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Abstract 
During recent years, America’s attitude toward immigrants has become increasingly excluding. Pre-

vious research shows that it is common for illegal immigration and crime to be related to one another, 

although research shows that there is no relationship between them. The president of the United 

States, Donald Trump, is known for dividing the American people from the illegal immigrants. There-

fore, this study analyses how Trump portraits the American people and the illegal immigrants. Fur-

ther, the study analyses how he divides these groups from each other. The study is based on a quali-

tative content analysis where six speeches made by Trump is analysed. The results of the study show 

that Trump positively portrays the American people by saying they possess unique values. Unlike 

this, he portrays the illegal immigrants as people that commit crimes such as murder and sexual 

crimes. Trump also portraits the two groups by dividing them from each other. He does this by giving 

a positive picture of the American people at the same time as he gives a negative picture of the illegal 

immigrants. Further, he divides the groups by creating a feeling of unity between the American people 

through talking about shared culture, values, and an unique history. 
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Sammanfattning 
Under de senaste åren har USA:s inställning blivit alltmer exkluderande gentemot immigranter. Ti-

digare forskning visar att det är vanligt att illegal immigration och brottslighet ställs i relation till 

varandra trots att forskning visar att det inte finns ett samband däremellan. Amerikas president Do-

nald Trump omtalad för att skapa en uppdelning mellan det amerikanska folket och de illegala immi-

granterna. I relation till detta analyserar denna studie hur Trump framställer det amerikanska folket 

och de illegala immigranterna samt hur han separerar grupperna från varandra. Studien är baserad på 

en kvalitativ innehållsanalys där sex av Trumps tal analyseras. Studiens resultat har visat på att Trump 

ofta framställer det amerikanska folket på ett positivt sätt genom att säga att deras värderingar är 

unika. Till skillnad från detta framställs ofta de illegala immigranterna som mördare och sexualför-

brytare. Han framställer grupperna även genom att separera dem från varandra genom att ge en positiv 

bild av det amerikanska folket samtidigt som han ger en negativ bild av de illegala immigranterna. 

Vidare separerar han grupperna genom att framkalla känslor av gemenskap hos det amerikanska fol-

ket genom att tala om att de delar en gemensam kultur, värderingar och historia som är unik.  

 

Nyckelord: Illegal immigration, Donald Trump, etablerade, outsiders 
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1. Inledning 
Främlingsfientliga åsikter har ökat runtom i världen under de senaste åren (Tisdall, 2018, 22 juni). I 

Brasilien tillsattes Jair Bolsonaro som är omtalad på grund av sina främlingsfientliga åsikter till pre-

sident efter att ha vunnit valet år 2018 (Brum, 2018, 6 oktober). Mönstret har även märkts av i USA 

som under en lång tid setts som ett land av immigranter. Tidigare har USA haft en välkomnande 

inställning mot immigranter men under senare år har inställningen blivit alltmer exkluderande (His-

tory.com Editors, 2018). Enligt Wang (2012:763) har antalet illegala immigranter ökat mellan åren 

1990 till 2005 från att utgöra 15 procent av de som var födda utrikes till att utgöra 30 procent. Följakt-

ligen har ämnet blivit alltmer vanligt att diskutera inom politiken (ibid). Ett exempel på en politiker 

som lägger mycket fokus på illegal immigration i sin politik är den amerikanska presidenten Donald 

Trump. Trump tillsattes som president i USA år 2017 från att tidigare har varit en fastighetsutvecklare 

och reality-tv-stjärna (CNN, 2019a).  

 

Amnesty international (2017) anser att Donald Trump använder sig av en så kallad ”vi mot dem”-

retorik när han talar. I en rapport utförd av Amnesty international (2016) framkommer det att använd-

ningen av ”vi mot dem”-retorik leder till att människor blir mindre påverkade av brott och hot mot 

de mänskliga rättigheterna. Den politik som Donald Trump för förföljer, avhumaniserar samt lägger 

skulden på människor grundat på deras etniska tillhörighet eller deras tro (ibid). Amnesty internat-

ional (2017) menar att ”vi mot dem”-åsikter i det stora hela kan förstås som en rädsla för det nya och 

det annorlunda. Det har visat sig att användningen av ”vi mot dem”-retoriken har haft stort inflytande 

på politiken genom att regeringar under 2016 bortsåg från krigsbrott, skapade lagar som försvagar 

rätten att söka asyl och godkände lagar som gör intrång på yttrandefriheten (ibid). Den retorik som 

Donald Trump använder sig av har således en stor påverkan på samhället. Då Trump i och med att 

han är USA:s president besitter en maktfull position i världen är det av intresse att undersöka hur han 

framställer olika grupper och hur han skapar uppdelningar mellan dessa. 

 

Tidigare forskning visar att det är vanligt att politiska ledare och media framställer immigranter och 

då specifikt illegala immigranter som ansvariga för kriminalitet och andra problem som finns i sam-

hället (Wang, 2012:743). Då Trump är en politiker som fokuserar på illegal immigration i sina tal och 

är en person i en maktfull position är studiens syfte att analysera hur han framställer det amerikanska 

folket och illegala immigranter. Syftet är även att undersöka hur han separerar dessa grupper från 

varandra. Detta kan göras genom att använda Elias och Scotsons teori etablerade och outsiders som 

handlar om hur grupper med ojämn maktställning fungerar. Teorin handlar om att den mindre privi-

legierade gruppen outsiders anses ha andra värderingar än de etablerade och att de blir stämplade som 
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onda (Elias & Scotson, 2010). I den här studien förstås det amerikanska folket som den priviligierade 

gruppen medan de illegala immigranterna förstås som den mindre priviligierade gruppen. 

 

1.1. Syfte  
Syftet med den här studien är att utifrån en kvalitativ innehållsanalys analysera på vilka sätt Donald 

Trump framställer det amerikanska folket och de illegala immigranterna. Syftet är även att analysera 

på vilka sätt Donald Trump separerar dessa grupper från varandra. 

 

1.2. Frågeställningar 
• På vilka sätt framställer Donald Trump det amerikanska folket?  

• På vilka sätt framställer Donald Trump de illegala immigranterna?  

• Separerar Donald Trump dessa grupper från varandra och i så fall på vilka sätt? 

 

1.3. Begreppsdefinitioner 
I studien återkommer begreppet illegal immigrant som kan definieras på två sätt. Den ena definitionen 

är en person som bor och arbetar i ett land som den inte har laglig rätt till att göra detta i. Den andra 

definitionen är en person som kommit till ett nytt land för att bo och arbeta men som inte har laglig 

rätt till att göra detta (Cambridge Dictionary, 2019). I den här uppsatsen definieras illegala immigran-

ter som både personer som bor och arbetar olagligt i USA och personer som kommer till USA olagligt 

för att bo och arbeta. Det finns dock en problematik med att använda begreppet illegal immigrant. 

Europaparlamentet har uppmuntrat medlemsländer till att sluta använda detta begrepp då det kan leda 

till felaktiga kopplingar mellan migration och kriminalitet (Migrationsinfo.se, 2018). I den här studien 

har jag trots detta valt att använda begreppet illegal immigrant. Orsaken till detta är för att undvika 

missförstånd eftersom Trump använder begreppet illegal immigrant när han talar om denna grupp. I 

tidigare forskning inom studiens ämnesområde har en del forskare valt att använda sig av begreppet 

odokumenterade immigranter när denna grupp benämns. Begreppet har en likvärdig betydelse och 

kan definieras som en individ som inte har laglig rätt till att befinna sig i ett land (Nolo, 2019).  

 

1.4. Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att analysera på vilka sätt Donald Trump framställer det amerikanska folket 

och de illegala immigranterna. Studien analyserar inte hur andra politiker framställer dessa grupper 

och berör inte heller hur Trump framställer andra minoriteter i USA.  
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1.5. Disposition 
Arbetets disposition är uppdelad i sex delar. I kapitel ett presenteras bakgrunden till forskningsområ-

det och varför det valda området är intressant att studera. Vidare presenteras syfte, frågeställningar 

och begreppsdefinitioner i denna del. I kapitel två presenteras tidigare forskning över forskningsom-

rådet. Därefter presenteras kapitel tre där den teoretiska referensramen etablerade och outsiders pre-

senteras. I kapitel fyra presenteras metoden kvalitativ innehållsanalys, urval, material, analysarbete 

samt hur validitet och reliabilitet har uppfyllts. Fortsättningsvis presenteras resultatet och analys i 

kapitel fem och avslutningsvis redovisas arbetets slutsatser och en diskussion.   
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning för studiens forskningsområde. Kapitlet börjar med ett 

avsnitt där två studier som undersöker korrelationen mellan immigration och brottslighet presenteras. 

I samma avsnitt presenteras en studie som berör orsaken till varför immigration och kriminalitet ofta 

ställs i relation till varandra. Sedan beskrivs en studie som undersöker hur republikanska politiker 

framställer minoriteter. Därefter redogörs det för en undersökning som studerar vilka faktorer som 

hade en bidragande effekt till Trumps framgång i valet 2016. Avslutningsvis presenteras ett samman-

fattande avsnitt där den här studiens bidrag till forskning motiveras. 

 

Den tidigare forskningen har hämtats från hemsidorna primo och Google Scholar. Exempel på kom-

binationer av sökord som har använts är ”immigration crime”, ”undocumented immigration Trump”, 

”undocumented immigration sociology” och ”racism Trump”. 

 

2.1. Immigration och brottslighet 
Donald Trump har uttryckt att immigranter är ansvariga för höga nivåer av våld -och drogrelaterade 

brott (Green, 2016:506). Green (2016:507) undersöker om Trumps hypotes stämmer genom att stu-

dera relationen mellan migranter och brottslighet. Den målgrupp som studeras är dokumenterade im-

migranter och odokumenterade immigranter. Studien börjar med att undersöka om det finns en kor-

relation mellan immigranter och brottslighet. Därefter undersöks det om korrelationen mellan immi-

granter och brottslighet skiljer sig mellan vålds -och drogrelaterade brott (ibid). Resultatet visar lite 

stöd för Trumps hypotes då studien kom fram till att det inte finns ett samband mellan immigrantpo-

pulationer och ökad våldsrelaterad kriminalitet. Däremot visar studien att det finns ett litet men sig-

nifikant samband mellan antalet odokumenterade immigranter och drogrelaterade gripanden (Green, 

2016:521). Light (2018:370) utförde en liknande studie men där fokus var att undersöka om det fanns 

en korrelation mellan endast odokumenterad immigration och våldsrelaterade brott. I likhet med Gre-

ens studie, visade Lights studie att odokumenterad immigration inte leder till ökad våldsrelaterad 

brottslighet (ibid).  

 

Wang (2012:743) menar att immigration och brottslighet ofta ställs i relation till varandra även fast 

forskning visar att det inte finns någon koppling däremellan. Trots detta ser många människor immi-

gration och speciellt den odokumenterade som ett hot mot samhället (ibid). Med utgångspunkt från 

”the minority threat perspective” utvecklar Wang ett antal olika hypoteser. Utifrån dessa undersöker 

Wang effekterna av objektiva och perceptuella mätningar av samhällets uppfattning av odokumente-

rade immigranter som ett kriminellt hot i USA. Studien är baserad på material som är insamlad från 
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fyra stater i sydvästra USA (Wang, 2012:745). Ett viktigt resultat av studien visar att det uppfattade 

antalet och inte det verkliga antalet odokumenterade immigranter är en indikation på hur stort man 

anser att hotet från dem är. Vidare visar resultatet att ekonomiska förhållanden har en större inverkan 

än det verkliga antalet odokumenterade immigranter när det kommer till att de uppfattas som ett hot. 

Det innebär att hotet egentligen inte är själva storleken på immigrantpopulationen utan snarare en 

rädsla för att odokumenterade immigranter ska ta deras jobbmöjligheter (Wang, 2012:764). 

 

2.2. Republikanska politikers framställning av minoriteter 
Brown (2016:315) undersöker i sin studie användningen av termen ”race-baiting” och brottsramar i 

den republikanska presidentdiskursen i USA. ”Race-baiting” benämns i studien som ”racially di-

visive appeals” och förkortas till RDA. ”Race-baiting” är en teknik som används i retoriken varige-

nom talaren pratar negativt om minoriteter för att ge publiken uppfattningen av att de är ett hot. Det 

kan till exempel handla om att talaren framställer minoriteter som kriminella eller terrorister (ibid). 

Brown utför studien genom att undersöka transskript från två presidentkampanjer under valperi-

oderna 2007–2008 och 2015–2016. Utifrån dessa perioder undersöktes presidentkandidaters uttalan-

den där fokus låg på de delar som berörde invandring, ras eller etnicitet (ibid). Resultatet av studien 

visar att RDA används i den republikanska presidentdiskursen och att republikanska politiker vinner 

röster genom att sprida rädsla för minoriteter i USA. Det visade sig även att det finns en förskjutning 

när det kommer till användningen av RDA då det tidigare varit vanligt att sprida rädsla om svarta och 

att det på senare tid blivit allt vanligare att sprida rädsla om immigranter (Brown, 2016:315). Brown 

(2016:329) menar att orsaken till detta kan bero på att det är politiskt farligt för dem att ge sig på 

svarta. Det kan även bero på att svarta inte längre är en lika framträdande grupp i USA eftersom 

många av USA:s migranter numera kommer från muslimska områden eller har latinskt ursprung 

(ibid). Studien visar även att det är vanligt att republikanska politiker framställer muslimska ameri-

kaner som förövare till religiöst våld och att de ger latinamerikaner skulden för gängbrottslighet, 

narkotikabrott och smuggling. Det framkom dessutom att det finns en diskurs av att muslimska ame-

rikaner och latinamerikaner vill utnyttja det amerikanska systemet för att få tillgång till politiska och 

sociala rättigheter som är till för landets medborgare (Brown, 2016:328).  

 

2.3. Bidragande faktorer till Trumps framgång 
Bobo (2017:85) studerar vilka faktorer som låg till grund för Donald Trumps framgång i valet 2016. 

Resultatet visade att orsakerna till Trumps framgång kunde sammanfattas till tre punkter; förvärring 

av ekonomisk orättvisa samtidigt som en förändring i den etniska demografin, användning av rasifi-

erad retorik och kampanjstrategier, samt Clintons kampanjs misslyckande med att kämpa för de lägre 
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klasserna (ibid). Bobo (2017:99f) menar att Trump utnyttjade de främlingsfientliga attityderna och 

den oro som fanns i respons till ökningen av den etniska mångfalden. Till följd av detta kunde Trump 

stärka dessa attityder genom att smutskasta minoriteter såsom mexikanska immigranter och den 

svarta befolkningen. Därigenom kunde han genom slagorden ”Make America Great Again” signalera 

till den vita befolkningen att hans politik syftade till att skydda deras priviligierade position i sam-

hället (ibid). Bobo (2017:86) menar att allt detta var möjligt till följd av den rasism och vit överläg-

senhet som präglat USA:s historia och därmed haft en stor påverkan på de attityder som finns i landet.  

 

2.4. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det inte finns en korrelation mellan illegal immigrat-

ion och kriminalitet, men att människor ändå tenderar att uppfatta immigranter som ett hot. Forskning 

visar även att det är vanligt att republikanska politiker talar negativt om minoriteter och att det har 

blivit alltmer vanligt att tala negativt om immigranter genom att framställa dem som ett kriminellt 

hot. Dessutom visar den tidigare forskningen vilka faktorer som var bidragande till Trumps framgång 

i valet 2016. Det är enligt tidigare forskning vanligt att republikanska politiker framställer minoriteter 

negativt men det som inte tas upp är hur den nuvarande presidenten Donald Trump framställer illegala 

immigranter. Detta område kommer den här studien att behandla. Vidare är studieområdet kring hur 

Trump skapar uppdelningar mellan det amerikanska folket och de illegala immigranterna outforskat. 

Dessa kunskapsluckor kan således den här studien fylla. 
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3. Etablerade och outsiders 
I det här kapitlet presenteras den valda teorin etablerade och outsiders. Först beskrivs en bakgrund 

till teorins framväxt och därefter en redogörelse för hur de etablerade skapar och stärker sammanhåll-

ningen i gruppen. Sedan presenteras begreppet moralisk differentiering och avslutningsvis motiveras 

valet av teori till studien. 

 

3.1. Bakgrund till teorin etablerade och outsiders 
Elias och Scotson (2010) redovisar i boken Etablerade och outsiders för deras studie där de undersö-

ker tre bostadsområden i en engelsk förort som de väljer att kalla Winston Parva. Syftet med studien 

var att undersöka vad som händer när en grupp nyinflyttade arbetare försöker anpassa sig till staden. 

Resultatet visade att det uppstod en maktkamp mellan de etablerade som bott i området under en 

längre tid och outsidergruppen vilka var nyinflyttade. Kampen mellan grupperna handlade om vilket 

beteende som var det accepterade. Eftersom att de etablerade levt i området under en längre period 

hade de mer makt att utöva på den andra gruppen vilket de gjorde genom förtal och skvaller. Denna 

maktfördel resulterade i att de etablerades beteende blev det accepterade (ibid). 

 

Elias och Scotson (2010:9) förklarar att orsaken till att studien genomfördes berodde på att det fanns 

en uppfattning av att ett av områdena hade högre förekomst av brottslighet i jämförelse med de andra 

och detta var något som Elias och Scotson (ibid) ville förstå orsaken till. Under tiden som undersök-

ningen pågick minskade skillnaden mellan områdenas förekomst av brottslighet, men uppfattningen 

av det ena området som mer påverkat av brottslighet förändrades inte. Området uppfattades ändå som 

en plats av lägre rank och befolkningen där sågs som sämre. Studiens syfte förändrades därmed till 

att undersöka de tre områdenas förhållande till varandra på ett bredare plan. Det fanns inga skillnader 

mellan områdena som en utomstående person skulle kunna uppfatta när det kommer till ordning, klass 

eller etnisk bakgrund. Det fanns inte heller några kulturella skillnader mellan grupperna. Till följd av 

detta blev det tydligt att det som skiljde grupperna från varandra berodde på hur de internt var orga-

niserade när det kommer till grad av social sammanhållning.   

 

Enligt Elias och Scotson (2010:11) visar relationen mellan grupperna i Winston Parva på ett all-

mängiltigt fenomen. Föreställningen av att grupperna har olika moraliskt värde är något som skapas 

när grupper är beroende av varandra men har ojämnt mycket makt. Maktskillnaden leder till att de 

med mer makt ser sig som bättre än de med mindre makt. Elias och Scotson (ibid) menar att detta 

gäller alla etablerade maktförhållanden, såsom det mellan vita och svarta, kristna och judar eller män 

och kvinnor. Eftersom att teorin kan användas på flera olika maktförhållanden blir den relevant att 
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använda i den här studien där Trumps framställning av det amerikanska folket och de illegala immi-

granterna undersöks vilka befinner sig i en ojämn maktrelation.  

 

3.2. Sammanhållning 
Det som skiljde områdena från varandra var att de hade olika kapacitet till integration och samman-

hållning mellan gruppmedlemmarna. Den ena gruppen var väl etablerade i området och hade bott där 

under en lång period och besatt därför en högre maktposition och kunde därigenom utöva social kon-

troll inom gruppen. Det är sammanhållningen som är grunden för gruppens höga maktposition. Till 

följd av att de etablerade bott i området under en längre period ställdes den egna gruppen i motsättning 

till de som var nyinflyttade. De etablerade delade ett gemensamt sätt att leva, minnen, regler samt 

normer och upplevde därför att de nyinflyttade var ett hot mot deras sätt att leva. Genom att därför 

exkludera de nyanlända bekräftade de etablerade sin egen identitet. Vidare fungerade sammanhåll-

ningen som den maktresurs som krävdes för att kunna bibehålla den uppfattade skillnaden mellan 

grupperna (Elias & Scotson, 2010:9f). Outsidergruppen hade inte samma möjlighet till sammanhåll-

ning i och med att de var nyinflyttade till området och därmed även var nya inför varandra. Till 

skillnad från de etablerade hade de inte någon gemensam historia, normer och värderingar och hade 

därför inte sammanhållningen som grupp för att slå tillbaks mot de etablerade (Elias & Scotson, 

2010:34f). 

 

3.3. Moralisk differentiering 
Ett relevant begrepp inom teorin är moralisk differentiering som handlar om att alla grupper har en 

moralisk hierarki. Det här innebär att vissa anses bete sig mer korrekt i jämförelse med andra och att 

vissa i större utsträckning förväntas att handla efter lagar, normer, regler samt den etablerade kulturen. 

Den moraliska differentieringen har precis som gruppens sammanhållning en påverkan när det kom-

mer till att upprätthålla maktskillnaderna. De som tillhör gruppen outsiders blir stämplade med de 

negativa karaktärsdragen som en minoritet av de ”värsta” i gruppen visar upp. I motsats till detta 

representerar en minoritet av de etablerades mest skötsamma och exemplariska hela gruppen. Det 

innebär att den värsta minoriteten av outsiders och den bästa minoriteten av de etablerade får repre-

sentera vardera grupp. Det här maktförhållandet möjliggör för de etablerade att alltid kunna ge ex-

empel som stödjer deras syn på outsidergruppen eftersom det alltid kommer finns någon i den grup-

pen som agerat i överensstämmelse med deras syn på dem (Elias & Scotson, 2010:11f). De etablerade 

påstår sig vara bättre än outsidergruppen och de tillskriver sig själva därigenom en gruppkarisma, det 

vill säga positiva egenskaper medan den andra gruppen tillskrivs en gruppskam vilket innebär dåliga 

egenskaper (Elias & Scotson, 2010:34f). Den höga värderingen av den egna gruppen är något som 
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existerar i nationers relationer till varandra vilket kan handla om att en nation upplever att andra 

nationer är skyldiga dem tacksamhet. Det är genom detta nationalismen får funktion som självhäv-

dande och kräver respekt av andra nationer (Elias & Scotson, 2010:14).  

 

Den moraliska differentieringen är ett starkt verktyg som kan användas för att ge en annan grupp ett 

lägre värde och därigenom behålla den egna gruppens överlägsenhet. Tekniken är även verksam ge-

nom att den skapar outsiders identitet och självbild och gör den svagare (Elias & Scotson, 2010:17f). 

Vidare är det vanligt att det uppstår en ideologi bland de etablerade, det vill säga attityder och över-

tygelser som underbygger deras egen överlägsenhet och stämplar outsidergruppen som sämre perso-

ner. En strategi för de etablerade att behålla sin överlägsenhet är att genom skvaller sprida information 

som gynnar den positiva bilden av den egna gruppen och förstärker den negativa bilden av den andra 

gruppen (Elias & Scotson, 2010:86). 

 
Kärnan i förhållandet mellan de etablerade och outsiders är den ojämna maktbalansen och det är 

därigenom en grupp kan påstå att en annan är underlägsen. Till följd av maktskillnaden uppstår stig-

matisering och nedvärdering, vilket är något som kan ske på olika sätt och finns i olika typer av 

maktförhållanden (Elias & Scotson, 2010:17f). Trots att det existerar många olika maktrelationer och 

därav olika stigmatiseringar av outsiders finns det vissa som är återkommande. Till exempel handlar 

det om uppfattningen av att outsiders är opålitliga, odisciplinerade och laglösa. Det kan även handla 

om att outsiders anses ha oplanerade liv där de endast lever för stunden. Att dessa stigmatiseringar är 

något som kan uppfattas som universella samt universellt förkastade beror på att de är konsekvensen 

av att befinna sig i en underlägsen position. Det innebär att dessa beteenden kan uppstå på grund av 

att befinna sig i utanförskap och att det är ett resultat av förtryck. Det är vanligt att stigmatiseringar 

ökar i samband med att maktskillnader mellan grupper blir större vilket leder till att trycket mot out-

siders i dessa sammanhang ökar. Det kan handla om att det i tider präglade av arbetslöshet blir svårare 

att försörja sig genom försäkringar relaterade till arbetslöshet eller sjukdom. Detta leder till att det i 

dessa perioder läggs större fokus på fusk och missbruk (Elias & Scotson, 2010:19). 

 

3.4. Sammanfattning 
Teorin etablerade och outsiders handlar sammanfattningsvis om hur grupper i en ojämn maktrelation 

förhåller sig till varandra. Trots att teorins fokus är på gruppers förhållande till varandra skulle be-

greppen även kunna appliceras på hur en person talar om dessa grupper. I den här studien används 

teorin för att analysera hur Trump framställer de två grupperna; det amerikanska folket och de illegala 

immigranterna, vilka befinner sig i en ojämn maktrelation. Sammanhållning är ett viktigt begrepp i 
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maktrelationen mellan etablerade och outsiders som handlar om att de etablerade har ett gemensamt 

sätt att leva, gemensam historia och minnen samt normer. I den här studien tar jag fasta på hur Trump 

talar om det amerikanska folket i relation till minnen, normer och värderingar. Det andra viktiga 

begreppet i teorin är moralisk differentiering som kort kan sammanfattas som att en grupp blir fram-

ställd positiv medan den andra framställs negativt. Begreppet kommer även i användning i den här 

studien genom att studera på vilka sätt Trump framställer det amerikanska folket och de illegala im-

migranterna samt på vilka sätt han separerar grupperna från varandra.  
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4. Metod  
I följande kapitel motiveras valet av kvalitativ metod. Vidare diskuteras urvalet och materialet för att 

sedan följas av en beskrivning av hur analysarbetet gick till. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

hur validitet och reliabilitet uppfylls i studien. 
 

4.1. Val av metod 
För att få djupare förståelse för på vilka sätt Trump framställer det amerikanska folket och de illegala 

immigranterna samt på vilka sätt han separerar dessa grupper från varandra har jag valt att använda 

mig av en kvalitativ metod. Kvalitativ metod lämpar sig när forskningsfrågorna besvaras genom att 

tolka materialet och fokus ligger på ord snarare än siffror (Bryman, 2018:454). Kvalitativ metod blir 

relevant att använda i den här studien eftersom att forskningsfrågorna besvaras genom att tolka 

Trumps uttalanden i relation till teorin etablerade och outsiders. Den kvalitativa metod som används 

i den här studien är en innehållsanalys. Enligt Bergström och Boréus (2018:50f) är det fördelaktigt 

att använda sig av en innehållsanalys när studiens syfte är att systematiskt kategorisera text för att 

besvara forskningsfrågorna. Metoden är även relevant när studiens syfte är att finna mönster i text-

material. I den här studien blir således den här metoden relevant eftersom att syftet är att analysera 

Trumps tal genom att finna mönster i hans tal som sedan kategoriseras till olika teman. En begräns-

ning med kvalitativ metod är att det är svårt att upprepa studien eftersom att olika forskare tenderar 

att uppfatta och tolka saker olika (Bryman, 2011:368). En annan begränsning är att studiens resultat 

inte kan generaliseras över en större population. Däremot kan resultatet appliceras på ett teoretiskt 

sammanhang och därigenom ge en bild av tendenser (Bryman, 2011:369). Den här studien kan såle-

des visa tendenser av hur en ledare framställer två olika grupper som befinner sig i en ojämn makt-

ställning i relation till varandra och på vilka sätt en ledare skapar separerar dessa grupper från 

varandra.  

  

4.2. Urval och material 
Materialet till studien valdes ut genom ett målstyrt urval vilket enligt Bryman (2018:498) innebär att 

analysenheterna är utvalda utifrån att de kan besvara studiens forskningsfrågor. Studien är baserad på 

sex stycken tal av president Donald Trump. Tre av talen som analyseras hölls år 2018 och de andra 

tre hölls år 2019. Orsaken till att urvalet baserades på just dessa tal berodde på att innehållet kunde 

ge en bild av hur Trump framställer det amerikanska folket och de illegala immigranterna. Genom att 

analysera talen kan jag ta fasta på hur han framställer dessa grupper eftersom det är genom hans 

uttalanden som han skapar dessa grupperingar. Vissa av talen har bidragit mer än andra i analysen 

vilket märks på antalet gånger som de citerats eller nämns. Däremot har alla kunnat ge något bidrag 
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till att besvara forskningsfrågorna även om de bidragit olika mycket. Då talen hålls i olika kontexter 

kan användningen av flera tal ge olika perspektiv på hur Trump gör uppdelningar mellan det ameri-

kanska folket och de illegala immigranterna. Vidare baserades urvalet på tal från 2018 och 2019 i 

syfte att studiens material skulle bygga på ett aktuellt underlag.  

 

Ett av de tal som används är Trumps tal till FN:s generalförsamling som han höll 2018. Detta är det 

andra talet som Trump håller till Förenta Nationerna där han talar om att USA är ett självständigt land 

och att alla länder måste vara självständiga (Ward, 2018, 25 september). Talet är cirka 35 minuter 

långt och i analysen används fyra uttalanden från detta tal. Vidare används ett tal som Trump håller 

vid en sammankomst i staden Evansville år 2018 där han har sin kampanj för ”Make America Great 

Again” (Doyle, 2018, 4 september). Talet är omkring en timme och 20 minuter långt och från det 

talet används sju stycken uttalanden som analyseras. Ett annat tal som används håller Trump vid en 

sammankomst i staden Tampa år 2018 där han fokuserar på ekonomisk framgång (Bradner, 2018, 1 

augusti). Det talet är cirka en timme och tio minuter långt och i analysen används endast ett uttalande. 

Ett annat tal som används är ”Trump’s address on immigration proposal, ending shutdown” vilket 

han höll 2019. Trump håller talet till den amerikanska nationen där han presenterar sitt förslag om att 

avsluta regeringens avstängning. Denna avstängning handlade om att Donald Trump inte fick stöd 

från demokraternas kongressmedlemmar för att finansiera muren mellan USA och Mexiko (CNN, 

2019b). Talet är cirka 13 minuter långt och i analysen används två uttalanden. Vidare används “Rose 

Garden speech” som Donald Trump höll år 2019. I det talet annonserar Trump att det är en nationell 

kris vid gränsen mellan USA och Mexiko och att han kommer att omplacera miljarder av federala 

fonder för att bygga en mur vid gränsen (Paschal, 2019, 15 februari). Talet är cirka 50 minuter långt 

och från detta tal analyseras tre uttalanden. Slutligen används talet: “President Trump's Oval Office 

address on the border wall”. I detta tal gav Donald Trump sitt första uttalande från det ovala rummet 

i det vita huset där han presenterar sin idé om att bygga en mur vid gränsen mellan USA och Mexiko 

(Martinez, 2019, januari). Detta tal är 9 minuter och 30 sekunder långt och i analysen används fyra 

uttalanden därifrån.  

 

4.3. Analysarbete 
Talen analyseras i skriven form och transkriberingarna har hämtats från hemsidor på nätet. Analys-

arbetet börjades med att talen skrevs ut i pappersformat. Därefter lästes var och en av talen upprepade 

gånger för att få en förståelse av textens helhet. Under tiden som talen lästes gjordes noteringar över 

de delar som var relevanta för att besvara forskningsfrågorna. I relation till den valda teorin skapades 

teman. De teman som texten delades in i var sammanhållning och moralisk differentiering. Begreppet 
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moralisk differentiering delades in i tre undergrupper som gavs namnen ”spänning och krav om re-

spekt”, ”illegala immigranter som laglösa” samt ”gruppkarisma och gruppskam”. De relevanta de-

larna från talen kategoriserades därefter till passande tema. Efter de olika delarna av talen hade kate-

goriserats till det tema som det passade in i analyserades delarna i relation till teorin.  

 

4.4. Validitet och reliabilitet 
För att nå trovärdighet i en studie menar Bergström och Boréus (2018:38-41) att det är viktigt att 

uppnå god validitet och reliabilitet. Validitet innebär att studien mäter det som den har för avsikt att 

mäta (Bergström & Boréus, 2018:38). Validitet kan uppnås genom att forskaren väljer rätt metod för 

att besvara forskningsfrågorna (Bergström & Boréus, 2018:42). Jag strävar i studien efter god validi-

tet genom att en kvalitativ innehållsanalys används och textmaterialet därigenom kan tolkas och ana-

lyseras vilket krävs för att besvara forskningsfrågorna. Reliabilitet uppnås genom korrekthet och ex-

akthet i studiens alla delar och att det är möjligt för andra forskare att göra studien en gång till och 

komma fram till samma resultat (Bergström & Boréus, 2018:42). Som tidigare nämnts menar Bryman 

(2011:398) att det svårt att replikera en kvalitativ studie eftersom olika forskare gör olika tolkningar. 

En begränsning med den här studien är att resultatet kan ha påverkats av mina subjektiva tolkningar. 

För att öka studiens reliabilitet görs en tydlig beskrivning av arbetsprocessen vilket möjliggör för 

andra att upprepa studien. Som tidigare nämnts har transkriberingen av Trumps tal hämtats från hem-

sidor på nätet. För att säkerställa reliabiliteten hos dessa transkriberingar har jag lyssnat på talen sam-

tidigt som jag läst hemsidornas transkriberingar. Således kan transkriberingarnas korrekthet och reli-

abilitet säkerställas.  
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5. Analys och resultat 
Detta avsnitt börjar med en analys av hur Trump försöker framkalla känslor av gemenskap hos det 

amerikanska folket och därefter analyseras Trumps uttalanden i relation till begreppet moralisk dif-

ferentiering. Analysen av moralisk differentiering är uppdelad i tre delar. Först presenteras vilka sätt 

som det uppstår en spänning mellan det amerikanska folket och de illegala immigranterna samt hur 

Trump talar om att USA bör bli respekterat. Därefter förs en analys kring hur Trump framställer de 

illegala immigranterna som kriminella. Den avslutande delen av kapitlet tar upp hur Trump tillskriver 

det amerikanska folket gruppkarisma och hur han tillskriver de illegala immigranterna gruppskam. 

 

5.1. Sammanhållning  
Trump försöker i flera av talen framkalla känslor av gemenskap hos det amerikanska folket. Ett ex-

empel på detta är när han vänder sig till åhörarna och säger: ”Each of us here today is the emissary 

of a distinct culture, a rich history, and a people bound together by ties of memory, tradition, and the 

values that make our homelands like nowhere else on Earth.” (Trump, 2018a). Uttalandet kan kopplas 

till att de etablerades sammanhållning är grundad på delade minnen, värderingar och kultur (Elias & 

Scotson, 2010:10). Trump säger i citatet att alla som är samlade för att lyssna på honom delar gemen-

samma minnen, traditioner och värderingar. På så vis försöker han framkalla känslor av gemenskap 

hos de som lyssnar och han enar dem genom att säga att de har dessa saker gemensamt. Vilka män-

niskor som Trump riktar sig mot eller vilka som känner att de är en del av gemenskapen är svårt att 

veta eftersom att han inte specificerar vilken kultur eller historia som han talar om. Som tidigare 

nämnts är USA ett land av migranter (Beasley, 2006:3). Därav finns det många människor med olika 

historia och kultur som bor i USA och därför är det inte säkert att hela Amerikas befolkning känner 

att de är en del av den gemenskapen. I citatet ovan säger Trump även att USA:s värderingar skiljer 

sig från den övriga världens. Enligt Elias och Scotson (2010:34f) tillskriver de etablerade den egna 

gruppen särskilda egenskaper. Trump gör detta genom att han säger att det amerikanska folket besitter 

unika egenskaper.  

 

Trump håller ett av talen på ett rally i Evansville där han talar om hur stadens befolkning har släkt 

som bott där under en längre period. Trump säger följande i talet: 

 
“From Bloomington to Madison and from South Bend to right here in beautiful Evansville, this great state was 

built by patriots and pioneers, mechanics and ministers and farmers and factory workers. With American hands 

and American grit, your ancestors built a home for themselves and for their beautiful families.” (Trump, 2018b). 
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Trumps uttalande ovan kan förstås i relation till hur Elias och Scotson (2010) beskriver de etablerade. 

Författarna beskriver att de etablerade har bott i Winston Parva under en längre period och har även 

släkt som bott där länge. I likhet med hur Elias och Scotson beskriver de etablerade i Winston Parva, 

beskriver Trump befolkningen i Evansville som ett folk med en historisk bakgrund i staden. Trump 

försöker även framkalla känslor av gemenskap genom att han i talet fokuserar på att de som bor i 

Evansville har en gemensam historia. I samma tal säger Trump: ”You love our country. You're proud 

of our history. And you always respect our great American flag.” (Trump, 2018b). Även detta kan 

analyseras i relation till att de etablerades sammanhållning är grundad på gemensam historia (Elias 

& Scotson, 2010:10). Då Trump talar om att folket är stolta över sin historia signalerar han att de har 

den gemensam och försöker därigenom stärka sammanhållningen i gruppen. 

 

Trump gör i flera av sina tal en distinktion mellan det amerikanska folket och de illegala immigran-

terna. Ett exempel på detta är när han säger: ”Republicans stand for protecting Social Security and 

Medicare and Medicaid and strengthening the safety net for truly needy Americans, not for illegal 

aliens and people that come into our country to take advantage of us.” (Trump, 2018b). Elias och 

Scotson (2010:9f) menar att de etablerade tenderar att skapa en motsättning mellan den egna gruppen 

och de nyinflyttade samt att de etablerade uppfattade de nyinflyttade som ett hot mot deras levnads-

sätt. I det här fallet kan citatet ovan tolkas som att Trump försöker skapa en motsättning genom att 

framställa de illegala immigranterna som en fiende som är ute efter att utnyttja det amerikanska sy-

stemet. På så vis ger Trump en bild av att de illegala immigranterna är ett hot mot det amerikanska 

folket.  

 

Trump säger i ett annat tal att den enda lösningen på migrationskrisen är att hjälpa människor att få 

en bättre framtid i sina hemländer (Trump, 2018a). Även detta uttalande kan analyseras i koppling 

till att de etablerade skapar motsättningar mellan den egna gruppen och de nykomna. I det här fallet 

gör Trump en distinktion mellan det amerikanska folket och de illegala immigranterna genom att han 

gör det tydligt att de illegala immigranterna inte är välkomna. Detta blir tydligt när han säger att det 

är bättre att de stannar i sina hemländer. Ett liknande resonemang kan hittas i ett annat tal där Trump 

säger följande:  

 
“By creating such a strong economy -- you just look at your televisions or see what’s going on today; it’s through the 

roof. What happens is more people want to come, so we have far more people trying to get into our country today than 

probably we’ve ever had before. And we’ve done an incredible job in stopping them, but it’s a massive number of peo-

ple.” (Trump, 2019b). 
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Elias och Scotson (2010:9f) menar att den etablerade gruppen ser de nyanlända som fiender. Citatet 

ovan kan förstås som att Trump ser immigranterna som kommer till USA som fiender då han säger 

att de verkligen har ansträngt sig för att stoppa immigranter från att ta sig in i landet. På så vis gör 

Trump en uppdelning mellan det amerikanska folket och immigranterna eftersom gör det tydligt att 

de inte är välkomna till USA.  

 

5.2. Moralisk differentiering 
5.2.1. Spänning och krav om respekt 
Trump uttrycker i ett av talen att illegal immigration har en negativ inverkan på löner och offentliga 

tjänster (Trump, 2019a). Enligt Elias och Scotson (2010:19) blir fokus mot outsiders större när makt-

skillnaderna ökar vilket kan ske i samband med växande arbetslöshet. De menar att det i dessa situ-

ationer blir svårare för människor att försörja sig genom arbetslöshets- och sjukdomsförsäkringar och 

att människor i dessa situationer lägger större fokus på fusk och missbruk (ibid). I koppling till teorin 

kan orsaken till att Trump lägger fokus på illegal immigration bero på att det finns en problematik 

när det gäller fattigas möjlighet att ta sig ur fattigdom i USA (Sveriges Radio, 2017). Detta problem 

kan vara en orsak till att Trump riktar fokus mot illegal immigration och till följd av svåra omstän-

digheter kanske vissa människor är mer mottagliga för sådana budskap. I relation till teorin skulle det 

kunna bero på att de är missnöjda över sin ekonomiska situation och därför söker en grupp att lägga 

skulden på för deras problem. 

 

I några av Trumps uttalanden ställer han krav på att USA bör få den respekt som de förtjänar. I ett av 

talen uttrycker Trump att USA har blivit respekterade igen och att de aldrig kommer att gå tillbaka 

till hur det varit tidigare (Trump, 2018c). Elias och Scotson (2010:14) menar att de etablerades upp-

fattning av sitt egna höga värde kan förstås i förhållande till nationalism och att andra länder bör visa 

dem respekt. Trumps uttalande kan förstås i koppling till detta eftersom han uttrycker att USA åter 

har fått den respekt som de förtjänar och som de tidigare inte haft. 

  

I ett annat tal säger Trump att USA är det land som ger mest bistånd i hela världen men att ingen ger 

något till dem och att han vill att de länder som får bistånd av USA ska vara på deras sida (Trump, 

2018a). Han säger i samband med detta följande: ”Moving forward, we are only going to give foreign 

aid to those who respect us and, frankly, are our friends. And we expect other countries to pay their 

fair share for the cost of their defense.” (Trump, 2018a). Detta uttalande kan precis som tidigare 

resonemang analyseras i relation till de etablerades uppfattning av sitt höga värde och krav om att bli 

respekterade (Elias & Scotson, 2010:14). Uttalandet kan förstås som att Trump upplever att andra 

länder inte behandlar USA efter det höga värde som han verkar anse att de har. Ett liknande exempel 
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på detta är när Trump säger följande: ”Because I'll tell you what, this country is tired of being ripped 

off by other countries.” (Trump, 2018b). Detta uttalande kan förstås på ett liknande sätt eftersom 

Trump menar att USA inte blir behandlade på det sättet han anser att de borde. 

 

5.2.2. Illegala immigranter som laglösa 
Trump uttalar sig vid upprepade tillfällen på ett sätt som kan uppfattas som att han menar att de 

illegala immigranterna är fiender mot landets kultur och värderingar. Sättet Trump talar om de illegala 

immigranterna kan kopplas till begreppet stigmatisering som Elias och Scotson (2010:19) menar är 

en del av den moraliska differentieringen. De menar att det är vanligt att de etablerade tillskriver 

outsidergruppen negativa egenskaper såsom att de är laglösa, odisciplinerade och opålitliga (ibid).  I 

det här fallet är det Trump som tillskriver de illegala immigranterna sådana negativa egenskaper när 

han säger att de begår kriminella handlingar såsom mord och sexualbrott (Trump, 2019c). I ett tal 

som Trump håller säger han att det är en växande kris vid gränsen mellan USA och Mexiko eftersom 

att många illegala immigranter tar sig in i USA där. Han menar att det innebär ett hot mot det ameri-

kanska folket (ibid). I samband med detta gör han följande uttalande:  

 
”In the last two years, ICE officers made 266,000 arrests of aliens with criminal records, including those charged 

or convicted of 100,000 assaults, 30,000 sex crimes, and 4,000 violent killings. Over the years, thousands of 

Americans have been brutally killed by those who illegally entered our country, and thousands more lives will 

be lost if we don’t act right now.” (Trump, 2019c).  

 

Trump ger här en negativ bild av de illegala immigranterna genom att han menar att de är ansvariga 

för ett flertal brutala brott. Precis som i Elias och Scotsons (2010:19) teori ger Trump en bild av 

outsidergruppen, som i det här fallet är de illegala immigranterna, som laglösa. I relation till Trumps 

uttalande visar resultatet av Greens (2016:521) studie på att det inte finns ett samband mellan illegal 

immigration och ökad våldsrelaterad kriminalitet. Till skillnad mot detta ger Trump i citatet ovan en 

bild av att illegala immigranter är inblandade i stora mängder våldsrelaterade brott. Eftersom att 

Trumps uttalande inte stöttas av forskning blir han mindre trovärdig. Enligt Elias och Scotson (2010) 

är förtal ett sätt varigenom de etablerade utövar makt över outsidergruppen. Då Trumps uttalande inte 

stödjs av forskning skulle det kunna tolkas som en form av förtal. Uttalandet skulle även kunna kopp-

las till attityder och övertygelser som motiverar de etablerades överlägsenhet och gör outsiders till 

sämre personer (Elias & Scotson, 2010:86). I och med att forskning inte stöttar den bild som Trump 

ger av de illegala immigranterna skulle det kunna tolkas som att han har en negativ attityd gentemot 

dem. Det verkar som att han anser att de är mer kapabla till att utföra kriminella handlingar även fast 

forskning inte kan stödja den bilden. 
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Trumps attityd gentemot de illegala immigranter framkommer även i ett annat tal där han beskriver 

att det är en humanitär- och säkerhetskris vid gränsen mellan USA och Mexiko samt att det krävs 

brådskande åtgärder för att lösa krisen (Trump, 2019a). I relation till detta säger han följande: 

 
“The lack of border control provides a gateway, and a very wide and open gateway, for criminals and gang 

members to enter the United States, including the criminal aliens who murdered a brave California police officer 

only a day after Christmas. I've gotten to know and love angel moms, dads and family who lost loved ones to 

people illegally in our country. I want this to end; it's got to end now. These are not talking points. These are the 

heartbreaking realities that are hurting innocent, precious human beings every single day on both sides of the 

border.” (Trump, 2019a). 

 

I det här citatet beskriver Trump precis som tidigare de illegala immigranterna som kriminella män-

niskor som utsätter det amerikanska folket för ökad risk att bli utsatta för våld. Vidare berättar Trump 

om föräldrar vars barn blivit mördade av personer som var illegala immigranter. Uttalandet kan kopp-

las till att de värsta från outsidergruppen får representera hela gruppen (Elias & Scotson, 2010:11f). 

I det här fallet handlar det om att Trump redogör för några få illegala immigranter som utfört hemska 

handlingar och därefter låter detta få representera hela gruppen. Enligt Collopy (2019, 10 januari) 

stämmer inte den bild som Trump ger av att det är en kris vid gränsen då illegal immigration snarare 

har minskat under de senaste åren. Då det finns tvivel gällande den bild som Trump ger av gränsen 

mellan USA och Mexiko skulle det kunna kopplas till skvaller som Elias och Scotson (2010:86) talar 

om är vanligt att de etablerade utövar. I det här fallet handlar det om Trump sprider information som 

ger en vinklad bild av verkligheten.  

 

5.2.3. Gruppkarisma och gruppskam 
Trump beskriver i ett av talen USA som ett land där frihet och individualism prioriteras och att landets 

kultur skapats av starka familjer, djup tro och självständighet (Trump, 2018a). Detta kan analyseras 

utifrån att de etablerade stärker gemenskapen genom att tillskriva den egna gruppen särskilda egen-

skaper som den andra gruppen inte har (Elias & Scotson, 2010:10). Till skillnad mot Elias och Scot-

sons exempel är det inte det amerikanska folket det vill säga den etablerade gruppen som tillskriver 

den egna gruppen särskilda egenskaper. Det är i det här exemplet Trump, som är det amerikanska 

folkets ledare, som tillskriver den egna gruppen särskilda egenskaper då han talar om att de är starka 

och har stor tro. Elias och Scotson (2010:34f) menar att när en grupp tillskrivs särskilda egenskaper 

tillskrivs de gruppkarisma. Trump tillskriver i det här fallet det amerikanska folket gruppkarisma. 

 

Trump tillskriver den egna gruppen positiva egenskaper i ett annat tal där han vänder sig till befolk-

ningen i Evansville och beskriver deras förfäder på följande vis:  
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“They were tough, and they were strong, and they were smart. They were proud Americans, and together they 

turned Indiana into a powerhouse of American people and American ingenuity. What they've done in this great 

place.”  (Trump, 2018b). 

 

Trump säger att det är befolkningen i Evansvilles förfäder som skapat platsen de bor på och att de var 

starka och smarta. Trump tillskriver dem därigenom gruppkarisma då han ger dem positiva egen-

skaper (Elias & Scotson, 2010:34f). Trump gör även detta genom att han i samma tal säger att de är 

ett speciellt folk (Trump, 2018b). 

 

Trump talar i ett av talen om att det är viktigt att bygga en mur vid gränsen mellan USA och Mexiko 

eftersom han menar att detta kommer leda till minskad illegal immigration. Han menar att minskad 

illegal immigration leder till ökad säkerhet för det amerikanska folket (Trump, 2019c). Trump gör i 

relation till detta följande uttalande:  

 
“America’s heart broke the day after Christmas when a young police officer in California was savagely murdered 

in cold blood by an illegal alien, who just came across the border. The life of an American hero was stolen by 

someone who had no right to be in our country. Day after day, precious lives are cut short by those who have 

violated our borders.” (Trump, 2019c). 
 

I citatet ovan beskriver Trump att en amerikansk hjälte blivit mördad av en illegal immigrant. Be-

skrivningen kan kopplas till begreppet moralisk differentiering då Trump i det här fallet presenterar 

en person som är en illegal immigrant som utfört en brottslig handling vilket får representera hela 

gruppen. På så vis generaliseras de handlingar som utförs av en person över hela gruppen. Till följd 

av att det alltid kommer finnas exempel ur gruppen outsiders som utför kriminella handlingar kommer 

etablerade alltid kunna hitta något som stödjer deras egna uppfattning om gruppen (Elias & Scotson, 

2010:11f). Enligt Elias och Scotson (2010:34f) tillskriver de etablerade outsidergruppen negativa 

egenskaper och därigenom en gruppskam. I det här fallet tillskriver Trump de illegala immigranterna 

gruppskam genom att han ger en negativ bild av gruppen. Precis som tidigare nämnts visar forskning 

på att det inte finns en koppling mellan illegala immigration och brottslighet (Green, 2016:521). En-

ligt Elias och Scotson (2010:86) är en strategi varigenom de etablerade behåller sin överlägsenhet 

skvaller. Trumps uttalande kan kopplas samman med skvaller genom att informationen han sprider 

är vinklad. 

 

Att Trump syftar till att sprida rädsla för de illegala immigranterna stärks när han i samma tal som 

nämnts ovan säger följande:  
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”Day after day, precious lives are cut short by those who have violated our borders. In California, an Air Force 

veteran was raped, murdered, and beaten to death with a hammer by an illegal alien with a long criminal history. 

In Georgia, an illegal alien was recently charged with murder for killing, beheading, and dismembering his neigh-

bor.” (Trump, 2019c).  

 

Som tidigare nämnts går det inte att dra slutsatser om att illegala immigranter är mer benägna till att 

begå brott. Återigen används ett enskilt fall där en illegal immigrant har begått ett brott vilket får 

representera hela gruppen av illegala immigranter. Enligt Elias och Scotson (2010:34f) stödjs de eta-

blerades syn på outsiders genom att händelser där en outsider har begått ett brott uppmärksammas 

och därefter får representera hela gruppen. I likhet med detta stödjer Trump sin syn på de illegala 

immigranterna genom att uppmärksamma en händelse där en illegal immigrant gjort något dåligt. 

Trump fortsätter i samma tal med att säga:  

 
”Over the last several years, I’ve met with dozens of families whose loved ones were stolen by illegal immigra-

tion. I’ve held the hands of the weeping mothers and embraced the grief-stricken fathers. So sad. So terrible. I 

will never forget the pain in their eyes, the tremble in their voices, and the sadness gripping their souls.” (Trump, 

2019c).  

 

I likhet med Elias och Scotson kan man tolka detta som att Trump vill belysa information som gynnar 

den egna gruppen genom att framställa de som tillhör de etablerade som offer och de som tillhör 

outsiders som förövare. Ett annat sätt varigenom Trump belyser information som gynnar den egna 

gruppen är genom att han talar om föräldrar som haft ett barn som blivit mördat av en illegal immi-

grant och kallar dessa för ”angel moms”, ”angel dads” och ”angel families” (Trump, 2019b). Trump 

låter återigen en illegal immigrants handlingar representera hela gruppens vilket Elias och Scotson 

(2010:11f) talar om. 

 

I ett tal beskriver Trump skillnaden i antal mord mellan två städer som har en mur mellan sig och där 

den ena staden ligger i USA och den andra i Mexiko. Han säger att de 23 mord har begåtts i den 

amerikanska staden El Paso, medan 2000 mord har begåtts på den andra sidan. Den informationen 

använder Trump för att motivera att muren ska byggas vid gränsen mellan USA och Mexiko (Trump, 

2019b). Enligt Qiu (2019, 19 februari) stämmer informationen om att de varit 23 mord i El Paso och 

över 1200 i den mexikanska staden Ciudad Juaréz. Däremot är inte skillnaden i antal mord relaterad 

till att det finns en mur. Det motiveras genom det faktum att 2007, innan muren hade byggts, hade El 

Paso 17 mord medan Juaréz hade 320, vilket var innan problemen med droger och karteller hade 

börjat (ibid). Som tidigare nämnts menar Elias och Scotson (2010:34f) att de etablerade använder sig 
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av information som gynnar den egna gruppen. I det här fallet använder Trump precis som tidigare 

information och vrider den till sin fördel vilket han gör genom att inte ge all information. 

 

En annan aspekt som är relevant i relation till Trumps uttalanden är att de etablerade bekräftar sin 

egen identitet genom att ställa outsidergruppen i motsättning till den egna. Outsidergruppen ses som 

en fiende mot den egna gruppens normer och värderingar (Elias & Scotson, 2010:10). Trump gör ett 

uttalande som kan analyseras i relation till detta då han i ett tal säger följande: 
 

“We stand on the shoulders of generations of American patriots who knew how to work, knew how to fight — 

oh, do you know how to fight, fight, fight — and you knew how to win. Just like them, we're going to keep on 

fighting, we're going to keep on winning, we are going to win for our nation, our children, our families, for our 

freedom. We will never give up. We will never give in. We will never back down. And we will fight on to victory. 

We will only have victory, because we are Americans and our hearts bleed red, white, and blue.” (Trump, 2018b). 

 

Trump indikerar i uttalandet att det finns fiende eftersom han talar om att folket ska slåss för vårt 

land, våra barn, vår familj och vår frihet. I uttalandet blir även det amerikanska folket tillskrivna 

särskilda egenskaper såsom att de endast kan vinna eftersom de är amerikaner.   
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6. Slutsatser och diskussion  
I detta avsnitt presenteras först de slutsatser som kan tas utifrån studiens resultat och analys. Däref-

ter förs en diskussion gällande studiens resultat och fortsatt forskning inom ämnesområdet.  

 
6.1. Slutsatser 
Syftet med studien var att analysera på vilka sätt Trump framställer det amerikanska folket och de 

illegala immigranterna samt på vilka sätt han separerar dessa grupper från varandra. Studiens resultat 

visar på att ett sätt som Trump skildrar det amerikanska folket är genom att beskriva dem som speci-

ella människor med unika egenskaper och värderingar. Han framställer även USA som ett land med 

särskilda egenskaper som inte finns i någon annan del av världen. I motsats till detta framställer 

Trump ofta de illegala immigranterna på ett negativt sätt genom att skuldbelägga dem för kriminella 

handlingar såsom mord och sexualbrott. Han låter enskilda exempel på handlingar som en illegal 

immigrant har utfört få representera hela gruppen. Fortsättningsvis visade det sig även att Trump ofta 

gör uttalanden om de illegala immigranterna som forskning inte stödjer. Det handlar om att han fram-

ställer illegala immigranter som mer benägna till att begå brottsliga handlingar i jämförelse med det 

amerikanska folket.  

 

Trump framställer även ofta grupperna genom att ställa dem i relation till varandra och separerar dem 

därigenom från varandra. Han gör det genom att ge en positiv bild av det amerikanska folket samtidigt 

som han ger en negativ bild av de illegala immigranterna. Ett sätt varigenom han gör detta är när han 

talar om en amerikan som blivit mördad av en person som är en illegal immigrant. Han kallar i det 

sammanhanget amerikanen för en hjälte medan han beskriver den illegala immigranten som en person 

som inte borde varit i landet från början. När han framställer den ena gruppen på ett positivt sätt och 

den andra på ett negativt sätt separerar han grupperna från varandra. Trump separerar även grupperna 

från varandra genom att framkalla känslor av gemenskap mellan det amerikanska folket. Han gör 

detta genom att tala om att de delar en gemensam historia, kultur och värderingar. Han gör även en 

distinktion mellan grupperna genom att framställa de illegala immigranterna som en fiende mot det 

amerikanska folket. Ett exempel på hur han gör detta är genom att säga att de illegala immigranterna 

är ute efter att utnyttja USA:s resurser. Han säger även att de illegala immigranterna har en negativ 

inverkan på USA:s ekonomi vilket kan bero på den spänning som finns eftersom det är svårt för de 

fattiga att ta sig ur fattigdomen. Följaktligen läggs fokus på illegal immigration. Trump framställer 

inte bara det som att illegala immigranter utnyttjar USA utan att också många länder utnyttjar dem 

och inte ger dem den respekt de förtjänar. 
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6.2. Diskussion 
Ett resultat som framkom i studien var att ett sätt varigenom Trump försöker framkalla känslor av 

gemenskap hos det amerikanska folket är genom att tala om att de delar gemensam historia, värde-

ringar och kultur. Vilken historia som Trump talar om är oklar då han inte specificerar detta. Precis 

som Beasley (2006:3) fastställer är USA ett land av migranter och därför finns det många människor 

med olika historia. Trump skapar en gemenskap mellan dem som delar en gemensam historia men 

vilka som kan relatera till den är oklart. Det som går att uppfatta är att han vänder sig till människor 

med amerikanskt medborgarskap. 

 

Som tidigare nämnts har tidigare forskning visat på att det inte finns ett samband mellan illegal im-

migration och ökad våldsrelaterad kriminalitet (Green, 2016). Trots detta visar studiens resultat på att 

Trump framställer de illegala immigranterna som ett hot när det kommer till främst våldsrelaterad 

brottslighet då han associerar dem med mord och sexualbrott. Detta kan förstås i relation till det 

resultat Wang (2012) kom fram till i sin studie. Wang kom fram till att orsaken till att människor 

upplever de illegala immigranterna som ett hot beror på det upplevda antalet illegala immigranter 

som finns i USA och inte det verkliga antalet. Den här studiens resultat kan tolkas som att Trumps 

uttalanden har en inverkan på människors upplevda hot från de illegala immigranterna då han ger en 

bild av att de är ett större hot än vad forskning faktiskt visar. Vidare kom Brown (2016:315) i sin 

studie fram till att republikanska politiker ofta vinner röster genom att sprida rädsla för minoriteter 

och att det blivit allt vanligare att sprida rädsla om immigranter. I den här studien framkom ett lik-

nande resultat som visar att det är vanligt att Trump sprider rädsla för illegala immigranter i sina tal. 

Det som skiljde resultaten från varandra var att Browns studie kom fram till att republikanska politi-

ker sprider rädsla för immigranter medan den här studien visar på att Trump sprider rädsla för illegala 

immigranter. 

 

Den här studien har fokuserat på hur en specifik ledare framställer sitt folk och på vilka sätt denna 

ledare framställer de illegala immigranterna utifrån teorin etablerade och outsiders. Då främlingsfi-

entligheten ökar i många delar av världen kan det vara intressant att studera hur andra politiska ledare 

gör skillnader mellan grupper. Det skulle kunna handla om en liknande relation som studeras i den 

här studien mellan landets folk och illegala immigranter eller fokusera immigranter. Detta beror på 

hur situationen i landet som studeras ser ut. I den här studien har teorin etablerade och outsiders 

använts för att besvara forskningsfrågorna. En brist med studien kan vara att andra synvinklar på hur 

Trump framställer det amerikanska folket och de illegala immigranterna kan ha missats då endast den 

teorin användes. Därför skulle en framtida studie kunna använda sig av en annan teori som studerar 

gruppers maktrelationer för att därigenom kunna analysera andra aspekter som inte togs upp i den här 
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studien. Till exempel skulle ”the minority threat perspective” kunna användas då den kan förklara 

varför dominanta grupper uppfattar minoriteter som ett hot (Wang, 2012:746). 
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