa fördomar och textens mening som vi 

kan tolka texten (Gripsrud, 2000 s.176f). För att därför kunna tolka materialet som en neutral 

observatör blir jag specifikt tydlig med vad som är min förförståelse innan studiens början, samt 

hur min förförståelses nya insikter ser ut efter studiens resultat. 

 

Då studien är av kvalitativ art har kvantitativ mätbarhet i form av siffror till stor del undvikits. 

Dock finns det ett värde för analysen som helhet att påtala vissa av de urskiljande 

propagandaordningarna till dess kvantitet för att belysa deras höga frekvens. Av denna anledning 

förekommer vissa kvantitiva inslag endast hos några utstickande propagandaordningar som fyller 

ett förenklande syfte. 

 

3.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
	
Validitet innebär giltighet, eller trovärdighet och betyder att man mäter det man avser att mäta 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2013, s.40). För att säkerställa studiens validitet har 

materialet analyserats utifrån det teoretiska ramverket och tidigare forskning om 

begreppsdefinitioner inom propaganda. Den hermeneutiska analysen har konstant legat som 

grund för den djupgående textanalysen och därmed varit det metodologiska verktyget för att 

tolka textmaterialet vetenskapligt. Med anledning av det begränsade datamängdsmaterialet går det 

inte att dra några långsiktiga slutsatser utifrån studiens resultat, dock har stor vikt lagts vid att 

forska tills studien uppnått mättnad. Genom denna mättnad visar det representerade urvalet på 

tydliga mönster i textmaterialet som därför går att leda till en klar slutsats inom urvalsperioden. 

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om kvaliteten i insamling, bearbetning och analys av 

data (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2013, s.40). Studien anses ha hög reliabilitet om den 

utförs på samma sätt av någon annan och kommer fram till samma resultat. Om liknande studie 

skulle utföras och använda sig av samma empiri och analysmaterial skulle motsvarande resultat 

uppnås med undantag av en viss aspekt. Eftersom den hermeneutiska textanalysen är en 
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tolkningsmetod inom den kvalitativa forskningen, och tolkningar kan skilja sig beroende på 

individ och förförståelse, skulle detta möjligen kunna vara en detaljskillnad i forskningen och på 

så vis påverka studiens reliabilitet till en låg grad. Denna parameter är dock svår att påverka men 

med en objektiv inställning till analysmaterialet så har denna aspekt tagits i beaktning så långt det 

går. 

 

Insamlingen av studiens data har fokuserat på urvalet av Donald Trumps två första månader som 

USA:s president. Detta val av insamling motiveras i avsnitt 3.4 med att det först var då som den 

nya politiska kommunikationen i Trumps anda tog sin början. Kvaliteten är i studien hög då den 

lutar sig mot sitt teoretiska ramverk gällande propagandans begreppsdefinition enligt The 

Institute for Propaganda Analysis.  

 

Med generaliserbarhet menas att resultaten från varje enskild studie ska kunna ge kunskap om fall 

av mer generell karaktär (Ekström & Larsson, 2010, s.17). Då Trumps kommunikationsstil är 

unik i sig görs det omöjligt att finna en generaliserbarhet i studien då den är av kvalitativ karaktär.  

 

För att ytterligare kunna bedöma studiens vetenskapliga värde har metodregler som koherens, 

omfattning och djup använts. Att en text är koherent innebär att den är sammanhängande och 

meningsfull på en både global och lokal nivå. Med den globala nivån menas att man förstår vad 

det är för text man läser och med den lokala nivån menar man betydelser på textens stycke- och 

meningsnivå (Ekström & Larsson, 2010, s.159). På den lokala nivån i studien har stor tonvikt 

lagts vid att ord och fraser länkats till varandra på ett meningsfullt och logiskt sätt för att skapa 

denna kohorens. Gällande textens omfattning har denna avgjorts med hjälp av studiens mättnad, 

som tidigare nämnts. Den faktor som varit mest framträdande i arbetet för att säkerställa denna 

kvalitativa studies validitet och reabilitet är den hermeneutiska textanalysens förmåga att 

djuptolka textens innebörd. Då hermeneutiken pendlar mellan helheten och delarna, som 

konstant skapar ny förståelse för texten, har analysens djup varit en central del av forskningen. 

 

3.7 Forskningsetiska överväganden 
	
I alla vetenskapliga forskningsstudier finns det etiska överväganden att förhålla sig till. Ringdal 

(2001, s.85) har kartlagt tre olika huvudtyper av forskningsetiska problem: de som gäller 

forskningsprocessen, värnandet om den personliga integriteten samt forskarens samhälleliga 

ansvar och hanterande av forskningsresultat. Genom att applicera Ringdals tre problemtyper blir 
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resultatet att studien blir mycket skonsam ur ett etiskt avseende. Då Donald Trump är en 

offentlig person som publicerar offentligt material på sitt twitterkonto, som är tillgängligt för alla, 

gör det honom till ett tacksamt analysobjekt ur en etisk synpunkt gällande den personliga 

integriteten. Mitt, som forskare, samhälleliga ansvar grundar sig i att genomföra en valid studie 

med giltiga metoder och tidigare forskning och teorier som underlag.  
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4. Analys och resultat 
	
Avsnittet inleds med min, som forskare, egen förförståelse. För att genom en hermeneutisk 

textanalys kunna tolka innebörden i textmaterialet utifrån ett propagandaperspektiv har samtliga 

av det teoretiska ramverkets propagandaordningar ställts upp i analysen. Där varje 

propagandaordning förekommer så kommer denna att analyseras utifrån textmaterialet på ett 

strukturerat och återkommande sätt igenom hela analysen. För att göra analysen så transparent 

som möjligt så kommer det att presenteras exempel på tweets som belyser resonemanget och 

som kommer att tolkas och analyseras enligt den hermeneutiska textanalysen. Slutligen 

presenteras exempel på tweets som står helt fri från samtliga propagandaordningar, vilka även de 

analyseras för att ge en ökad förståelse av materialet som helhet. 

 

4.1 Förförståelse 
	
Min förförståelse som forskare om Donald Trumps kommunikationsstil har formats efter 

nyhetsmedier från och med den amerikanska valkampanjstarten 2016 och senare utvecklats vid 

forskning inom ämnet. Min direkta och uppenbara förförståelse kan konkretiseras av 

konstaterandet att det genom Trumps kommunikationsstil öppnats upp en ny form av politisk 

kommunikation. Innan min forskning tog sin början var min uppfattning att Donald Trump 

utövar en okontroversiell och direkt kommunikation som upplevs komma direkt från 

magkänslan. Trumps språkbruk upplevs enligt mig som korkad och sällan genomtänkt. Mina 

fördomar låg i att denna politiskt okorrekta kommunikationsstil var oprofessionell, vilket även 

bekräftas av Enli (2017). Min egen inställning till Trumps metoder var av kritisk art innan studien 

tog sin början då Trumps kommunikativa ledaregenskaper enligt mig visats sig vara av hänsynslös 

karaktär och farlig för demokratin. Värt att ha i åtanke är att jag som svensk medborgare och 

bosatt i Sverige står långt ifrån Trumps publik som är den Amerikanska nationen. Detta innebär 

att det inte är en individ som mig som Trump primärt kommunicerar till. Vad denna insikt för 

med sig är att min förförståelse är positionerat med en stor distans ifrån Trump och hans politik 

som inte berör mig direkt, om än på ett globalt plan. När det kommer till eventuella 

propagandistiska inslag i Trumps kommunikation så vet jag i min förförståelse inte om eller hur 

Trump använder sig av detta. Dock är min teori att Trumps kommunikation på twitter bör kunna 

relatera till eller tolkas utifrån ett propagandaperspektiv. Oavsett så har det väckts en nyfikenhet 

inom mig som vill analysera djupare vad det är i Trumps kommunikationsstil som är så 

kontroversiellt.  
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4.2 Name-calling - resultat och analys  
	
Name-calling är ett ofta förekommande propagandabegrepp i Trumps tweets. Enligt IPA:s 

propapandaordning är intentionen med Name-calling att ge ”dåliga namn” till de individer, 

nationer, raser, politik, praxis et cetera som hen vill få sin publik att fördöma och avvisa utan att 

undersöka bevisen (Institute for propaganda analysis, 1937 s.5). Nedan visas ett exempel på 

Trumps name-calling som förekommer ofta och är återkommande genom Trumps förhållande 

till vissa medier: 

”FAKE NEWS media knowingly doesn´t tell the truth. A great danger to our 

country. The failing @nytimes has become a joke. Likewise @CNN. Sad!” [1997]  

Ur den hermeneutiska cirkelns första perspektiv, den första anblicken, uttolkas att Fake news media 

och the failing @nytimes båda är tydliga exempel på Trumps name-calling. I tweeten ser vi att Fake 

news media och failing tydligt kopplas samman med subjektet som blir föremål för Trumps name-

calling, då det binds ihop nära varandra. Då propagandisten som vill behålla status quo tillämpar 

dåliga namn på dem som möjligtvis skulle kunna ändra det (Institute for propaganda analysis, 

1937 s.5) blir här högst relevant då Trump som känt står i konflikt med ovanämnda medier som 

utgör en hotbild för Trump. Då de som mäktiga medier skulle kunna få honom att verka mindre 

trovärdig. För att möta och förminska mediernas, enligt Trump, falska påståenden, möter han 

dem genom att använda sig av just name-calling. Då innebörden i en speciell term inom 

hermeneutiken kanske måste tolkas utifrån det större sammanhanget, textens helhet, (Bergström 

& Boréus, 2012 s.31) finns det anledning att zooma in ytterligare och titta vidare på textens 

övriga element för att se hur och på vilket sätt dessa förstärker name-callingen. För att förstärka 

dessa dåliga namn används även påståenden som doesn’t tell the truth, a great danger, och slutligen a 

joke. Utöver denna redan uppenbara name-calling visar samtliga av dessa påståenden ytterligare på 

att de adresserade även är förknippade med negativitet som har om uppgift att få oss att inte gilla 

de adresserade. 

 

Ytterligare ett exempel på där name-calling lyser igenom i Trumps tweet visas nedan: 

 

”Ungrateful TRAITOR Chelsea Manning, who should never have been released 

from prison, is now calling President Obama a weak leader. Terrible!” [2164] 
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Genom att tillskriva den tidigare amerikanska spionen, Chelsea Manning, namnet ungrateful traitor 

(otacksam förrädare på svenska) utan att presentera sin väsentliga mening visar Trump återigen 

tecken på name-calling. Tekniken bakom de dåliga namnen är att dessa dåliga ord ska röra upp 

känslor och göra publiken arga, och på så vis instämma med Trumps uttalande, utan att söka upp 

fakta. Återigen förstärks den negativa tonen då Trump utöver själva name-callingen belyser att 

Manning should never have been released from prison samt att Manning kallar President Obama för weak 

leader, vilket borde uppröra många Amerikaner som sympatiserar med Obama. Allt för att få 

Manning att framstå i dålig dager. 

 

Då det centrala i den hermeneutiska cirkeln är växlingen mellan förståelse av delarna och 

förståelsen av helheten (Østbye, Knapskog & Larsen, 2003 s.238) har även en generell tolkning 

gjorts av hela textmaterialet utifrån name-calling-perspektivet. I det sammanlagda textmaterialet 

som motsvarar 300 tweets återfinns 75 stycken tweets med klara exempel där Trump använder 

sig av name-calling, vilket är en stor mängd. Generellt sett och ofta förekommande name-calling 

sker bland annat till Fake news CNN, @NBCNews FAKE NEWS, FBI totally unable, the intelligence 

community (NSA and FBI), Fake News Stories Reporter. Utöver denna tolkning kan man se ett 

återkommande mönster i Trumps tweets när det gäller hans name-calling. Gemensamt för den 

övervägande delen är Trumps frekventa användning och länkning till negativa ord som 

förekommer i samma tweet som name-callingen skett i. Exempel på dessa negativa ord som 

ytterligare ska få folket att känna avsky och hat är: rude media, total disaster, weak, terrible decision, was 

fired, pathetic ratings, gone low, pathetic, overplaying, totallt unable, low-life-leakers, come up with stories, going 

crazy, continues to fail, not smart enough, treated so badly, he’s been looding so long he doesn’t know how to win 

anymore, major lie, bad, blame, bad and dangerous people, evil, bad job, terrible deal, bad people, A WAY OFF 

disaster, made up, behaving very badly, done little to help, #draintheswamp. Dessa ord har en bred variation 

av syftningar vilka även kan kopplas vidare till övriga propagandaordningar. Gemensamt samlas 

dessa ord under en kategori som går att titulera som negativa kopplingar till den uthängde. 

Kopplingar som är menade att få folket att känna avsky och förakt, vilket är det huvudsakliga 

syftet inom propaganda-ordningen name-calling. 

 

4.3 Glittering generalities - analys och resultat  
	
Genom glittering generalities identifierar propagandisten sitt program med hjälp av dygdord. Ord 

om föreslår lysande idealer och som får folket att acceptera programmet utan att kritiskt 
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undersöka det (Institute for propaganda analysis, 1937 s.5ff). Denna propagandaordning är den 

mest förekommande i Trumps twitterkommunikation och ett exempel kan se ut så här: 

 

”We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back 

our welth – and we will bring back our dreams!” [2193] 

 

Tweeten är ett tydligt exempel där Trump föreslår dessa lysande idealer som ska appellera till 

positiva känslor hos anhängarna. Påståendet ”We will bring back our jobs” konnoterar till 

dygdord som rätten till arbete, ”we will bring back our borders” syftar till konstitutionens 

försvarare och ”we will bring back our welth” handlar om social rättvisa. Slutligen ramas 

budskapet in genom uppmaningen ”we will bring back our dreams!” som går i linje med det 

amerikanska sättet. Samtliga av dessa dygdord går att återfinna inom denna propagandaordning 

vilket gör att tweeten avspeglar en tydlig form av glittering generalities. 

 

”The American dream is back. We’re going to create an environment for small 

business like we haven’t had in many, many decades!” [2134] 

 

Tweeten avspeglar återigen ett exempel på den amerikanska vägen genom att påstå att ”The 

American dream is back”. Genom att lova att ”create an environment for small business” tas 

rätten till arbete återigen upp som ett lysande ideal för att tilltala sin publik och lämna en positiv 

känsla. 

 

Genom denna propagandaordning appellerar propagandisten till våra känslor av kärlek och 

generositet genom att använda dygdord som exempelvis sanning, ära, frihet, lojalitet, demokrati, 

social rättvisa, allmänhetens tjänst, framsteg, den amerikanska vägen, rätten till arbete och 

konstitutionens försvarare (Institute for propaganda analysis, 1937 s.5ff). Av samtliga tweets i 

urvalet återfinns tecken på glittering generalities i 83 stycken tweets. Vanligt förekommande slag 

av glittering generalities är: great progress on healthcare, biggest job gain in years, great optimism for future of 

U.S. business, and jobs, JOBS, JOBS, JOBS! Let’s make America great again! 

 

Rätten till arbete och det amerikanska sättet representerar en stor del av Trumps glittering 

generalities. Då arbetsfrågan är en stor fråga i USA finns det goda anledningar att skapa lysande 

idealer i fråga om vart man vill i denna fråga. Frasen ”rätten till arbete” kan vara en anordning för 

att folket ska acceptera ett program för att möta arbetskapitalproblemet utan att kritiskt granska 
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det (Institute for propaganda analysis, 1937 s.5ff). Bland tweetsen återfinns även en lång rad 

superlativ som agerar som förstärkningsord för att belysa hur bra något är. Exempel på dessa 

förstärkningsord som förekommer gemensamt med glittering generalities är: great, amazing, 

wonderful, very important, ALWAYS.  

 

Ett mönster som framkommer av helheten genom de olika delarna är hur Trump använder 

nationen (USA) och generellt sett ofta refererar till the people. 

 

”January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of 

this nation again.” [2195] 

 

Genom denna metod söker Trump identifiera en grupp, här nationen och det amerikanska folket, 

för att få gruppen att tro på hans lysande idealer och vinna över stöd. Även detta ett vanligt 

fenomen inom propagandaordningen glittering generalities. 

 

4.4 Transfer – resultat och analys  
 

Genom propagandaordningen transfer så överför propagandisten auktoritet eller prestige till 

något eller något som folket respekterar för att få dem att acceptera hans budskap vilket inom 

denna propagandaordning sker i form av symboler och bilder (Institute for Propaganda Analysis, 

1937). Propagandaordningen transfer är näst intill obefintlig i urvalet av Trumps twitterinlägg då 

symboler med syfte att överföra budskap som propagandaordningen föreslår inte förekommer. 

 

4.5 Testimonial - analys och resultat 
	
Propagandaordningen testimonials (vittnesmål/rekommendationer) används ofta genom att 

kända personer eller auktoriteter som folket har respekt för, går i god för att saken eller 

programmet propagandisten föreslår är av god karaktär (Institute for propaganda analysis, 1937 

s.6).  Det finns en lång rad tweets som följer under testimonials i Trumps tweets, vilka kan se ut 

såhär: 

 

”Had a great meeting at CIA Headquarters yesterday, packed house, paid great 

respect to wall, long standing ovations, amazing people. Win!” [2185] 
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Då CIA (centrala underättelsemyndigheten) är en statlig myndighet som ska värna om landets 

säkerhet finns stor anledning att tolka denna instans som testimonials. I tweeten refererar Trump 

till CIA genom att säga ”had a great meeting at CIA Headquarters” vilket följs upp av dygdord 

som konnoterar att mötet var ömsesidigt och bra. ”Packed house” – många deltog, ”paid great 

respect to wall” – de visade stor respekt för minnesmuren som ska symbolisera soldater som fallit 

i strid, och slutligen ”long standing ovations” som utifrån texten kan tolkas att CIA hyllade 

Trump. Slutsatsen blir enligt propagandaordningen att om en respekterad myndighet som CIA 

respekterar Trump och hans program, är det därmed lättare att som medborgare ta till sig 

Trumps program. Detta klassificerar tweeten inom kategorin testimonial.  

 

Värt att notera är att tweeten även kan tolkas utifrån propagandaordningen card stacking som 

innefattar lögner och förvrängning av verkligheten. Detta genom att Trumps tal på CIA 

Headquarters mestadels möttes av skratt och applåder som till stor del bestod av CIA-

medarbetare. Efter tweeten meddelade den pensionerade CIA-chefen John Brennan att han var 

djupt ledsen och arg över Trumps föraktfulla självförstärkning vid minnesmuren (Pengelly, 2017). 

 

I samtliga av Trumps tweets som går att härleda till propagandaordningen testimonials återfinns 

ord som: had a great meeting, great discussion, wonderful meeting, very productive talks, leading businesmen and 

women, had dinner, played golf, thank you for your support, thank you! Förutom att belysa mötet med, den 

av nationen respekterade auktoriteten, påvisas även att mötet varit mycket positivt genom dessa 

ord. Genom denna propagandaordning tar Trump hjälp av uppskattade och respekterade 

auktoriteter för att själv framstå bättre genom att visa att de kommer mycket bra överens. Tydliga 

tolkningar av testimonials kan göras av totalt 36 tweets. 

 

4.6 Plain folks - analys och resultat 
	
Vanligt folk är en enhet som används bland annat av politiker för att vinna vårt förtroende 

genom att visa sig vara människor som folket själva (Institute for propaganda analysis, 1937 

s.6ff). I urvalet av Trumps tweets förekommer ingen stor mängd textmaterial som kan tolkas som 

plain folks där Trump själv är ute och gör vardagliga saker bland vardagliga människor för att på 

så vis visa sitt stöd. En anledning till detta kan vara att propagandaordningen ofta yttrar sig i 

valtider då kandidaterna försöker vinna över röster med så kallade främre verandakampanjer. Då 

urvalet representerar Trumps första tid som president kan detta vara en anledning att tweetsens 

innehåll saknar inslag av propagandaordningen plain folks. 
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Däremot finns det anledning att göra en generell tolkning av Trumps språkstil utifrån denna 

propagandaordning. Trumps okontroversiella och direkta språk sträcker sig långt bortom den 

traditionella presidentretorikens gränser och ger ofta uppfattningen av att komma direkt från 

magkänslan. Nedanstående tweet skulle lika gärna kunna vara ett exempel på ett yttrande från 

”average Joe” som pratar med sin kompis. 

 

”Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDog, failing career and all, 

had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!” [1925] 

 

Genom att tweeta can you imagine talar Trump direkt till folket som vid läsningen upplevs på 

individnivå – att Trump talar till just mig. Sedan ger han exempel på en grovt tveksam metafor 

som ingen tidigare förväntat sig komma ifrån en president: what the outcry would be if @SnoopDog, 

failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Trump avslutar med en komisk 

twist som Jail time! för knyta ihop sin alldagliga retorik. Genom detta språkbruk finns anledning 

att tolka fler tweets som just plain folks då Trumps strategi är att låta så alldaglig som möjligt och 

på så vis fånga folkets uppmärksamhet. En viktig parameter i just denna specifika tweet är att den 

lutar sig mot en form av politisk racism. Tweeten är en respons på Snoop Dogs musikvideo där 

artisten sköt en clown som till utseendet påminde om Trump. Vid Trumps motattack använder 

han rasistiska argument som syftar till att en svart man som Snoop Dog hade riskerat fängelse om 

samma scenario skett mot president Obama. Här lyser tolkningen av den ”avarage Joe” som 

Trump vänder sig till igenom signifikant med sina tydliga rasistiska värderingar. 

 

”Is it true that DNC would not allow the FBI access to check server or other 

equipment after learning it was hacked? Can it be possible? [1961] 

 

Tweeten är åter igen ett exempel på en tweet som skulle kunna upplevas vara ens egna tankar och 

språkbruk. Is it true that och can it be possible är båda typexempel på hur funderingar och tankar rör 

sig hos gemene man och kvinna. Genom att offentligt resonera på detta plan likställer sig 

President Trump med ”vanligt folk” genom att visa en transparens i hans tänk och yttrande. 
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4.7 Card stacking - analys och resultat 
	
Card stacking handlar om lögner, censur och förvrängning av verkligheten. Nedan visas ett 

exempel på hur Trump skapar en rökridå genom att lyfta en ny fråga samt försöka vilseleda och 

avstyra ifrån relevant fakta (Institute for propaganda analysis, 1937 s.7). 

 

”This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many 

mistakes made in Hillary Clinton’s losing campaign.” [2039] 

 

Här använder sig Trump av kritik riktad mot hans egen administration, (att 

Trumpadministrationen skulle ha band med Ryssland) och kallar det för ”this Russian connection 

non-sense” för att förlöjliga påståendet. Samtidigt görs ett försök att skapa en förklaring till vad 

som egentligen pågår, enligt Trumps sanning. Detta är ett exempel på card stacking där Trump 

kommer med motargument och bortförklaringar. 

 

”Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the 

election. Sorry, people want border security and extreme vetting. [2096] 

 

Ovanstående tweet innefattar först ett element av name-calling då Trump refererar till samtliga 

medier som fake news. Any negative polls are fake news hävdar Trump och för att vända indikatorn 

om dessa falska nyheter så gör Trump en kovändning där han påstår att folk vill ha border security 

and extreme vetting. Vetting innebär en bakgrundskontroll av människor, och i det här fallet 

människor som inträder i USA. Vad Trump menar med extreme vetting är oklart, men vad som 

står desto klarare är att Trump återigen tar upp en ny fråga på bordet som folket förväntas 

sympatisera med, med syftet att avleda från tidigare anklagelser. Card stacking blir ett farligt 

propagandavapen då det kommer till nationens säkerhet eller till exempel terrorism då man med 

hjälp av denna propagandaordning skulle propagandisten kunna övertyga folket om att ett 

hänsynslöst aggressionskrig är ett korståg för rättfärdighet (Institute for propaganda analysis, 

1937 s.7). Trumps element av card stacking uppgår till 14 tweets av urvalet. Det generella 

mönstret som kan tolkas är hur Trump använder sig av motargument och bortförklaringar. Då 

card stacking sysslar med skam, hyckleri och utbrott tenderar många av dessa tweets att interagera 

med name-calling, vilket kommer att exemplifieras under avsnittet med analytisk diskussion. 
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4.8 Bandwagon - analys och resultat 
	
Här appelleras till den gemensamma önskan att följa massan. Bandwagon förekommer ofta 

genom att propagandisten exempelvis hyr en stor arena som fylls med symboler och budskap 

som ska hjälpa leda massan i samma riktning (Institute for propaganda analysis, 1937 s.7). 

 

”It all begins today! I will see you at 11:00 A.M. for the swearing-in. THE 

MOVEMENT CONTINUES - THE WORK BEGINS!” [2198] 

 

Vid dagen av insvärandet av presidenteden öppnar Trump upp med en tweet av klassisk 

bandwagon-form. Detta görs genom att använda ord som ”en rörelse”: THE MOVEMENT 

CONTINUES - THE WORK BEGINS! Den rörelse Trump syftar till är hans politiska idé med 

alla dess anhängare som tolkas in i denna grupp. It all begins today! Bygger upp ytterligare 

förväntningar och ges tillsammans med the swearing-in legitimitet då Trumps politiska arbete kan 

börja på riktigt. Med the movement inkluderar Trump folket och känslan av att hela rörelsen är med 

på the bandwagon uppstår. 

 

”We will follow two simple rules: BUY AMERICAN & HIRE AMERICAN!” 

[2192] 

 

Målgruppen av bandwagon kan se olika ut och eftersom propagandisten vill att folket ska följa i 

massor riktar denne sitt överklagande, vädjan eller uppmaning till grupper som hålls ihop med 

gemensamma band. Givetvis är målgruppen den amerikanska nationen i Trumps fall, men för att 

analysera denna målgrupp närmre, ser man tydliga tecken på nationalism. BUY AMERICAN & 

HIRE AMERICAN! Talar tydligt för nationens gränser och vänder sig därefter till målgruppen 

som är av uppfattningen av att USA klarar sig bättre utan varken importer av produktionsmedel 

eller immigrering av människor. We will follow to simple rules – är en rak och tydlig direktion till hur 

the bandwagon ska operera. 

 

”MAKE AMERICA GREAT AGAIN!” [2106] 

 

Trumps kampanjslogan Make America great again skulle kunna tilltala många målgrupper inom 

nationen. Vad denna kampanjslogan sedan innebär ligger i Trumps partiprogram att berätta. 

”Gör Amerika stort igen” är en uppmaning till folket och upplevs redan där som ett ”vi”. Ett 
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arbete som ska göras tillsammans som en enhet och som stämmer in bra på 

propagandaordningen bandwagon. 

 

4.9 Övriga tweets - analys och resultat 
	
Av de 300 tweets som totalt har analyserats fann jag att 72 stycken av dem stod utan inslag av 

propagandaordningarna. Detta var analysens första helhetsbild och första anblick ur ett 

hermeneutiskt perspektiv. Vidare bröts denna helhet ner i 72 delar (72 stycken tweets) för att 

tolka dem och sedan kategorisera dem efter tweetat ämne för att djupare analysera textens 

underliggande mening i dessa tweets. Resultatet visade att när Trump inte använder sig av 

propagandistiska inslag i sina tweets så framstod det olika mönster på vad han kommunicerar för 

övrigt. Av dessa 72 tweets så tolkades 31 stycken tweets med sakligt politiskt innehåll, vilka kunde 

se ut såhär: 

 

”Big dinner with Governors tonight at White House. Much to be discussed, 

including healthcare. [1987] 

 

Övriga tweets innehåll kunde sorteras in i kategorier. De största kategorierna av dessa kom att 

utgöra 41 stycken tweets som handlade om: upplysning om intervjuer och 

gratulationer/tack/välkomnanden. Exempel på dessa kategorier följer nedan. 

 

Tweetad upplysning om intervjuer med Presidenten: 

 

”I will be interviewed on @foxandfriends at 6:00 A.M. Enjoy!” [1984] 

 

”Join me live at 9:00 P.M. #JointAddress https://t.co/J882zbyVkj 

https://t.co/gTtK3vJmkU” [1983] 

 

16 tweets innehåller information om att Trump ska bli intervjuad. I samma tweet bjuder han ofta 

in publiken att lyssna på angivet klockslag och bjuder in till att publiken ska enjoy. Uppmaningen 

join me live förekommer ofta med efterföljande länk med webbadress där man enkelt kan få 

tillgång till att höra Trump. Genom dessa tweets öppnar Trump upp för en närhet mellan sig 

själv och sin publik då han minimerar avståndet parterna emellan genom att låta publiken vara 
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med när intervjun sker. Genom denna metod stärks banden mellan presidenten och hans publik. 

Han befäster även sin allierade nyhetskanal FOX som agerar kanal i kommunikationsprocessen. 

 

Gratulationer/tack/välkomnanden: 

 

”Congratulations to Thomas Perez, who has just been named Chairman of the 

DNC. I could not be happier for him, or for the Republican Party.” [1991] 

 

”Thank you Nashville, Tennessee! https://t.co/6snvQ0DzXN” [1918] 

 

”Welcome to the @WhiteHouse Prime Minister @JustinTrudeau! 

https://t.co/WKgF6Zo9ri” [2048] 

 

20 stycken tweets utgörs av gratulationer, tack eller välkomnanden av olika slag. 

Gratulationerna ges i twitterform till diverse personer som blivit tillförordnade en tjänst eller som 

i Trumps mening utför något med bravur. Trumps tack förekommer då han besökt en plats eller 

vill visa sin uppskattning till någon person. 

 

En intressant aspekt av den textuella analysen är att tweets där propagandistiska inslag inte 

förekommer endast uppgår till 72 stycken av urvalets 300 tweets, vilket är mindre än en tredjedel. 

Vidare visar helhetsanalysen att utav dessa 72 tweets innefattar endast 31 stycken sakligt politiskt 

innehåll. Resterande tweets innefattar representationer eller positiva lovord. 
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5. Analytisk diskussion 
	
Avsnittet behandlar en summering av analys och resultat av samtliga propagandaordningar till 

följd av en presentation av mönster av olika samband som uttolkats mellan olika 

propagandaordningar. Avsnittets andra del behandlar ”vanlig kommunikation till vanligt folk”, 

parasocial interaktion som propagandamedel samt avslutningsvis en diskussion kring monologisk 

kommunikation som gynnar avsändaren. 

 

5.1 Summering och analys av resultat 
	
Det går att se tydliga likheter mellan Donald Trumps språk på Twitter och IPA:s 

propagandaordningar från 1937. Vissa propagandaordningar förekommer dock mer eller mindre i 

Trumps tweets, men en tydlig insikt som har framkommit av analysen är att varje ordning har 

sina egna mönster. 

 

Den propagandaordning som förekommer oftast i urvalet av Trumps tweets är glittering 

generalities som uppgår till 83 stycken tweets av de totala 300. Den typ av glittering generalities 

som förkommer frekvent och representerar en stor del är dygdord om rätten till arbete och det 

amerikanska sättet. Då den sviktande arbetsmarknaden är en stor politisk fråga i USA finns det 

stor anledning för Trump att lägga krutet just här. Att använda lovord och skönmåla hur Trumps 

politik kommer att bidra med förändring inom detta område görs tydligt med hjälp av glittering 

generalities. Ytterligare ett mönster som förekommer är Trumps referens till ”the people”. 

Genom denna referens skulle eventuell en koppling till bandwagon göras då Trump syftar till att 

få med alla på banan. Med ”alla” menas här det amerikanska folket.  

 

Näst störst förekommande propagandaordning i Trumps tweets är name-calling. Ett tydligt 

mönster inom denna enhet är att de dåliga namnen som Trump delar ut ofta länkas ihop med 

övriga negativa påståenden, handlingar och ord. Detta resulterar i en förstärkningseffekt där det 

ena ger kraft till det andra. Name-calling vill få oss att hata och misstro, och genom denna 

förstärkning som sker är syftet därmed uppfyllt.  

 

Testimonials, eller vittnesmål, förekommer i upp till 36 tweets av de totala 300. Unikt för Trumps 

testimonials är att positiva ord länkas ihop med viktiga auktoriteter för att förstärka effekten av 

propagandaordningen. Ord som had a great meeting, great discussion, wounderful meeting, very productive 
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talks används till överdrift för att övertala publiken om att mötet med den viktiga auktoriteten var 

av god karaktär, vilket ska ge oss upplevelsen av att om dessa viktiga personer har kommit 

överens med Trump, så finns det även anledning för folket att lyssna.  

 

Genom card stacking visar Trump exempel på motargument och bortförklaringar när hans 

administrations handlingar blir synade och utmanade. Ett annat mönster som går att urskilja är att 

Trump tenderar att byta fråga för att avleda samt vilseleda publiken över till ett annat ämne. Båda 

dessa tekniker visar tydliga kopplingar till card stacking. Som tidigare nämnt interagerar card 

stacking stundtals med name-calling, då skammen istället placeras eller överförs till någon annan.  

 

Tweets som tillhör kategorin bandwagon förekommer sällan i Trumps tweets men blir tydliga i de 

fall där de existerar. Trump talar till passagerarna på the bandwagon när han tweetar ”Make 

America great again”. Dessa passagerare utgörs enligt tweetsen av en målgrupp av nationell karaktär 

då nationalism är det huvudsakliga budskapet. The movement (rörelsen) är även det ett 

samlingsnamn för the bandwagon vilket utropas i versaler i tweetform på Trumps första dag som 

president.  

 

Tweets i ljuset av propagandaordningen Transfer är näst intill obefintlig i urvalsmaterialet. Då 

enheten konstant använder symboler och bilder kan detta vara en orsak till dess avsaknad. Dock 

innefattar Trumps tweets även en mängd länkar till webbadresser och bilder. Då studien omfattar 

det språkliga textmaterialet har länkar och bilder inte tagits i beaktning i samband med tweetsens 

mer djupgående analys då de vid en separat och närmare analys visade sig innehålla 

återkommande kategorier som inte nödvändigtvis kan positionera sig bland IPA:s 

propagandaordningar. Vad som uppkommit är att när Trump adderat länkar och bilder till sina 

tweets så sker det i övervägande fall genom kategorin möten/representationer/hedrande. Med 

detta menas exempelvis bilder på Trump och hans gäster i Vita huset eller övriga möten. Material 

som detta skulle stundtals kunna placera sig inom propagandaordningen testimonials med 

innebörden att Trump vill visa sig med diverse auktoriteter accepterade av medborgarna. 

Analysen stannar där då analysen riskerar att övertolkas eftersom representativa bilder av denna 

karaktär är en vanlig företeelse bland politiker, och som inte nödvändigtvis bör tolkas som 

propaganda. Övriga kategorier som bildas av webbadresser och bilder är länkar till nyhetsartiklar, 

avtackningar och välkomnanden, retweets (ofta inom familjen), besök och en veckolig video som 

återkommer då Trump berättar vart han befinner sig. 
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Slutligen står alltså 72 stycken av totalt 300 tweets helt utan inslag av IPA:s propagandaordningar, 

vilket är mindre än en tredjedel av det totala analysmaterialet. Då endast 31 stycken av dessa 72 

tweets står för sakligt politisk innehåll medan resterande tweets innefattar representationer eller 

positiva lovord utkristalliseras en klar och tydlig bild över att Trumps politiska kommunikation i 

huvudsak sker genom propagandaordningar i linje med The Institute for Propaganda Analysis. 

 

5.2 Samband mellan olika propagandaordningar 
	
Ur analysens resultat uppstod flera samband mellan olika propagandaordningar upp i Trumps 

tweets. Vissa propagandaordningar kunde stå helt själva medan vissa ofta samverkade i en och 

samma tweet. En intressant aspekt på Trumps tweets utifrån propagandaordningen name-calling 

är att den ofta länkas samman med propagandaordningen card stacking. Vad som står ut är att 

Trumps konflikt med medier som bland andra New York Times och CNN, vilka han name-callar 

”fake news media” ofta har ett samband med just card stacking. Vid card stacking använder 

propagandisten över- och underbetoning för att undvika problem och fakta (Institute for 

propaganda analysis, 1937 s.6). 

 

”Don´t let the FAKE NEWS tell you that there is a big infighting in the Trump 

Admin. We are getting along great, and getting major things done.” [1948] 

 

Förutom den obligatoriska name-callingen ”fake news” länkas denna samman genom card 

stackingens överbetoning som här visas genom ”we are getting along great” och ”getting major 

things done”. Här läggs card stackingens traditionella rökridå för att avleda från påståendena. 

Man skulle kunna tolka Trumps samband genom att han ger dåliga namn samtidigt som han 

använder card stackingen som ett försvar för att få dubbel effekt. 

 

Två propagandaordningar som ofta förekommer i samma tweet är glittering generalities 

(dygdord) och testimonial (vittnesmål/rekommendationer). Då ena ordningen ger tyngd åt den 

andra blir propagandabudskapet kraftigare och upplevs mer trovärdigt. 

 

”Great meeting with CEOs of leading U.S. health insurance companies who 

provide great healthcare to the American people”. [1986] 
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Tweeten inleds med information om ett positivt möte med ”CEOs of leading U.S. health 

insurance companies” vilket kan tolkas till testimonialsaspekten. Här använder Trump sig av, för 

det amerikanska folket, högt respekterade chefer inom ledande hälsoförsäkringsföretag och 

berättar om ett ”great meeting”. Om Trump uttrycker att mötet var bra finns det anledning att 

tolka att även cheferna inom försäkringsföretagen var av samma åsikt. Testinomialaspekten blir 

aktiv i tolkningen då folket genom detta kan dra slutsatsen att Trumps program legitimeras av 

auktoriteter folket redan respekterar. Vid ”provide great healthcare to the American people” tar 

glittering generalities vid som genom sina dygdord lovar social rättvisa i allmänhetens tjänst. 

 

Exemplen ovan visar på att det finns samband mellan olika propagandaordningar vilket ser ut att 

vara Trumps twist vid appliceringen av dem. När flera propagandaordningar blandas i samma 

tweet ger de kraft åt varandra och förstärker på så vis budskapet ytterligare.  

En propagandaordning som sällan framträder i förstärkningsform är plain folks. Denna 

propagandaordning har dock kunnat tydas på andra sätt. 

 

5.3 Vanlig kommunikation till vanligt folk 
	
Av propagandaordningen plain folks så förekommer det inga konkreta exempel där denna 

ordning används. Däremot så finns det anledning att ifrågasätta om inte Trumps generella 

språkbruk kan tolkas samt kategoriseras in under ämnet plain folks. Språket som Trump 

använder skulle kunna liknas med hur ”vanligt folk” tänker och talar i vardaglig form, och 

resultatet av denna teknik skulle kunna föra Trump ytterligare närmre sin publik då han visar sig 

tala som just ”vanligt folk” och därmed själv uppfattas som ”vanligt folk”.  En talarstil som är 

långt ifrån politisk korrekt. En intressant aspekt av detta resonemang leder oss till Enli (2017) 

studie om de två särskiljande dragen inom politisk kommunikation på twitter där det ena är 

professionellt och det andra amatörmässigt. Trumps tweet ”Can you imagine what the outcry would be 

if @SnoopDog, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!” 

exemplifierar Enli (2017) resonemang om att Trump istället för att kopiera den professionella 

strategin som demokraterna använde sig av i sociala medier valde en strategi som bättre beskrivits 

som amatörism gällande hans språkbruk (Enli, 2017 s.55). Enli (2017) slutsats om denna 

amatörism blir aktuell inom IPA:s propagandaordning ”plain folks” då Trump genom denna 

teknik uppfattas som en av folket. Då termen ”amatör” refererar till någon som engagerar sig av 

ren vilja, och inte som betalt arbete, ökar detta trovärdigheten till amatören då den professionella 

snarare kan framstå som uträknad och cynisk (Enli, 2017 s.58). Även om Trumps 



	
39	

kommunikationsstrategi uppfattades amatörmässig kan detta medföra positiva effekter genom att 

stärka imagen av kandidatens äkthet. Då Trump ställer frågor i sina tweets som upplevs just ha 

uppstått innan han ställde dem går detta i linje med Enli (2017) resonemang om äkthet. Trump 

skapar en känsla i tweetsen som är av karaktären att han talar direkt till varje individ i publiken. 

Med denna teknik suddas de auktoritära gränserna ut gällande Trump som president och 

”Average Joe” hemma i stugan. Trumps tal ur ett plain-folks-perspektiv skulle kunna uppfattas 

som berättarrösten i en film som interagerar med oss som publik genom att sätta ord på hur vi 

tänker. Att tala till vanligt folk, som vanligt folk nuddar Parmelees (2016) resonemang om 

parasociala relationers effekt på den politiska kommunikationen.  

 

5.4 Parasocial interaktion som propagandamedel 
	
Ur ett textanalytiskt perspektiv skulle Donald Trumps språkstil kunna tolkas ur Parmelee (2016) 

resonemang om parasocial interaktion. Då publiken i parasociala förhållanden känner en speciell 

samhörighet med vissa kändisar eller mediepersonligheter som de följer kontinuerligt (Parmelee, 

2016) närmar sig Trump genom sitt amatörmässiga och enkla språkbruk sin publik ytterligare för 

att vinna förtroende. Trumps kontroversiella språkbruk tenderar inte endast att upplevas som 

alldagligt utan kan även ses ur ett underhållande perspektiv då Trump med sina stundtals komiska 

utfall ytterligare utmanar den politiska kommunikationen. För att återigen ta tweeten: ”Can you 

imagine what the outcry would be if @SnoopDog, failing career and all, had aimed and fired the gun at President 

Obama? Jail time!” som exempel, kan man utskilja en komisk twist i tweeten som har ett 

underhållande värde. Ur ett parasocialt interaktivt perspektiv så tenderar tweets som dessa att 

likna dialogen i en dokusåpa, eller en TV-show dit publiken bjuds in. Ur detta ljus blir Elluls teori 

om människans behov av propaganda (Kellen, 1965 s.V) intressant där Ellul menar att 

människan utan inblandning av propagandans olika påverkansformer blir isolerad och utanför 

samhällets diskussion och förlorar därmed sitt personliga engagemang och raison d’étre (Kellen, 

1965 s.V). Dagens parasociala relationer kastar ett nytt ljus över Elluls teori där man kan fundera 

över om den politiska propagandan är mer accepterad idag och om det är en nödvändighet och 

vad människor nästan förväntar sig med tanke på det underhållande värdet.  

 

Parmelee (2016) hävdar att begreppet parasociala interaktioner är högst applicerbart på Donald 

Trump med utgångspunkt i Trumps medverkande i hans egen TV-show ”The Apprentice”. 

Vidare kan ifrågasättas om begreppet även är applicerbart i Trumps twitterretorik då hans 

språkstil ger ett sken av att uppfattas som interagerande med sin publik. 
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5.5	Monologisk	kommunikation	som	gynnar	avsändaren 

	
Trump har anammat sociala medier som huvudplattform och Twitter är hans primära 

kommunikationskanal. Karaktäristiskt för sociala medier är den kommunikativa återkopplingen. 

Studierna om politisk kommunikation på sociala medier säger som bekant att politiker, trots 

plattformens dialogiska grundidé, är motvilliga att interagera med väljare på dessa plattformar då 

de primärt används som en plats för politisk marknadsföring (Enli, 2017 s.51). Dessa studier kan 

personifieras genom Donald Trump då hans kommunikationsmetoder på Twitter är klassiskt 

monologiska, vilket går emot sociala mediers grundidé. Konstaterandet av denna slutsats reder 

även ut vart Trump placerar sig på kartan i Jowett & O’Donnell (2012, s.2) distinktion mellan 

kommunikationsformerna propaganda, information och övertalning. Då information ses som 

neutralt överförbar fakta och övertalning som en dubbel tillfredställelse av dialogisk art står 

propagandan kvar med syftet att endast gynna avsändaren. Den vanligt förekommande 

definitionen av att propaganda tydligt gynnar avsändaren konstateras även av (Lasswell, Lerner 

och Specier, 1979, s.5). Att Trump kommunicerar med metoder som är avsedda att gynna honom 

själv är efter studiens resultat uppenbart med tanke på de övervägande propagandistiska 

elementen som förekommer i urvalsperioden av Trumps tweets. Då hans kommunikation, ur 

Jowett & O’Donnells perspektiv, inte kan tolkas som varken information eller övertalning, med 

tanke på ignoransen av sociala mediers dialogiska grundidé, återstår även här den 

propagandistiska kommunikationsformen som verkar för att tydligt gynna avsändaren.  

 

Ett tydligt exempel på hur Trump kommunicerar i egensyfte sker strategiskt och kontinuerligt 

genom propagandaordningen card stacking. Här använder Trump sig av halvsanningar för att 

dölja den riktiga sanningen och byter även ofta spår och vilseleder sin publik så att han själv ska 

framstå i bättre ljus. Från denna propagandaordning kan man dra en parallell till Elluls teori om 

den moderna propagandan som kommer med många olika sorters sanningar som just 

halvsanningar, begränsade sanningar, och sanningar ur sitt sammanhang (Kellen, 1965 s.V). 
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6. Slutsatser och framtida forskning 
	
Studiens slutsatser inleds med att besvara studiens frågeställningar genom avsnittet Trump ur ett 

propagandaperspektiv. Detta följs upp av en diskussion om min, enligt den hermeneutiska 

principens, förförståelses nya insikt. Vidare behandlas politisk, strategisk och horisontell 

propaganda och avslutningsvis presenteras ett resonemang kring framtida forskning. 

 

6.1 Trump ur ett propagandaperspektiv 
	
Studiens syfte var att kartlägga om det går att härleda Donald Trumps kommunikation på Twitter 

till klassisk propaganda från 1937, samt att även belysa genom vilka element detta görs. För att 

operationalisera detta syfte skapades frågeställningarna: ”Hur kan Donald Trumps twitterinlägg förstås 

utifrån ett propagandaperspektiv?” Samt ”Vilka likheter/skillnader finns det mellan Trumps twitterinlägg och 

klassisk propaganda från 1937?” Studiens första frågeställning besvaras genom appliceringen av de 

klassiska samt historiska sju propagandaordningar från 1937 av The Institute os Propaganda 

Analysis. Genom att genomföra en djupgående textanalys av ett urval av Donald Trumps tweets 

kunde dessa sedan kategoriseras och tolkas utifrån de sju propagandaordningarna. 

Twitterinläggen i urvalsperioden 20 januari – 20 mars 2016 kom att uppgå till 300 tweets och 

visade på en övervägande del, och mer exakt två tredjedelar som gick att förstå utifrån detta 

propagandaperspektiv. Studiens andra frågeställning besvaras genom konstaterandet av att det 

finns stora likheter mellan Trumps twitterinlägg och klassisk propaganda som går tillbaka till 

1937. Likheterna är att trots att IPA:s propagandaanalys går tillbaka 80 år i tiden så är det än idag 

samma psykologiska grundmekanismer som styr hur vi påverkas av språket och samma metoder 

som används. Trumps twitterinlägg skiljer sig från IPA:s klassiska propagandaordningar genom 

hans användande av nya propagandatekniker. Dessa tekniker framkommer genom att Trump 

skapar samband mellan olika propagandaordningar vilket bidrar till en förstärkningseffekt av 

propagandan. Trumps twitterinlägg skiljer sig även från propagandan då hans twitterinlägg 

resulterar i en tredjedel som står helt utan inslag av propaganda och som istället representerar en 

kommunikation som mer liknar den traditionella. Ytterligare ett särskiljande drag är att det nutida 

samhället bidrar med en helt ny teknisk aspekt som för den nya propagandan framåt.  
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6.2 Förförståelsens nya insikt 
	
Grunderna till denna studie byggde på en nyfikenhet hos mig kring den nya politiska 

kommunikationen som förs av Donald Trump genom hans nya roll som USA:s 45:e president. 

En kommunikation vars språkbruk som generellt sett kommer fram som kontroversiellt och 

simpelt och som skiljer sig signifikant ifrån den traditionella politiska kommunikationen. Genom 

den hermeneutiska textanalysen som metod inleddes studien med ett rannsakande av min egen 

förförståelse om Donald Trumps kommunikation. Denna förförståelse kom att beskrivas genom 

en uppfattning om att Trumps kommunikation av mig ansågs korkad och oprofessionell. På 

andra sidan förförståelsen, med en djupgående hermeneutisk textanalys med empiriskt underlag 

som hjälp, finns det anledning att omvärdera och utvärdera nya insikter. Om jag i början av 

analysen ansåg att Trumps kommunikation var korkad och baserad på nonsens finns nu 

anledning att tillägga att hans kommunikationsmetoder även är strategiska. Min fördom om att 

Trumps kommunikationsmetoder är oprofessionella kvarstår och mina argument får ett nytt ljus 

då de efter att ha studerat Enli (2017) resonemang om att Trump trots sitt amatörskap varken 

visade brist på strategi eller kompetens om grundläggande medier. Den tidigare forskningen visar 

på tydliga poänger med denna amatörmässiga politiska kommunikation som vinner framgångar 

genom sin äkthet med anledning av sitt simpla språkbruk, vilket kan vara strategiskt i sig för att 

vinna publikens uppmärksamhet. Att Trumps politiska kommunikation har väckt debatt världen 

över är ett faktum. Av studiens resultat att döma så kan denna politiska kommunikation liknas 

vid två av Elluls olika former av propaganda. 

 

6.3 Politisk, strategisk och horisontell propaganda 
	
Av Jacques Elluls åtta olika propagandaformer så är Donald Trumps kommunikation applicerbar 

på två av dem. Den första är den politiska propagandan som har politiska ändamål och bärs upp 

av en politisk kropp, som till exempel en regering eller ett parti och har för avsikt att förändra 

opinionen (Ellul, 1973 s.62) vilket exemplifieras av Trumpadministrationen. Vidare kategoriserar 

Donald Trump in sig hos Elluls strategiska politiska propaganda som innebär att 

administrationen fastställer den generella arbetslinjen man jobbar efter med dess tillhörande 

argument och kampanjer, snarare än att förvänta sig omedelbara resultat som den taktiska 

propagandan har för avsikt att göra. Oavsett vilken åsikt man är av gällande Trumps 

kommunikation så finns det en stor poäng med hans teknikval när det gäller att kommunicera till 

massorna. Att det finns tydliga kopplingar till klassisk propaganda har analysen redan utvisat och 

för att vidare kunna hävda att Trumps kommunikation även är strategisk kan vi med stöd från 
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bland andra Taylor styrka dess argument. Taylors teori om propagandans nödvändighet för att 

väcka debatt (Welch, 2016 s.244) blir här aktuell då Trump med sina tveksamma metoder just 

lyckats genom denna strategi. 

 

Den andra formen av Elluls propagandaformer som uppenbarar sig är den horisontella 

propagandan. Den horisontella propagandan verkar där individer delas upp i ledarlösa grupper 

och genom dem blir utsatta för propaganda (Ellul, 1973 s.79ff). Genom den nya tekniken i och 

med sociala medier, och vad den här studien specifikt anbelangar – Twitter, så blir Volovics 

resonemang aktuellt i då han menar att vi själva skapar propagandabubblor som vi sedan lever i 

(Thambert, 2017). I Trumps fall görs denna koppling till den horisontella propagandan med 

tanke på den politiska marknadsföringens tveksamma metoder som inneburit att sociala medier 

har använts under formen beräkningspropaganda under presidentvalet. En form som i vår tid 

utgör ett tydligt hot mot demokratin. 

 

6.4 Propagandans nödvändighet eller ej 
	
Avslutningsvis återstår frågan om propagandans nödvändighet för samhället eller ej. Då flertalet 

forskare som Lasswell, Lippmann, Bernays och Taylor pekar på tydliga poänger med 

propagandans kraft, finns det anledning att sätta dessa i kontext till Trumps propaganda. 

Lasswell och Lippmann hävdade att propaganda inom ramen för ett atomiserat samhälle var en 

mekanisk form för att förverkliga den allmänna opinionen och fungerade därmed som en form 

av social kontroll (Welch, 2014 s. 25). Samtidigt menar Taylor att vi behöver mer propaganda i 

samhället, inte mindre. Detta på grund av att det behövs fler försök att påverka opinionen och 

för att väcka vårt politiska deltagande i den sociala och politiska processen (Welch, 2016 s.244). I 

en tid av politisk djupsömn när det kommer till ett generellt sviktande valdeltagande finns det 

anledning att ifrågasätta om en kommunikationsform som propaganda gör någon nytta av god 

karaktär. Om propagandans primära effekt ska vara att väcka oss och agera politiskt så är den i 

dagsläget på god väg att tjäna sitt syfte. Men med flera decenniers distans till dessa 

propagandateoretikers teorier finns det i dagens samhälle andra aspekter som spelar in i 

propagandans roll i samhället. När propagandan smyger sig in i datoriserade beräkningssystem 

blir demokratiaspekten av propagandan snabbt av annan karaktär och propagandaanalyser som 

The Institute for Propaganda Analysis blir i kombination med dessa återigen högaktuella. 
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6.5 Framtida forskning 
	
Det finns stor potential för framtida forskning inom nutidens propaganda. För 80 år sedan 

spreds propagandan genom flygblad och posters innan massmedier som TV även blev en 

kommunikationskanal. Idag är spridningen synnerligen mer komplex då propagandan rotat sig 

djupt i sociala medier. Den dolda datoriserade beräkningspropagandan med algoritmer, och 

mänsklig curation som The Computational Propaganda Research Project forskar om (Woolley & 

Howard, 2017 s.3) kommer med stor sannolikhet att vara det bredaste fältet för forskning inom 

vår tids propaganda. Då datoriserad beräkningspropaganda spänner över ett omfattande område 

som inkluderar alltifrån reklambranschen till politisk kommunikation med sin horisontella och 

dolda kraft, finns det anledning att anta att en skepticism mot sociala medier som politisk 

kommunikationskanal i framtiden kommer att utvecklas. När datoriserad beräkningspropaganda 

har för avsikt att målmedveten distribuera vilseledande information och på så vis påverka 

opinionen så påverkas även demokratin. Utifrån detta resonemang beräknas forskningsfältet 

kring förtroendet för sociala medier utgöra ett viktigt arbete i framtiden.  

 

Resultatet av den här studien bidrar till att visa att en av världens mäktigaste ledare använder sig 

av övervägande propagandistiska inslag i sin politiska kommunikation. Dessa propagandistiska 

inslag vilka går tillbaka hela 80 år i tiden. Då dagens forskning primärt syftar till att dra slutsatser 

om nutidens dolda beräkningspropaganda vittnar den här studien om att propagandan 

fortfarande och än idag kan vara mycket synligare än så. Med tanke på studiens småskalighet 

gällande textmaterialets urval, så hade det varit intressant att tolka Donald Trumps tweets under 

en längre period för att se om ytterligare mönster uppstår som är av propagandistisk karaktär. Då 

denna studie är begränsad till Trumps kommunikation på Twitter, så ligger även forskningsfältet 

öppet för att analysera hans tal och framträdanden i övriga sammanhang ur ett 

propagandaperspektiv.  

 

Det finns även god anledning att forska vidare inom fältet av amatörmässig politisk 

kommunikation som denna studie behandlar. Då denna nya politiska kommunikation upplevs 

direkt och äkta tenderar den även bitvis att ligga i gränslandet till parasociala relationer som 

innebär att publiken upplever att de har starka band till den officiella personen, som i det här 

fallet är Trump. En intressant forskningsaspekt är att se om eller hur dessa band stärks genom 

den nya politiska kommunikationen. 
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7. Implikationer för samhället och yrkesliv 
 

Trots nya dolda, digitala propagandabubblor baserade på beräkningspropaganda som vi tillslut lär 

oss att leva med och i, så visar denna studie på att det fortfarande existerar tydligt tolkningsbar 

propaganda i sin renaste form som går hela 80 år tillbaka i tiden. Det vore med andra ord naivt 

att tro att propagandan endast förekommer i horisontell och dold form. Med bevis utifrån 

resultatet av denna studie så förekommer propagandan även i sin renaste form, om man bara 

lyfter lite på locket till textens underliggande mening. Som tidigare avsnitt konstaterar så kommer 

den källkritiska aspekten vara av stor vikt i framtiden. Ett ämne som tros bli högaktuellt och som 

ligger i linje med propagandan är begreppet ”fake news” (falska nyheter). Flera medierapporter 

har undersökt hur falska nyheter drev Donald Trump till seger (Dewey, 2016) vilket utgör ett 

demokratiskt problem. Denna studie visar exempel på att man förr i tiden utbildade allmänheten i 

att lära sig att tolka propagandans kännetecken. Idag bedrivs forskning om hur allmänheten ska 

lära sig känna igen falska nyheter. Det finns stor anledning att tro att digitaliserad källkritik 

kommer att innefattas inom läroplanen i grundskolan i framtiden. Då vi lever i en tid av dolt 

riktade budskap som är anpassade till den särskilda individen i propagandasyfte så formas även 

vår egen världsbild genom dessa budskap på olika sätt. Även detta är ett forskningsfält som ligger 

öppet och kommer med stor sannolikhet att vara av stor vikt i framtiden.  

 

Isär går teorierna om propagandans inverkan på demokratin. Om Trumps kommunikationsstil 

blir ett hot mot demokratin får vår tids historia berätta. Men med en rotad grund i den nya 

beräkningspropagandan i åtanke så finns det anledning att sia att sociala medier som Twitter och 

Facebook har ett gediget arbete framför sig ur en moralisk samt demokratisk aspekt om dold och 

segmenterad marknadsföring ska fortsätta på samma linje. 

 

The Institute for Propaganda Analysis i New York 1937 grundades av anledningen att utbilda 

USA:s medborgare i hur det går att tolka propaganda för att skydda sig mot den. Att det 80 år 

senare med hjälp av samma analysmaterial går att tyda samma propaganda, fast då hos nationens 

egen president, var nog då en orimlig hypotes. Då vi fortfarande exponeras för samma typ av 

propaganda finns det en stor poäng med att damma av propagandaordningarna från 1937. Om 

inte annat för att betona vikten av vår tids stora utmaningar – att utbilda oss i källkritik. 
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