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Abstract 
This bachelor thesis quantitatively researches every tweet Donald Trump has written in february 

2017 from his personal Twitter account @realDonaldTrump. This particular period was chosen 

because it was the first full month that Trump was president of the United States of America. 

That's why it would be interesting to examine his tweets in his new official role as president. 

 

The purpose of this study is to find out how Donald Trump used language and his content on 

Twitter during his first month as president in 2017. What time during the day Donald Trump 

published his tweets and how his tweets were received by his readers is also of interest to this 

study. To do this the study uses theories about power as an interactionfield, representation and 

encoding and decoding. 

 

This study relies on a quantitative content analasis as a method and through it Trumps tweets 

were gathered, compiled and then given a main and a secondary theme. The themes were 

negative, positive, neutral, political, personal and other. Besides the main and secondary themes, 

i counted the number of syllables and words Trump used and also how much response he got on 

the tweets in the form av replies, retweets and likes. 

  

The result shows that Trumps negative and political tweets got the most response, mostly in the 

form of likes. Words that Trump writes more than others are words like fake, news, and media. 

the result also showed that most of the words Trump writes on Twitter only contains one or two 

syllables.  

 

Keywords: Donald Trump, Twitter, Politics, Social media. 
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Sammanfattning 
Denna studie har kvantitativt undersökt alla Donald Trumps tweets från februari 2017. Dessa 

tweets härstammar från Trumps personliga twitterkonto @realDonaldTrump. Perioden valdes på 

grund av det var den första hela månaden som Donald Trump var USA:s president. Därför var 

det intressant att se hur Trump twittrade som president. 

 

Själva syftet med studien är att utifrån teorier om makt som interaktionsfält, representation och 

encoding och decoding ta reda på hur Donald Trump språkligt och innehållsligt använde Twitter 

under den första månaden som president 2017. Av intresse är också vilken tid på dygnet Donald 

Trump twittrar och hur hans tweets har mottagits av läsarna. 

 

Studien utgår från en kvantitativ innehållsanalys som metod och genom den har Trumps tweets 

sammanställts och kategoriserats upp i huvudteman och underteman, bestående av negativa, 

positiva, neutrala, politiska, personliga och annat. Utöver huvudteman och underteman räknades 

även antalet stavelser och ord Trump skrev. 

 

Studien analyserade bland annat hur mycket respons Trump fick på sina tweets och responsen 

han får är i form av reply, retweet och like. Resultatet tyder på att Trumps negativa och politiska 

tweets får mest respons, främst i form av likes. Det har även undersökts vilka ord Trump skriver 

mest på Twitter och hur många stavelser de innehåller och i resultatet kom det fram att ord som 

Trump skriver mycket är fake, news, och media med mera. Trump skriver även majoriteten av 

sina ord med en eller två stavelser. 

 

Nyckelord: Donald Trump, Twitter, Politik, Sociala medier. 
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1. Inledning 
Donald Trump har över 29,5 miljoner följare på den sociala plattformen Twitter där han går 

under användarnamnet @realDonaldTrump (Twitter, 2017). Dagligen twittrar Trump om olika 

brister som till exempel i samhället eller andra länders politik med mera. Detta gör han med hjälp 

av sitt språk. Donald Trumps sätt att använda sitt språk är unikt då han med hjälp av sina ord kan 

förmedla budskap på ett starkt sätt (Ahmadian, Azarshahi & Paulhus, 2017). 

 

Donald Trumps huvudsakliga och minst censurerade utlopp till allmänheten är hans 

Twitterkonto. Det är genom Twitter han har skapat sina ideologier på ett nytt och radikalt sätt 

som i sin tur har gjort att han har dominerat mediemarknaden under presidentvalet 2016. Han 

använder ett språk som är lättförståeligt och fokuserar på starka och kontroversiella nyckelord 

som impregneras i läsarens minne. 

 

Varför det är viktigt att undersöka detta ämne på en vetenskaplig nivå är på grund av det tidigare 

har gjorts studier dels kring hur Trump använt Twitter för att stå ut från hans motståndare under 

primärvalet 2015 (Gross & Johnson, 2016) men också hur Trump framställs som person utifrån 

det han har skrivit på Twitter (Ott, 2017). 

 

Denna studie kommer bygga vidare på det de tidigare studierna kommit fram och ta fram nya 

resultat. studien kommer bidra till att få bättre förståelse för hur Donald Trumps användning av 

Twitter kan se ut med hjälp av hur han använder sitt språk, vilka ord han skriver mest, vad han 

förmedlar med sina tweets, vilken tid på dygnet han twittrar och hur tweetsen har mottagits av 

läsarna. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet studien är att utifrån teorier om makt som interaktionsfält, representation och encoding 

och decoding ta reda på hur Donald Trump språkligt och innehållsligt använde Twitter under den 

första månaden som president 2017. Av intresse är också vilken tid på dygnet Donald Trump 

twittrar och hur hans tweets har mottagits av läsarna. 

 

För att kunna besvara syftet kommer fyra frågeställningar behöva besvaras. Dessa 

frågeställningar är som följande. 

 

● Vad förmedlar Donald Trump med sina tweets? 

● Hur används språket i hans tweets, d.v.s. ord och stavelser? 

● Vilken tid på dygnet twittrar Donald Trump? 

● Hur ser fördelningen ut när det gäller mottagandet av Donald Trumps tweets i replies 

retweets och likes? 

1.3 Bakgrund 
Det som har inspirerat denna studie är icke vetenskapliga studier av Youtube användaren 

Nerdwriter1 som undersökt hur Donald Trump svarar på en fråga, hur han använder Twitter och 

till vilken nytta han gör det. Studien grundar sin tes i att Trump har stor livserfarenhet som 

säljare och att detta har medfört att Trump är en mästare på att använda sig av språk för att kunna 

få fram en känsla. För att få fram den känsla Trump är ute efter slutar hans meningar alltid med 

ett så kallat slagord så som “tremendous”, “dead” och “harm” med mera (Youtube, 2015). 

Studien visar även att Donald Trump twittrar oerhört mycket och hur han använder sina ord för 

att starkt få fram en känsla (Youtube, 2016). 
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1.4 Twitter och dess gynning 
Av alla de sociala medier som finns idag är det mikrobloggen Twitter som har ledningen på den 

internationella marknaden. Det som är utmärkande med Twitter är att man bara får skriva korta 

inlägg, närmare sagt 140 tecken, och tanken med dessa korta inlägg är att de fungerar som en 

form av snabba kommentarer i dagsdebatten. Twitters stora publika genomslag framkom i 

samband med att Barack Obama använde det som ett opinionsverktyg under presidentrörelsen 

2008 (Weibull & Wadbring, 2014). 

Liksom andra debattforum användes Twitter också inledningsvis främst av olika elitgrupper i 

samhället, men den har även spridits till bredare grupper allt eftersom. En annan indikator för 

Twitter är att det är betydligt fler användare som följer innehållet än de som skapar innehåll. Det 

som finns i en persons Twitterflöde ser olika ut från person till person eftersom alla följer olika 

konton. Exempelvis kan en person följa ett flertal företag som tillverkar bilar och då kommer det 

givetvis upp en rad inlägg relaterat till bilar i den personens flöde. För en annan person som 

enbart följer politiska eliter får den personen självfallet upp inlägg om enbart politik i hens flöde 

(Weibull et al., 2014). 

Twitter har också en annan funktion som tillåter användaren att schemalägga sina tweets. Att 

schemalägga en tweet innebär att en person skriver en tweet och sedan ställer in vilken tid på 

dygnet den ska publiceras (Twitter, 2017). Denna funktion gör alltså att en får full kontroll över 

vilka tider på dygnet man vill publicera sina tweets. 

Sammanfattningsvis är Twitter en plattform där man snabbt kan nå ut med sina korta inlägg och 

Obama förstod genast att denna plattform skulle vara ett viktigt opinionsverktyg för hans 

valkampanj i 2008 (Weibull & Wadbring, 2014). Politiker använder Twitter bland annat för att 

kunna undvika jouranlistikens medielogik och kommunicera med medborgare direkt utan ett 

journalistiskt filter i vägen (Robertson, 2015). Under nästa kapitel tidigare forskning klargörs det 

att Twitter var nyckeln till större succé för att nå ut till sina väljare i USA under valkampanjerna. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning som är relevant och väsentlig för studien. Det som den 

tidigare forskningen handlar om sammanfattat är dels hur Trump använt Twitter både för att 

skriva negativt om vissa människor men också för att stå i rampljuset och stå ut från sina 

motståndare under primärvalet 2015. Den tidigare forskningen handlar även om om Trumps egna 

tweets, alltså vad de bidrar till och vilka favoritämnen som Trumps följare anser vara mest 

intressanta. 

 

2.1 Twitters flöde 

Brian L. Ott skriver om hur materialet på Twitter är impulsivt, enkelt och ociviliserat. Detta 

bevisar han med hjälp av Donald Trumps Twitterflöde (Ott, 2017). 

Ott skriver i sin artikel att allt innehåll på Twitter inte är skadligt, det mesta är så banalt, 

innehållslöst och obetydligt att det inte har några riktiga konsekvenser. Ott menar att det enbart 

är en form av utlopp för narcissistiska inlägg om användarnas ego. Det är beräknat att ca 20% av 

Twitters flöde har en skadlig eller påverkande grund eftersom Ott hävdar att det innehållet ses 

genom en social, kulturell och politisk lins där Twitter är linsen som innehållet ses genom. 

Därmed drar han slutsatsen att de 20% ses som en form av social cancer eftersom tweets med 

skadligt innehåll läses av följarna och de negativa budskapen i tweetsen impregneras i läsarens 

huvud. Negativa budskap via Twitter menar Ott är dåligt eftersom läsarna får en sämre 

uppfattning om samhället och världen. Att Ott drar en sådan slutsats är för att hans studie 

refererar till andra vetenskapliga artiklar som också menar att Twitters innehåll är uppdelat i 

procent för att se hur pass skadligt innehållet är. Det är detta som Ott vidare granskar och 

undersöker för att ta reda på om det verkligen stämmer (Ott, 2017). 

Det som Brian Ott har gjort i sin studie är att han har undersökt Trumps tweets i hans flöde och 

analyserat dem utifrån diskurs. Det som Ott kommer fram till i sitt resultat är att Trump har haft 

en stor effekt på det offentliga samtalet eftersom hans tweets reflekterar sexism, rasism, 
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homofobi med mera. Detta bidrar alltså till det som Ott tidigare nämnde att cirka 20% av 

Twitters innehåll kan ses som skadligt (Ott, 2017). 

Anledningen till att denna artikel blir väsentlig för studien är att har Ott tagit reda på och 

bekräftat vad andra forskare har kommit fram till om den skadliga delen av Twitters flöde, att 

den ses som en social form av cancer och att Trumps tweets reflekterar negativa budskap. De 

negativa budskap är alltså hatiska mot andra människogrupper som homosexuella och människor 

med en annan hudfärg. Detta blir viktigt för att kunna följa upp med nu och se om det fortfarande 

stämmer och för att undersöka vad Trump skriver för ord som kan reflektera sexism, rasism med 

mera. 

2.2 Det föredragna twitterämnet 
I artikeln “Catching Fire via ‘Likes’: Inferring Topic Preferences of Trump Followers on 

Twitter” har författarna gått igenom vad det är för typer av ämnen Donald Trump twittrar om 

och vad som ses vara roligt eller intressant enligt hans följare. Detta räknar författarna på hur 

många likes tweetsen har fått (Wang, Lou, Niemi, Li & Hu, 2016). 

Deras analys består av tre steg: 

1. Studera det sociala beteendet på Twitter via likes.  

2. Ta reda på ifall följarnas favoritämne är förnedrande attacker mot demokraterna.  

3. Lägga fram förslag till ett ramverk för att kunna dra slutsatser om följarnas önskemål 

gällande ämne för Trumps tweets. 

(Wang et al., 2016). 

I resultatet kom det fram att mellan den 18:e och den 27:e december 2015 publicerade Trump 

cirka 21.0 tweets om dagen och han fick cirka 3 410,7 likes med en standardavvikelse på 2 732,7 

likes. Utifrån författarnas analys blev det resultatet de förväntade sig. Resultatet blev att Trumps 

följare ansåg att det mest intressanta var när han twittrade om förnedringar mot demokraterna 

specifikt inriktat på Barack Obama och Hillary Clinton (Wang et al., 2016). 



12 

Det som gör artikeln intressant för studien är att författarna har tagit reda på vilka ämnen som 

följarna anser vara mest underhållande bland Trumps tweets. Detta kommer denna studie delvist 

följa upp med eftersom det ämnas här bland annat att undersöka hur fördelningen ser ut när det 

gäller mottagandet av Donald Trumps tweets i replies retweets och likes. Genom det kan det 

konstateras vilka tweets som exempelvis får flest likes, alltså om tweeten är negativ, positiv eller 

neutral. 

2.3 Republikansk negativitet via Twitter 
I studien “Twitter Taunts and Tirades: Negative Campaigning in the Age of Trump” skriver 

författarna Gross och Johnson om att det överlag förekommer mycket negativ aktivitet på 

Twitter från kandidaternas twitterkonton under det republikanska primärvalet 2015. Med negativ 

aktivitet innebär det att kandidaterna twittrade om sina motståndare på ett negativt sätt genom att 

skriva något dåligt om varandra för att få sig själva att framstå som bättre kandidater och att de 

borde vinna primärvalet.  

Författarnas huvudfråga i artikeln är vad som driver kandidaterna till att twittra i större mängd 

under valkampanjen och varför tweetsen överlag har negativt innehåll. De undersöker även om 

en sådan typ av strategi är sannolik att vara effektiv (Gross et al., 2016). 

Gross och Johnson ansåg att under presidentvalet 2016 har sociala medier varit ett viktigt vapen 

för att nå ut med sina budskap till sina väljare. Författarna ansåg att det var Twitter som var det 

medium som stod i centrum när det gällde att nå ut till sina väljare på ett enkelt och praktiskt sätt, 

men också för att det är gratis reklam för kandidaterna (Gross et al., 2016). 

I deras analys undersökte författarna samtliga tweets från alla 17 republikanska kandidater där de 

hoppades på att kunna hitta tweets där en kandidat skrev något negativt om en eller fler av sina 

motståndare (Gross et al., 2016). 

I deras resultat kom Gross och Johnson fram till att ju närmare valdagen kom, desto mer 

twittrade kandidaterna men framförallt mer negativt. De hittade också ett mönster, de kandidater 

som det gick sämre för twittrade negativt om de kandidater det gick bra för. Däremot undvek de 
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kandidater som det gick bra för att twittra negativt om de andra kandidater som det gick mindre 

bra för. I resultatet hittade de också ett svart får, Donald Trump, han twittrade negativt om vem 

han ville men speciellt om de kandidater som det gick dåligt för (Gross et al., 2016). 

I artikelns resultat blir det intressant att veta att Donald Trump twittrade negativt om precis vem 

han ville och speciellt om de som det går sämre för. Resultatet kan användas för att tar reda på 

ifall Trump fortfarande twittrar negativt där det negativa innebär att han reflekterar exempelvis 

sexism eller andra hatiska budskap mot andra människor. 

2.4 Primärvalet 2015 
I Ahmadian, Sara Azarshahi och Delroy L. Paulhus studie “Explaining Donald Trump via 

communication style: Grandiosity, informality, and dynamism”, avhandlas ämnet hur Donald 

Trump kunde vinna primärvalet 2015. Eftersom Trump var en mindre erfaren politiker än sina 

republikanska motståndare ställde sig författarna frågan hur han lyckades vinna (Ahmadian et al., 

2017). 

I denna studie menar författarna att svaret ligger i Trumps sätt att kommunicera på. De 

analyserade tal från topp nio republikanska kandidater från 2015 och transkriberade 27 

talsegment. Detta gjorde de med hjälp av en datormjukvakvara som kallas för “Pennebakers 

Linguistic inquiry and world count (LIWC)” (Ahmadian et al., 2017). 

I analysen utgick författarna från olika variabler som var användande av Twitter, informativa tal, 

alltså vilka meningsfulla ord som kandidaterna använde sig av. En annan variabel var att de 

lyssnade på kandidaternas inlevelse från deras tal eftersom författarna menar att variation av 

inlevelse i rösten var relaterat till succé. I sista variabeln tittade de på kandidaternas ståtlighet 

vilket betyder att de tittade på hur mycket kandidaterna verkade säkra på sig själva i det de sa i 

talen och hur pass mycket kandidaterna verkade tycka vara sig bättre än andra (Ahmadian et al., 

2017). 

I deras resultat framkom det att Donald Trump fick högsta betyg på alla variabler. Att få högsta 

betyg innebar att Trump fick flest poäng i alla variabler utifrån författarnas rankningssystem i 
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den datormjukvaran de använde sig av. Deras konklusion var att Trump stod ut från de andra 

republikanska kandidaterna eftersom han fick högsta betyg i deras analys. Därmed drar de 

slutastesn att det var därför Donald Trump vann primärvalet 2015 (Ahmadian et al., 2017). 

Artikelns resultat blir väsentligt för denna studie eftersom författarna kommer fram till att 

Donald Trump stod ut i alla variabler för att kunna vinna primärvalet 2015. Detta kan nu tas 

vidare och undersöka Trumps twittrande och vilka nyckelord han använder för att få fram sitt 

budskap i sina tweets. Nyckelord innebär att det är några av de ord som Donald Trump skriver 

mest i sina tweets. 

3. Teori 
Studien behöver ta hjälp av en del teorier för att kunna utföras på ett korrekt sätt. Teorierna som 

studien kommer använda handlar om makt, publicitet, representation och encoding & decoding. 

Dessa teorier blir oumbärliga för studien eftersom de hjälper till att förklara vad resultaten i 

analysen kommer att ha för betydelse och för att besvara frågeställningarna. 

3.1 Makt inom interaktionsfält 
John Thompson har tidigare studerat olika handlingar kopplade till makt. Detta beskriver han 

närmare i sin bok “Medierna och moderniteten”. Thompson tar inspiration från sociologen Pierre 

Bourdieus arbete kring socialt liv. I Bourdieus arbete har han skapat begreppet interaktionsfält 

som handlar om att olika personer har olika positioner inom respektive fält. Ett fält kan till 

exempel vara politik. Det som Thompson vidare tolkar i detta är att personer inom sina fält eller 

institutioner intar positioner där det medför makt, där makt syftar på att förse sig själv med 

förmåner som gynnar en själv. När individerna sedan utövar sin makt gör de det genom att 

använda alla medel och resurser som de har tillgängliga för att kunna förverkliga sina mål på ett 

effektivt sätt (Thompson, 2001). 

Varför detta är viktigt för denna studie är för att det väl kan appliceras inom politiska 

institutioner eftersom vi människor i dag vanligtvis förknippar makt med politisk makt, alltså 
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handlingar utförda av individer på statens begäran. Däremot bör inte de statliga institutionernas 

enorma betydelse blända oss människor för faktumet att öppen politisk makt bara är en 

specialiserad form av makt, och att människor vanligen utövar makt i många sammanhang som 

har lite, eller ingenting alls, med staten att göra. Maktpositionerade politiker ger i det 

sammanhanget både uttryck åt och bidrar till att skapa någorlunda stabila relationer eller nätverk 

av makt och dominans mellan individer och grupper av individer, i intagande av olika positioner 

i interaktionsfälten (Thompson, 2001). 

Just hur Donald Trump använder sin makt inom sitt interaktionsfält kommer att förklaras 

närmare i analysen men det som Trump oftare nyttjar med sin makt är att ställa sig själv i 

rampljuset för att få uppmärksamhet och sätter andra grupper i förtryck. Sättet som Trump ger 

uttryck för sin makt är via Twitter där han skriver om det som brister inom olika institutioner 

eller om vad som är bra. För studien blir denna teori väsentlig för att se hur Trump nyttjar sin 

makt för att gynna sig själv genom det han skriver i sina. 

3.2 Publicitet och offentlig synlighet 
Alexa Robertson skriver i sin bok “Media and Politics in a Globalizing World” att politiska eliter 

har blivit allt mer igenkännbara eftersom vi människor ser dem på en daglig basis via Tv, 

internet, press med mera. Robertson menar att människor har lärt sig att se politiska eliter som en 

sorts figurer i en värld där de är synliga för alla. I Robertsons text refererar hon till sociologen 

John Thompsons arbete kring ämnet där hon menar att han har introducerat en ny form av 

kvalitativ svaghet i det politiska systemet. Det som Thompson kommer underfund med är att 

politiker desperat försöker kontrollera sin publicitet eftersom de tenderar att förlora kontrollen 

över den så att publiciteten vänder till det negativa. Poängen är alltså att publicitet och offentlig 

synlighet är två sidor av samma mynt som politiker måste lära sig att bemästra (Robertson, 

2015). 

Robertson skriver ett exempel på hur publicitet kan vända till det negativa. I maj 2011 blev den 

franske politikern Dominique Strauss-Kahn gripen i USA under ett våldsamt utbrott av dålig 

publicitet. Dominiques offentliga hån resulterade i anklagelser om att han hade sexuellt förgripit 
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sig på städerskan som gjorde rent hans hotellrum. Senare släppte åklagarna sina åtal men först 

efter att händelsen blev globalt känd. I detta exempel förlorade Dominique alltså kontrollen över 

sin offentliga synlighet som i sin tur medförde dålig publicitet (Robertson, 2015). 

I Donald Trumps tweets syns det att han försöker kontrollera sin publicitet och offentliga 

synlighet. Detta gör Trump på olika sätt med hjälp av att vara simpel i sitt skriftsspråk för att 

läsaren ska kunna förstå vad han har skrivit. Detta kommer undersökas närmare i analysen men 

själva meningen till varför denna teori blir väsentlig för studien är för att den hjälper till med att 

förstå att Trump försöker kontrollera sin publicitet och offentliga synlighet genom sin 

användning av ord, hur han bygger dem och i vilka sammanhang han sätter dem i. 

3.3 Representation 
I Simon Lindgrens bok “Populärkultur: teorier, metoder och analyser”, skriver han att enligt 

Stuart Hall är representation ett begrepp som genom språk, diskurser och bilder står för 

meningsproduktion, det handlar om två saker: Att beskriva och att symbolisera (Lindgren, 2009). 

I Stuart Halls bok “Representation” går han in mer på djupet kring detta ämne. Representation är 

produktionen om mening genom språk, alltså hur ett tings mening uppfattas genom språk. Språk 

kan använda tecken för att symbolisera ett tings mening. Språk kan också referera till fiktiva 

saker och fantasivärldar eller abstrakta idéer som självfallet inte är en del av vår materiella värld. 

Det finns alltså ingen direkt simpel relation mellan språk och den riktiga världen. Som tidigare 

nämnt skapas mening inom språk, genom olika representationssystem som vi människor kallar 

för språk. Mening skapas praktiskt genom arbete med representation, det är konstruerat genom 

signifiering dvs. mening - producering - praxis (Hall, Evans & Nixon, 2013). 

Med andra ord är det en process som gör det möjligt för individer i olika kulturer att producera 

mening genom språket. Det är möjligt att representera en och samma sak genom olika medier, 

t.ex. en bild, muntligt eller med text. När något representeras skapas det mening och betydelse, 

men det är aldrig en direkt avspegling. När en bild tolkas sker det i en kontext som kan variera, 

den kan ha blivit publicerad i ett visst sammanhang, vilket skapar referensramar för betraktaren. 
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Detta gör att det sällan är en entydig eller fixerad betydelse (Ekström, 2008). 

Till exempel om en person betraktar en bild på en hund och i bilden står det skrivet att det är 

människans bästa vän då öppnar det möjligheten för fri tolkning. Personen som betraktar bilden 

kan antingen hålla med om bildens budskap eller inte, det beror på vad den personen har för 

referensramar och värderingar. 

För denna studie blir denna representationsteori väsentlig eftersom här kommer det undersökas 

Donald Trumps användning av ord och vilka sammanhang han sätter dem i. Detta hjälper till 

med att ta reda på hur Trump använder sitt språk i sina tweets. 

3.4 Encoding och decoding 
Encoding och decoding handlar om hur olika texter är utformade och hur de kan tänkas bli 

tolkade av läsaren. Jostein Gripsrud pratar om hur han tolkar Stuart Halls arbete kring detta 

begrepp. Gripsrud tolkar det utifrån hur ett TV-program sänds och är utformat (encoding) enligt 

olika sociala och kulturella uppfattningar som gör att programmen blir mer spännande eller 

intressanta för tittaren. Programmen blir på så sätt anpassade för den tänkta målgruppen. 

Programmen betraktas och avkodas sedan av den tänka målgruppen där de nu kan bilda sin egen 

uppfattning om det ramverk som sattes upp för programmen. Även människor som står utanför 

den tänka målgruppen kan betrakta och avkoda programmen för att få sin uppfattning kring 

programmens ramverk. Här öppnas också möjligheten för förståelse och missuppfattning kring 

programmens meningsstruktur (decoding). Hall inspirerades av sociologen Parkin till att göra en 

åtskillnad mellan den föredragna eller den (samhälleligt) dominerande läsningen, den delvis 

kritiska eller förmedlande och den oppositionella läsningen. Utifrån det blir det teoretiskt möjligt 

att missförstå budskap, men förutom det kan det också uppstå andra tolkningar och värderingar 

bland publiken än det som avsändaren ansåg. Med detta synsätt undermineras den 

påverkningsmodell som hävdar att kommunikationsprocessen är en lineär överföring av ett 

budskap (Gripsrud, 2011). 

I boken “Culture, media, language: working papers in cultural studies, 1972-79” skriver Stuart 
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Hall om modellen kring hur material kodas och avkodas. Denna modell består av sju steg var av 

första steget handlar om teknisk infrastruktur, produktionsförhållanden och ramverk för kunskap. 

Alltså är första steget det stadium där en idé till något material börjar produceras. Nästa steg är 

meningsstruktur 1, här skapas en form av identitet i materialet men inte en direkt tydlig identitet 

eftersom encoding och decoding eventuellt inte är helt symmetriska vid alla tillfällen. Symmetrin 

handlar både om förstånd och missförstånd inom det kommunikativa utbytet. Steg tre i modellen 

är kodning, i detta steg kodas materialet för den tänkta målgruppen. Fjärde steget är själva 

sändningen av materialet vilket till exempel kan vara ett TV-program. Steg fem är avkodning, 

det är alltså här materialet avkodas av målgruppen som tittar på det, men det kan även avkodas 

av personer som inte ingår i målgruppen. Näst sista steget är meningsstruktur 2 och här skapar 

materialet en identitet hos målgruppen även hos de som inte ingår i målgruppen (Hall, 1980). Det 

är under denna process som både förståelse och missförståelse uppstår, precis som Gripsrud 

pratade om tidigare. Att både den tänkta målgruppen och de personer utanför den tänka 

målgruppen bildar sina uppfattningar om materialet vilket gör det möjligt att både förstå och 

missförstå det (Gripsrud, 2011). Sjunde och sista steget i Halls modell om encoding och 

decoding liknar första steget, däremot skiljer det sig här en del eftersom här skapar publiken sitt 

egna ramverk för kunskapen de uppfattar ifrån det utsända materialet, och det är i detta stadium 

som avsändaren inte har någon kontroll över hur materialet kommer uppfattas (Hall, 1980). 

Teorin om encoding och decoding blir väsentlig för studien då den handlar om att paketera ett 

material till en specifik publik, som i sin tur ska ta emot och tolka materialet utifrån deras tankar 

och åsikter. Men som Gripsrud skriver är det fullt möjligt att materialet delas vidare till andra 

personer som inte är inkluderade i den tänkta målgruppen. Det som är intressant med detta är att 

avsändaren av materialet inte har någon som helst kontroll över hur materialet kommer avkodas 

och uppfattas av publiken som betraktar det. Det är det som betyder att materialet kan förstås på 

det rätta sättet, men också missförstås beroende på vilka personer som ser det. Detta blir 

intressant för studien eftersom den kommer undersöka vad Donald Trump skriver i sina tweets 

och vilka ord han använder för att bygga upp sitt ramverk om det han vill förmedla. Förutom det 

hjälper denna teori till med att tala om hur Trumps tweets mottages av hans följare genom att se 
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hur fördelningen ser ut när det gäller mottagandet av hans tweets i replies retweets och likes. 

4. Metod och material 
Inledningsvis i detta kapitel kommer val av metod redovisas, hur den fungerar och varför den har 

valts. Den valda metoden är en kvantitativ innehållsanalys, med en sådan metod måste ett 

kodschema med tillhörande kodinstruktion utformas för att kunna hitta mönster och dra 

paralleller sinsemellan dem. Själva materialet är alla Donald Trumps tweets från februari 2017, 

varför just den perioden valdes är för att det var den första hela månaden som Trump var USA:s 

president och för att det är intressant att undersöka ifall han twittrar annorlunda jämfört med 

innan han blev vald som president. 

4.1 Metod 
För att kunna samla in det data som behövs för att besvara syfte och frågeställningar måste rätt 

metod tillämpas. En kvantitativ innehållsanalys kommer vara till hands i syfte att samla in data 

från Donald Trumps Twitterkonto. Den kvantitativa innehållsanalysen handlar om att man ska se 

sitt material i form av siffror och denna metod är väldigt användbar när det gäller att få svar på 

förekomsten av olika typer av innehållskategorier i ett material. Med detta kan det tas reda på hur 

frekventa vissa kategorier är och hur mycket utrymme de tar i materialet. Utgångspunkten för 

denna metod kräver att det är finns en god generaliseringsbarhet i urvalet av material, alltså att 

det finns mycket material att gå på. Det krävs också av forskaren att man ska ha en mer objektiv 

syn på materialet eftersom det ska ses i form av siffror, därmed utesluter det valet att kunna vara 

subjektiv i processen eftersom för en kvantitativ studie är det inte av intresse att se sitt material 

på en kvalitativ nivå (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). 

Till den kvantitativa innehållsanalysen har ett kodschema med tillhörande kodinstrution gjorts 

med ett antal variabler för att sedan kunna undersöka vad Trump skriver, när på dygnet, negativt 

eller positivt, politiskt eller personligt, samt hur mycket respons han får i form av likes, retweets 

och replies. 
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För att tydliggöra hur metoden kommer att användas för studien följer en summering. Först 

tillämpas den kvantitativa innehållsanalysen där alla Donald Trumps tweets från en utvald period 

kommer att samlas in och granskas utifrån olika variabler, variabelvärden, enheter med mera, se 

bilaga 8.1 för kodschema. Efter analysen har genomförts kommer syfte och frågeställning för 

denna studie kunna besvaras med informationen från kodschemat och graferna den producerar. 

4.2 Metoddiskussion 
Till denna studie ansågs den kvantitativa innehållsanalysen vara bäst lämpad med tanke på 

studiens utgångspunkt och förutsättningar. Det som styrker metodens relevans här är att den 

hjälper med att se materialet i form av siffror för att undersöka mönster och hur frekventa olika 

enheter kan vara. Just för denna studie är det bra att se materialet i form av siffror är av den 

anledningen att det förenklar analysen och tolkningen av resultaten. Det blir förenklat på grund 

av man inte behöver leta efter djupa detaljer eller andra abstrakta fenomen i materialet. Denna 

metod har styrkor i att exempelvis kunna undersöka hurvida massmediernas nyhetsbevakning av 

ett val kan gynna eller missgynna partier med dess kandidater. Något som kan ses både som en 

för och en nackdel är att dataninsamligen numera sker genom datorprogram som räknar allt på 

allt det som forskaren har ställt in i programmet och får sina resultat direkt. Andra forskare kan 

föredra att manuellt gå igenom sitt material, detta är en smakfråga men det finns olika sätt att 

utföra en studie med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys på (Esaiasson et al., 2007).   

Med den kvantitativa innehållsanalysen måste en tänka på alltid förhålla sig objektiv i analysen, 

alltid fokusera på materialet som man har och inte resonera om sidospår och tolka dem. Det 

gäller även att inte försöka ta reda på djupare förståelser till varför ett ting är på ett specifikt sätt. 

Ifall forskaren söker sådana resultat i sitt material bör man byta till en kvalitativ metod istället. 

Forskaren bör även lägga upp en sturktur för sitt arbete med en kvantitativ innehållsanalys där 

forskaren kan göra tabeller, kodschema, listor och en instruktion till kodschemat för att 

förtydliga vad forskaren menar med variablerna för att kunna ha ordning på materialet och utföra 

sitt arbete systematiskt. 
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4.3 Material och urval 
Det valda materialet till denna undersökning består av tweets från Donald Trumps personliga 

twitterkonto @realDonaldTrump. Materialet är exklusivt hämtat från detta konto, av just den 

anledningen att det är Donald Trumps personliga twitterkonto som han använder dagligen, till 

skillnad från kontot @POTUS som är det officiella presidentiella konto. Detta är för att avgränsa 

och föra fram Trumps egna åsikter och synpunkter. För att avgränsa ytterligare valdes tidsramen 

februari 2017 (17/02/01-17/02/28). Motiveringen till att denna månad valdes är att det är den 

första hela månaden som Donald Trump var insvuren president för USA. Studien kommer att 

bortse från bilder, länkar och videoklipp som Donald Trump publicerat tillsammans med sina 

tweets. Detta för att bilder, videoklipp osv inte var an intresse för denna studie att undersöka. 

 

Samlingen av materialet skedde under första veckan i april 2017. För att arkivera alla tweetsen 

sparades den skrivna texten för varje tweet, alla bilder och länkar som delades, tiden som 

tweetsen publicerades samt hur många replies, retweets och likes som tweeten hade fått vid 

tillfället av arkiveringen. 

 

Här följer en tabell på de totala antal tweets, likes, retweets och replies och även medelvärdet av 

dem för både huvudtema och undertema från Donald Trumps twitterkonto i februari 2017. 

 

• Totala antal tweets: 147 

 

• Totala antal replies för huvudtema: 4 501 882 

• Medelvärde av totala antal replies för huvudtema: 30 625 

• Totala antal retweets för huvudtema: 4 153 734 

• Medelvärde av totala antal retweets för huvudtema: 28 256 

• Totala antal likes för huvudtema: 16 782 509 

• Medelvärde av totala antal likes för huvudtema: 114 167 
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• Totala antal replies för undertema: 4 451 861 

• Medelvärde av totala antal replies för undertema: 30 285 

• Totala antal retweets för undertema: 4 160 920 

• Medelvärde av totala antal retweets för undertema: 28 306 

• Totala antal likes för undertema: 16 655 014 

• Medelvärde av totala antal likes för undertema: 113 299 

 

Under februari 2017 twittrade Donald Trump sammanlagt 147 tweets vilket motsvarar att han 

har twittrat cirka 6 gånger per dag i snitt. Det betyder alltså att Trump har twittrat mindre om 

man jämför med studien från Wang, Lou, Niemi, Li och Hu:s och deras resultat eftersom under 

den period de undersökte hur mycket Donald Trump twittrade så twittrade han i snitt 21 gånger 

om dagen vilket är betydligt mer jämfört med februari 2017 (Wang et al., 2016). 

 
4.3.1 Huvudteman 
Tweetsen delades upp i olika kategorier. Kategorierna består av tre huvudteman och tre 

underteman. För att tilldela huvudteman och underteman lästes varje tweet och evaluerades 

utifrån nyckelord och textens budskap. Först tilldelades tweetsen ett av tre huvudteman, negativ, 

positiv eller neutral. Detta är för att brett dela upp alla tweets i tre sinnesstämningar. Negativ och 

positiv är för att dela upp de åsiktsbaserade tweetsen som står för majoriteten av alla Trumps 

tweets. Det neutrala ämnet är för att fylla upp för de tweets som inte är åsiktsbaserade, dessa 

består mestadels av länkar och opartiska påståenden. Då det inte alltid är självklart när det gäller 

en texts tema fastställdes några grundförutsättningar för varje huvudtema. För att fastställa att en 

text är negativ så krävdes det att tweeten innehöll: att något var dåligt, att någon hade gjort något 

dåligt eller att de skulle gjort något bättre, hotande språk, nedsättande språk, samt sexistiskt 

och/eller rasistiskt språk. För att fastställa om texten var positiv krävdes det att texten innehöll: 

att någon blev gratulerad, något var bra, någon hade gjort ett bra jobb, Trump var stolt över 

någon/något, Trump var nöjd över något, samt positiva meddelanden som ”Make America great 

again!” (Twitter, 2017). För att något skall kvalificeras som neutralt så krävs det enbart att den 

inte faller in under negativ eller positiv. Exempel på en neutral tweet är när Trump har skrivit 
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”Join me live at 9:00 P.M.” (Twitter, 2017). Se bilaga 8.2 för kodinstruktion. 

4.3.2 Underteman 
När alla tweets blev tilldelat ett huvudtema tilldelades ett av tre underteman, politisk, personlig 

eller annat. De tre valda underteman valdes på meriterna att detta huvudsakligen är ett politiskt 

konto sedan Trump ställde upp som kandidat inför presidentvalet 2016. Därför kan man se att 

många av tweetsen är politiska i grunden. Men samtidigt är det ett privatkonto, det förekommer 

en del privata tweets i form av gratulationer och anmärkningar på specifika personer i ett 

opolitiskt sammanhang. Eftersom att det är ett privatkonto kan det hända att det skrivs om något 

helt annat som inte passar in i de två andra underteman, därför valdes ett tema för annat, och 

precis som neutralt så består det mestadels av länkar och opartiska påståenden. Återigen är det 

inte alltid självklart när det gäller skriven text, även underteman fick specifika 

grundförutsättningar för att tweetsen skulle kunna delas upp i de olika facken. För att en tweet 

skall anses vara politisk krävs det att den innehåller: upplysning av en politisk fråga, uppmaning 

om att läsarna skall rösta eller liknande, ett löfte om att något skall ändras, något om vita huset 

eller presidenten, en attack mot ett politiskt parti, samt något som har med lagar att göra. Då 

@realDonaldTrump mestadels är ett politiskt konto kan det hända att vissa personliga tweets kan 

anses vara politiska, därför har alla tweets som är riktade mot en specifik person kategoriserats 

som en personlig tweet även om den personen är affilierad med ett politiskt parti eller annat land. 

Undantaget för detta är om tweeten tydligt huvudsakligen handlar om en politisk fråga och inte 

personen som nämns. Andra krav för att räknas som personligt är att tweeten innehåller ett 

meddelande till en specifik person och vad hen har gjort eller vem personen är, ett tack till en 

person. Till sist för att en tweet skall hamna i kategorin annat så krävs det bara att den inte passar 

in i politisk eller personlig. Se bilaga 8.2 för kodinstruktion. 
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4.4.3 Sammanräkning och utförande 

När uppdelningen av variabler var klar räknades summan ihop av alla totala antal och 

medelvärden av alla olika variabler. Därefter jämfördes alla variabler med varandra och grafer 

skapades. 

 

I analysen kommer det först analyseras hur många tweets som klassas till huvudtema och 

undertema. Sedan kommer det undersökas antalet tweets från huvudtema, hur många av dem 

som klassificerar sig till ett undertema. Exempelvis om en negativ tweet är politisk, personlig 

eller annat. Efteråt kommer motsatsen även att analyseras, alltså att undertema ställs mot 

huvudtema. Exempelvis om en tweet som är politisk ifall den är positiv, negativ eller neutral. 

 

Efter det kommer både huvudtema och undertema att analyseras var för sig. I analysen kommer 

det undersökas hur många replies, retweets och likes Donald Trump får på sina tweets, både på 

de tweets som klassas till huvudtema och de tweets som klassas till undertema. Antalet replies, 

retweets och likes redovisas både på totala antalet och i medelvärde. 

 

Sedan ska det redovisas Donald Trumps twitteraktivitet, alltså när på dygnet han är som mest 

aktiv på Twitter. Sedan undersöks de ord som Trump har skrivit mest i sina tweets varefter det 

ska undersökas de 10 mest använda ord där fokus ligger på adjektiv och substantiv. Slutligen ska 

det granskas antalet stavelser på unika ord som Trump har skrivit i sina tweets. I detta 

sammanhang innebär unika ord att det är ett ord som Trump frekvent använder i sina tweets. 
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5. Analys och empiri 

I analysen kommer resultaten av variablerna redovisas. De kommer att redovisas i form av 

grafer. I graferna kan det läsas av hur många av Donald Trumps tweets som är positiva, negativa 

och neutrala och även vilka som är personliga, politiska och annat. Det kommer även redovisas 

hur mycket respons Trump fick på sina tweets, alltså replies, retweets och likes. Sedan redovisas 

det när på dygnet Trump är som mest aktiv på Twitter. Slutligen granskas det vilka ord Trump 

har använt mest och hur många stavelser de har. Vad alla dessa resultat betyder kommer 

självfallet analyseras också med hjälp av teori och tidigare forskning. 

 

Observera att resultaten av variabel 3, 4 och 5 enligt kodschemat inte kommer att redovisas eller 

diskuteras i analysen då de inte gav någon relevant information till studien. I variabel 3 skulle det 

ha undersökts och beräknats antalet länkar i Trumps tweets. I variabel 4 skulle det ha granskats 

och beräknats antalet bilder tweetsen hade. I variabel 5 skulle det ha undersökts och beräknats 

antalet hashtags och snabel-a i tweetsen. Grundtanken var att dessa skulle bidra till att svara på 

frågeställningarna men jag insåg att den informationen inte blev relevant för studien. Dessa tre 

variabler kommer däremot kunna vara användbara för framtida forskning kring detta ämne. För 

att se dessa grafer se bilaga 8.3. 
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5.1 Antal tweets per tema 

I dessa två grafer syns det hur många av Donald Trumps 147 tweets från februari 2017 som är 

negativa, positiva, neutrala och vilka som är politiska, personliga eller annat. 

 

5.1.1 Antal tweets under huvudteman 

 
Graf 1a. 

Graf 1a visar vilka av de 147 tweets som är negativa, positiva och neutrala. Alltså är 65 tweets 

negativa, 42 är positiva och 40 tweets är neutrala. Här syns det tydligt att det är mer vanligt att 

Trump har skrivit negativa tweets. 

5.1.2 Antal tweets under underteman 

 
Graf 1b. 
Graf 1b visar vilka av de 147 tweets som är politiska, personliga och vilka som handlar om något 

annat. Det är alltså 91 politiska, 32 personliga och 24 är om annat. Här det tydligt att politik är 

det mest vanliga ämnet bland Trumps tweets. 
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Resultatet av dessa två grafer kan kopplas till det som Alexa Robertson har skrivit om publicitet 

och offentlig synlighet. Att Donald Trump twittrar mycket negativt och politiskt har gjort att han 

blir en mer igenkännbar karaktär hos folket eftersom han syns överallt i både press, tv och radio 

men främst på Twitter. Trump försöker därmed även kontrollera sin publicitet via Twitter för att 

kunna bibehålla ett bra rykte eftersom han ska verka professionell och viktig då han är USA:s 

president (Robertson, 2015). 

 

Gross och Johnson:s resultat kan appliceras in här eftersom Trump twittrar mycket negativt och 

att de som han twittrar negativt om är mindre framgångsrika än han själv eftersom i 

stapeldiagrammen ovan är det tydligt att Trump twittrar mest negativt (Gross et al., 2016). 

 

5.2 Procentuell uppdelning av huvudteman 

I graf 2a till 2c kan det studeras närmare vilka tweets av de negativa, positiva och neutrala som 

handlar om politik, om de är personliga eller om de handlar om annat. 

 

5.2.1 Procentuell uppdelning av negativa tweets 

 
Graf 2a. 

Av alla 65 negativa tweets visar graf 2a att 82% av dessa tweets är politiska, 12% är personliga 

och 6% handlar om något annat. Alltså är de politiska tweetsen överlägset dominerande här. 
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5.2.2 Procentuell uppdelning av positiva tweets 

 
Graf 2b. 

Graf 2b visar alla 42 positiva tweets där de ställs mot underteman. Positiva politiska (40%), 

positivt personliga (44%) och positiva annat (16%), med detta kan man se att det är ganska jämt 

fördelat mellan politiska och personliga tweets när det gäller de positiva. 

 

5.2.3 Procentuell uppdelning av neutrala tweets 

 
Graf 2c. 

I Donald Trumps 40 neutrala tweets är det tydligt här att majoriteten av dem handlar om politik. 

Med hela 52% dominerar de politiskt neutrala tweetsen jämfört med de andra kategorierna där 

bara 13% är personliga och 35% är annat. 

 

En genomgående röd tråd i dessa tre grafer är att oavsett om Trumps tweets är mer negativa, 

positiva eller neutrala behandlar majoriteten av tweetsen politiska frågor förutom i graf 2b. När 

Trump twittrade positivt under februari var han alltså mer personlig, detta är på grund av att de 
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flesta av hans positiva tweets oftast är gratulationer (Twitter, 2017). 

När Donald Trump skriver sådana politiskt negativa tweets handlar de oftast om att Trump 

klagar olika brister i samhället, här följer ett exempel på hur en sådan tweet kan se ut som han 

har skrivit “The Democrats had to come up with a story as to why they lost the election, and so 

badly (306), so they made up a story - RUSSIA. Fake news!” (Twitter, 2017).  

5.3 Procentuell uppdelning av underteman 
I graf 3a till 3c kan det studeras vilka tweets av de politiska, personliga och annat, som är 

negativa, positiva och neutrala med konkreta siffror. 

 

5.3.1 Procentuell uppdelning av politiska tweets 

 
Graf 3a. 

Av alla 91 tweets som är politiska i sitt innehåll är majoriteten av dem negativa med hela 58% i 

jämförelse med de positiva som enbart består av 19% och de neutrala på 23%. 
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5.3.2 Procentuell uppdelning av personliga tweets 

 
Graf 3b. 

Graf 3b visar att av alla 32 personliga tweets på Donald Trumps Twitterkonto tar de positiva 

mycket mer plats gentemot negativa och neutrala då de personligt positiva tweetsen består av 

59% och negativa bara har 25% och neutrala har 16%. 

5.3.3 Procentuell uppdelning av tweets om annat 

 
Graf 3c. 

Graf 3c behandlar de 24 tweets som handlar om annat och här är det de neutrala som dominerar 

med 56%, gentemot positiva med 28% och negativa med 16%. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att när Trump är politisk i sina tweets skriver han de 

oftast i ett negativt hänseende. Däremot när det gäller personliga tweets är det betydligt mer 

positiva med en stor majoritet på 59%. När Donald Trump twittrar personligt positiva tweets 

skriver han oftast gratulationer till olika personer som har blivit tilldelade en specifik position. 
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Exempelvis har Trump skrivit “Congratulations Treasury Secretary Steven Mnuchin! #ICYMI- 

watch here: 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/10158646970740725…” under denna tweet finns 

en tillhörig bild på personen som gratuleras (Twitter, 2017).  När Trump twittrade om annat var 

de mer neutrala överlag, detta på grund av att i de tweets som handlar om annat har Trump till 

större del enbart skrivit att han kommer att vara med i en intervju på TV senare under dagen. Här 

är ett exempel på en sådan tweet “I will be interviewed on @foxandfriends at 6:00 A.M. Enjoy!” 

(Twitter, 2017). 

5.4 Antal likes, replies & retweets under huvudteman 
Graf 6a1 till 6c2 visar totalt hur många replies, retweets och likes som Donald Trump har fått på 

sina tweets under huvudtema, förutom det så visar de också medelvärdet av dem. 

5.4.1 Procentuell uppdelning av totala antal replies under huvudteman 

 
Graf 6a1. 

I graf 6a1 kan man se det totala antalet replies Trump har fått på vartdera huvudtema, totala antal 

replies är 4 501 882. Det kan konstateras att han får flest replies på sina negativa tweets i 

jämförelse med de andra kategorierna eftersom här består replies på de negativa tweets av 62%, 

mot positivas 22% och neutrala 16%. Det skall hållas i åtanke att resultatet av det totala numret 

av replies reflekteras av det totala numret av respektive tweet. Alltså logik dikterar att om det är 

fler negativa tweets borde det vara totalt fler kommentarer på negativa tweets än de andra och 

denna graf visar detta. 
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5.4.2 Procentuell uppdelning av medelvärdet på antal replies under huvudteman 

 
Graf 6a2. 

I graf 6a2 kan man se medelvärdet på alla replies för varje tweet under huvudtema där antalet 

replies i medelvärde var cirka 30 625 replies per tweet. Alltså detta visar den proportionella 

skillnaden mellan de olika huvudteman oberoende av det totala antalet. Det man kan se är att 

även trots att de negativa tweetsens replies inte stöds av att de är många fler totalt, tar de ändå 

upp en majoritet på 51%. 

 

5.4.3 Procentuell uppdelning av totala antal retweets under huvudteman 

 
Graf 6b1. 

I graf 6b1 kan man se att de negativa tweetsen totalt retweetas mest med 60% men precis som i 

6a1 reflekteras det totala antalet av mängden tweets med samma tema. Totala antal retweets 

under huvudtema var 4 153 734 retweets. 
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5.4.4 Procentuell uppdelning av medelvärdet på antal retweets under huvudteman 

 
Graf 6b2. 

Graf 6b2 visar medelvärdet av alla retweets per tema under huvudtema för varje tweet, 

medelvärdet är cirka 28 256 retweets. Återigen får negativa tweetsen fler retweets i förhållande 

till de positiva och neutrala tweetsen med 48%. 
 

5.4.5 Procentuell uppdelning av totala antal likes under huvudteman 

 
Graf 6c1. 

I graf 6c1 får de negativa tweetsen totalt flest likes med 49%. Även detta speglar förhållandet 

mellan antal tweets och mängd likes. Donald Trump har alltså fått 16 782 509 likes på de tweets 

som går under huvudtema. 
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5.4.6 Procentuell uppdelning av medelvärdet på antal likes under huvudteman 

 
Graf 6c2. 

I graf 6c2 kan man se att medelvärdet för likes jämnar ut fördelningen mellan de olika temana. 

Medelvärdet här är cirka 114 167 likes per tweet. Nu är det relativt jämnt mellan negativa på 

38% och positiva på 37%, samt neutrala som inte ligger långt efter med 25%. 

 

Eftersom Trump förmedlar något negativt genom sina tweets förenklar det olika sätt att attackera 

hans offentliga synlighet och publicitet eftersom det kan sluta i ett liknande exempel som det 

Alexa Robertson tar upp i sin text om publicitet (Robertson, 2015). Alltså om Trump fortsätter 

att twittra negativt, mer inriktat på att twittra grövre så att det leder till eventuella personliga 

anklagelser eller liknande, kan det leda till dålig publicitet just för att det är på de negativa tweets 

som han får flest kommentarer på. 

 

Det kan här se ut som att Trump utövar sin makt som president genom att fortsätta twittra 

negativt om de brister som finns i samhället. Detta bara för att kunna sätta någon annan i dåligt 

rampljus eftersom Trump twittrar oftare negativt om mindre framgångsrika personer (Gross et 

al., 2016). Precis som det Thompson skriver om kan maktpositionerade politiker använda sin 

makt till att utöva något som har lite eller ingenting alls att göra med deras arbetsposition 

(Thompson, 2001). Exempelvis har Trump skrivit följande på Twitter “Just cannot  believe a 

judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. 

People pouring in. Bad!” (Twitter, 2017). Här använder Trump sin maktposition till att klanka 

ner på en domare inom rättsväsendet och att människor strömmar in vilket Trump antyder till att 
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han skall ordna med att hålla illegala immigranter ute från USA. 

 

Utifrån graf 6c1 och 6c2 fortsätter temat att det är Donald Trumps negativa tweets som får flest 

reaktioner, dessa grafer fokuserar däremot på antalet likes han får totalt och i medelvärde men 

rent medelvärdemässigt är det väldigt jämt mellan antalet likes på negativa och positiva tweets, 

även de neutrala tweets är inte långt ifrån att kunna jämföras med de andra. 

Resultatet är alltså väldigt likt sig som det Wang, Lou, Niemi, Li och Hu:s kom fram till i sin 

studie, att det var negativa tweets mot demokraterna som var de mest intressanta hos Donald 

Trumps följare (Wang et al., 2016). 

 

Genom Trumps sätt att använda sitt språk skapar han alltså en mening hos sina följare som de 

verkar gillar oavsett om han twittrar negativt eller positivt (Hall et al., 2013). Det är alltså med 

hjälp av Donald Trumps sätt att använda sitt språk som kan vara en anledning till att hans följare 

kommer tillbaka och läser hans tweets och retweetar dem. 

Trumps tweets representerar det som han går och tänker på och när Trump skriver en tweet 

representerar det honom på ett sätt som president och utifrån det skapas det mening och 

betydelse om Trump utifrån det han skriver, men det blir aldrig en direkt avspegling av honom 

däremot. Trumps sätt att använda sitt språk utstrålar alltså en form av representation av honom 

men som sagt så blir det inte en direkt avspegling eftersom det sätts i en kontext utifrån vilket 

betraktaren ser och uppfattar med den givna kontexten (Ekström, 2008). Till exempel när Trump 

skriver om att förbjuda vissa länder att få komma in i USA (New York Times, 2017) kan det 

representera honom på ett rasistiskt sätt men inte som en direkt avspegling av Trump eftersom 

det sätts in i en kontext som åskådaren ser (Ekström, 2008). Detta betyder att Trump inte 

nödvändigtvis är rasist just för att det han har skrivit sätts in i en kontext som gör att han kan 

uppfattas som en rasist. 

 

I denna variabel finns det bra exempel på hur Donald Trumps tweets tas emot av hans följare om 

man tittar på replies och likes. Trump får flest replies och likes på sina negativa tweets. Detta kan 

kopplas till encoding och decoding, alltså hur ett material produceras från idé till skapande för att 
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sedan bli publicerat och tolkat av läsaren (Gripsrud, 2011). Genom Twitter kan Trump enkelt nå 

ut till sina följare utan det journalistiska filtret i vägen och skriva om vad han vill och de negativa 

tweetsen han har skrivit verkar till att ha blivit en succé då hans följare ger de flest likes. Det kan 

då tolkas som att Trumps följare ser det han skriver i sina negativa tweets som något positivt. 

5.5 Antal likes, replies & retweets under underteman 
I denna variabel syns det hur många replies, retweets och likes Donald Trump får både totalt och 

i medelvärde på de tweets som är politiska, personliga och annat i temat. Med väldigt stor 

marginal syns det att de tweets som får flest reaktioner är de politiska tweetsen oavsett om det är 

i form av reply, retweet eller like. 

5.5.1 Procentuell uppdelning av totala antal replies under underteman 

 
Graf 7a1. 

Graf 7a1 visar totala antalet replies på alla tweetsen utifrån underteman vilket var cirka 4 451 

861 replies. Totalt fick Donald Trump mest replies på sina politiska tweets med 72%. De 

personliga replies består av 16% och annat 12%. Det skall hållas i åtanke att resultatet av det 

totala numret av replies reflekteras av det totala numret av respektive tweet. Logik dikterar alltså 

om det är fler politiska tweets borde det vara fler politiska kommentarer totalt och det är det 

denna graf visar. 
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5.5.2 Procentuell uppdelning av medelvärdet på antal replies under underteman  

 
Graf 7a2. 

Graf 7a2 visar medelvärdet på replies för tweetsen utifrån underteman. Medelvärdet här är 

ungefär 30 285 replies per tweet. Även här får alltså de politiska tweetsen mer utrymme jämfört 

med de andra två kategorier. Men marginalen är inte stor då politiska har 44%, personliga har 

29% och annat ligger på 27%. 
 

5.5.3 Procentuell uppdelning av totala antal retweets under underteman 

 
Graf 7b1. 

Totalt retweetades Trumps tweets under undertema 4 160 920 gånger. I sin helhet så retweetas 

Trumps politiska tweets mer än de personliga och de som handlar om annat. De politiska 

tweetsen har retweetats upp till 74% totalt vilket är överlägset mer än de personliga och annat. 

 

 



38 

5.5.4 Procentuell uppdelning av medelvärdet på antal retweets under underteman 

 
Graf 7b2. 

I graf 7b2 kan man se medelvärdet för retweets under undertema, och även när medelvärdet har 

räknats ut så har politiska tweets en stor majoritet med 47% mot personligas 29% och annats 

24%. Medelvärdet här var cirka 28 306 retweets per tweet. 

5.5.5 Procentuell uppdelning av totala antal likes under underteman 

 
Graf 7c1. 

Överlag får Donald Trump mest likes på sina politiska tweets, med en majoritet på 66%. Detta är 

återigen en tydlig spegling av att de flesta tweetsen är politiska och därmed får politiska tweets 

totalt flest antal likes. Totalt i undertema fick Donald Trump 16 655 014 likes. 
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5.5.6 Procentuell uppdelning av medelvärdet på antal likes under underteman 

 
Graf 7c2. 

I graf 7c2 syns medelvärdet för alla likes under undertema vilket var ungefär 113 299 likes per 

tweet. Medelvärdet på alla likes för underteman är väldigt jämnt men ändå får de politiska tweets 

mer likes här också med 38%, personliga 34% och 28% annat. Därmed kan det konstateras att 

eftersom antalet likes är så jämt i medelvärdet betyder det att oavsett vilket av dessa tre ämnen 

Trump twittrar om får han ungefär lika många likes på dem. 

 

I medelvärde fick Trump 44% av alla replies på sina politiska tweets och totalt blev det 72%. Det 

är stor skillnad i jämförelse med de personliga tweets och de som handlar om annat. 

Twitter har en stor fördel gällande detta eftersom det handlar om korta inlägg som ofta berör 

dagsdebatten eller något annat väsentligt som händer idag. Det blir därför enkelt att dela det och 

ta del av det för att snabbt kunna veta vad som händer runt om i världen. Eftersom Trump är en 

välkänd person blir han en stor måltavla där alla som har ett konto på Twitter kan ta del av det 

han skriver, antingen genom att dela det eller kommentera och säga hur mycket de håller med 

honom eller inte (Weibull et al., 2014). 

 

Resultatet som visas i graf 7b1 och 7b2 kan liknas med det resultat som Brian Ott kom fram till i 

sin fallstudie om Donald Trumps twitterflöde. I hans resultat skrev han att Trump hade en stor 

effekt på det offentliga samtalet på grund av det som han skriver om. Ott menade att det Trump 

skrev om tillhör den skadliga delen av Twitters flöde. Min slutstats är att en av anledningarna till 

att Trump har en större effekt på det offentliga samtalet är för att hans tweets retweetas mycket, 
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speciellt de politiska tweetsen. (Ott, 2017). 

 

Totalt fick Donald Trump 66% procent av sina likes på de politiska tweets, de personliga fick 

21% procent och de tweets om annat fick bara 13% av alla likes. Det intressanta är däremot 

medelvärdet av alla likes eftersom Trumps likes för de politiska tweets var bara 38%, personliga 

34% och annat 28%. Alltså väldigt jämt fördelat med likes på de olika twitterämen. Slutsatsen 

här blir alltså att oavsett vilket av dessa 3 ämnen Donald Trump twittrar om får han alltså 

liknande antal likes med mindre avvikelser. I Wang, Lou, Niemi, Li, Hu:s studie om vilket ämne 

som Donald Trumps följare gillar mest (Wang et al., 2016) har det förändrats sedan innan Trump 

blev president. Nu inte finns det inte något favoritämne utan det istället verkar mer intressant för 

följarna att gilla alla ämnen mer eller mindre. Det finns alltså inget specifikt ämne som är 

favoriten längre. Även i graf 6c2 kan man se att medelvärdet av likes är väldigt jämt mellan de 

negativa, positiva och neutrala tweets. 
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5.6 Klockslag 

I dessa två klockdiagram kan det studeras vilka tider på dygnet som Donald Trump twittrar mest 

på. Observera att klockslagen är baserade på amerikansk tid och inte svensk tid, alltså den tid 

som Trump befann sig i när han skrev tweeten. Det ska även påpekas att ju längre ut kurvorna i 

diagrammet sträcker sig, ju högre är twitteraktiviteten på just den tidpunkten. 

 

5.6.1 Donald Trumps twitteraktivittet på natt och förmiddag 

 
Graf 8a. 

I detta diagram går det att läsa av vilken tid under natten och förmiddagen som Donald Trump 

väljer att Twittra mest på. Man kan se att majoriteten av aktiviteten sker mellan 03.30 och 05.45. 
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5.6.2 Donald Trumps Twitteraktivittet på eftermiddag och kväll 

 
Graf 8b. 

Med detta diagram syns det att Trump Twittrar mer på eftermiddagen än vad han gör på kvällen. 

Majoriteten av aktiviteten sker mellan 12.00 och 15.30. 

 

I diagrammet 8b syns det att Trump twittrar mycket mellan 03:30 och 05:45 på natten, sedan 

under resten av morgonen och förmiddagen är hans aktivitet på Twitter inte lika stor. 

Under eftermiddagen twittrar Trump som mest mellan 14:00 och 15:30 med små avvikelser. På 

kvällen och under natten syns det att Trump inte twittrar någonting mellan 21:00 och 03:30. Min 

slutsats är att Trump har använt sig av funktionen som tillåter användaren att schemalägga sina 

tweets så att de tweets han har skrivit publiceras ett specifikt klockslag (Twitter, 2017).  

 

Just varför det är viktigt att ta reda på vilka tider på dygnet som Trump är aktiv på twitter på är 

att det hjälper till att svara hur Donald Trumps användning av Twitter kan se ut och för att kunna 

svara på frågestälningarna. En annan sak som gör detta intressant är att ingen av den tidigare 

forskning som har lästs inför detta arbete, ingen av dem tar upp när på dygnet Trump twittrar på. 

Därför anses det var viktigt att ta upp och analysera det närmare. 
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5.7 Ord 
I de två följande graferna studeras det närmare vilka ord som Donald Trump skriver mest av i 

sina tweets men också hur många stavelser han använder i orden. Med stavelserna kan det 

undersökas närmare hur pass enkelt eller avancerat språk Trump använder sig av. 

 

5.7.1 Topp 50 ord i Donald Trumps tweets 

 
Graf 9a. 

Graf 9a visar de 50 ord som Donald Trump skriver mest i sina tweets och utifrån detta syns det 

att ord som Trump verkar tycka om mer att skriva är ord som fake, news, great, our, media med 

mera. Det finns även ord som in, with och who Trump skriver mycket men dessa ord väger inte 

lika mycket som de andra orden med en större meningskraft för att förmedla budskap. Varför det 

är väsentligt att ta reda på vilka ord Trump skriver mest i sina tweets är för att kunna få en bättre 

total överblick över vilka ord han skriver. 
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5.7.2 Topp 10 ord i Donald Trumps tweets 

 
Graf 9b. 

Graf 9b visar Trumps 10 mest använda ord som har en större betydelse för det han skriver i sina 

tweets. Här har det sållats ut ord som inte har haft någon större meningsbetydelse som till 

exempel in, with, will, it, at med mera. Här är det större fokus på substantiv och adjektiv 

eftersom det är de ord som Trump lägger stor vikt på i sina tweets för att nå ut med sitt budskap. 

Med detta i åtanke kan man se att Trumps mest använda ord är great, detta kan associeras med 

hans slogan make america great again. Därefter kommer news som har nämnts 21 gånger och 

fake som nämnts 20 gånger. När man läser Trumps tweets märks det fort att han skriver mycket 

om falska nyheter vilket kan indikera till att Trump inte har tillit till den traditionella media, då 

det verkar som om han tycker de är falska i sina nyhetsrapporteringar (Twitter, 2017). 
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5.7.3 Antal Stavelser i Donald Trumps tweets 

 
Graf 10a. 

Totalt under februari 2017 har Donald Trump skrivit 1027 unika ord på sitt twitterkonto. Unika 

ord i detta sammanhang innebär att det är 1027 olika ord, om samma ord används två eller fler 

gånger räknas detta bara som ett unikt ord. Av alla dessa ord innehåller 396 av dem bara en 

stavelse, 356 har två stavelser, 192 har tre stavelser, 61 har fyra stavelser och endast 22 ord har 

fem stavelser eller fler. 

 

Nu när det tagits reda på vilka ord Donald Trump använder kan även detta jämföras med Brian 

Ott:s resultat. Efter att ha läst alla tweets och analyserat dem skriver Donald Trump mycket om 

det han verkar vara missnöjd med, till exempel har han skrivit “While on FAKE NEWS @CNN, 

Bernie Sanders was cut off for using the term fake news to describe the network. They said 

technical difficulties!” (Twitter, 2017). Denna tweet bidrar bland annat till den skadliga delen av 

Twitter flöde så som Ott beskriver det (Ott, 2017). En annan sak är att det Thompson har skrivit 

om makt inom interaktionsfält är att mycket av det som makthavare gör för att kontrollera och 

styra eller de åtgärder de tar åt sig för att kunna ändra något oftast har lite eller ingenting alls att 

göra med deras maktposition (Thompson, 2001). Exempelvis har ovannämnda tweet ingenting 

att något att göra med Donald Trumps arbete utan den handlar om vad Trump verkar anse om 

falska nyheter. 
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Med resultatet från graf 10a kan det konstateras att Donald Trump till största del enbart använder 

ord som har en eller två stavelser. Detta visar att Trump använder ett mer enkelt språk i sina 

tweets och kan därmed vara en faktor till varför han får många likes, replies och retweets. 

En annan sak som gör det intressant är att under rubriken Bakgrund skrevs det om vad som 

inspirerade denna studie vilket var en person på Youtube som kallar sig själv för Nerdwriter1 

som också hade undersökt dels hur Trump svarar på en fråga muntligt och hur han använder 

Twitter och vilka ord han skriver mycket. I hans studie om Trumps sätt att svara på en fråga 

kommer han fram till att Donald Trumps sätt att använda språk på Twitter kan jämföras med ett 

barn från fjärde klass i amerikanskt skolsystem. Detta jämför han sedan med andra högt 

profilerade politiker i Amerika och Trump var längst ner på listan vilket Nerdwriter1 

konkluderar med att säga att Trump använder ett mycket enkelt språk som är lätt att förstå 

(Youtube, 2015). Denna studie av Nerdwriter1 är inte en vetenskapligt publicerad studie och den 

fakta han redovisar kan eventuellt vara felaktig, men hans studie är baserad på en annan studie 

utförd av nyhetstidningen Boston Globe som även har undersökt detta. Efter min undersökning i 

Donald Trumps sätt att använda språk har jag kommit fram till ett liknande resultat. Trump 

använder ett mycket enkelt språk som är lätt att förstå eftersom majoriteten av Donald Trumps 

tweets bara innehåller en till två stavelser men också för att han väljer att använda olika slagord 

med större meningskraft för att nå ut med sitt budskap. 

 

Sammanfattningsvis kring dessa tre grafer kan det dras paralleller till det som Stuart Hall 

studerat kring encoding och decoding. För att det som Donald Trump väljer att skriva verkar han 

göra genomtänkt, eftersom han enbart använder få stavelser och kraftfulla ord som gör att hans 

budskap når ut direkt så man förstår vad han menar. Trump kan alltså ha någon form av internt 

ramverk för hur han vill twittra. Han väljer sina ord med en viss noggrannhet och sätter ihop dem 

på ett sätt som gör dem lättförståeliga och sedan publicerar han det så hans följare kan läsa dem 

vilket öppnar möjligheten för förståelse och missförståelse av tweetsen. Med andra ord har han 

ingen kontroll över hur tweetsen tas emot av hans följare (Hall, 1980). 

Trump försöker alltså koda ett ramverk för vad han vill förmedla med sina tweets eftersom 

tidigare nämnt syns det att han väljer sina ord med viss noggrannhet för att kunna nå ut med sitt 
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budskap (Gripsrud, 2011). Sedan kan Trumps tweets ha avkodats på antingen rätt eller fel sätt 

eftersom som det nämndes tidigare i analysen twittrar Trump mest negativt och politiskt. 

Exempelvis i denna tweet skriver Donald Trump “Any negative polls are fake news, just like the 

CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting.” 

(Twitter, 2017). 

I denna tweet skrev Trump majoriteten av orden med en till två stavelser sedan har han också det 

som kan kallas för slagord, alltså ord med kraftfull mening som är enkla att komma ihåg. I denna 

tweet syns det att Trump lägger mer vikt på orden “negative”, “fake”, “news” och “extreme”. 

Detta gör alltså denna tweet till negativ, dels för att Trump använder ord som i denna 

sammansättning utgör det till negativt och för att han påstår att alla opinionsundersökningar som 

går mot honom är falska osv. 

Med denna analys blir det tydligt att Donald Trump är strategisk medveten om vad han skriver 

och varför eftersom han skapar ramverk och kodar det han skriver beroende på hur det ska 

berättas (Hall, 1980).  
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet av analysen diskuteras och det kommer fungera genom att 

frågeställningarna kommer tas upp i turordning och diskuteras. Det kommer även diskuteras 

resultatets vetenskapliga och samhälleliga relevans. Slutligen kommer förslag till framtida 

studier att diskuteras. 

 

Frågeställningarna som låg till grund för studien var som följande. 

 

● Vad förmedlar Donald Trump med sina tweets? 

● Hur används språket i hans tweets, d.v.s. ord och stavelser? 

● Vilken tid på dygnet twittrar Donald Trump? 

● Hur ser fördelningen ut när det gäller mottagandet av Donald Trumps tweets i replies 

retweets och likes? 

6.1 Diskussion av resultat 
Vad förmedlar Donald Trump med sina tweets? Först och främst kan det kortfattas kortfattas till 

att Trump skriver om olika brister i samhället och världen. Bortsett från det förmedlar han också 

positivitet som till exempel gratulationer och annat där han skriver om något han har upplevt 

positivt däremot förmedlar Trump även negativitet. Om man tittar på graf 1a visar den att Donald 

Trump twittrar mest negativt, utifrån alla 147 tweets från februari 2017 var 65 av tweetsen 

negativa. Detta betyder alltså att Donald Trump främst förmedlar negativitet på Twitter. Denna 

negativitet är i form av personangrepp, rasism och förtryck mot andra människogrupper. Som 

Brian Ott skrev i sin studie om Trumps Twitterflöde, förmedlar Trump mycket negativitet på 

Twitter eftersom enligt Ott förmedlar Trump till stor del sexism, homofobi och rasism (Ott, 

2017) och det stämmer delvist fortfarande överens med hur Trump twittrar idag. Nu i februari 

2017 har det som Donald Trump förmedlat ändrats sedan Ott gjorde sin studie, en sak som dock 

fortfarande är säker är att Trump kan reflektera rasism i sina tweets men ingen annan tweet 

reflekterade sexism eller homofobi. Här är ett exempel på en tweet som kan reflektera rasism 
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“We must keep "evil" out of our country!” (Twitter, 2017). Denna tweet skrevs under samma 

period som Trump ville förhindra sju länder från att komma in i USA och det är därför denna 

tweet kan ses som rasistisk. Detta kan därför representera Trump som rasist däremot kan det inte 

bli en direkt avspegling av Trump själv just för att det sätts in i en kontext (Ekström, 2008). 

Sammanfattningsvis förmedlar Donald Trump främst negativitet precis som i Gross och 

Johnsons studie där de kom fram till att Trump twittrar mycket negativt men främst om mindre 

framgångsrika grupper och personer (Gross et al., 2016). Angående favoritämnet hos följarna 

verkar det fortfarande vara de negativa tweets som överlag får mest respons antingen i form av 

en like reply eller retweet. Detta är alltså fortfarande populärt hos Trumps följarna sedan Wang, 

Lou, Niemi, Li och Hu undersökte vilket ämne som var mest populärt bland följarna som 

granskades utifrån hur många likes tweetsen fick (Wang et al., 2016). Trump kan dock vara 

positiv i sina tweets då 42 av tweetsen faktiskt var positiva och 44% av de tweetsen var även 

personligt positiva vilket betyder Trump Faktiskt förmedlar en hel del positivitet även om de 

negtiva har ett större övertag. 

 

Gållande Trumps användning av språk i sina tweets har det nu fastslagits vilka ord Trump 

skriver mest, hur han använder dem och hur lättförståeliga de är eftersom det även har 

undersöktes hur många stavelser varje ord innehöll. Trump verkar väljer sina ord med en viss 

noggrannhet då majoriteten av dem oftast har en eller två stavelser, det är mer sällan att han 

använder tre stavelser eller fler. Trump använder sig även av kraftfulla slagord som förstärker det 

budskap han vill förmedla och dessa ord ligger oftast i början eller i slutet av hans tweets. Detta 

finns det alltså fortfarande samband med idag på hur Trump använder sitt språk om man tittar på 

det som Nerdwriter1 kom fram till i sin studie, att Trump använder sig av olika slagord som han 

både börjar och avslutar en mening med (Youtube, 2015). Donald Trump använder alltså sitt 

språk för att kunna förmedla en känsla för vad han tycker om en specifik sak och det förstärker 

han med att skriva sina tweets med versaler, utropstecken, ord med få stavelser osv. För att 

förtydliga hur det kan se ut följer här en tweet som Trump har skrivit som slutar med ett kraftfullt 

slagord “Give the public a break - The FAKE NEWS media is trying to say that large scale 

immigration in Sweden is working out just beautifully. NOT!” (Twitter, 2017). Här lägger Trump 
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stor vikt på ordet “NOT!” som är skrivet i versaler och med ett utropstecken och han verkar 

använda det som en form av skämt i samband med hur Sverige hanterar migration. Just i denna 

tweet blir det tydligt att Trump använder sig av makten inom sitt interaktionsfält för att kunna 

sätta en annan grupp människor i förtryck och få sig själv att verka mycket bättre för att Trump 

hanterar migration på ett annat sätt (Thompson, 2001). Vidare analyserades det även antalet ord 

som Donald Trump skriver flest gånger i sina tweets och efter att ha analyserat alla hans 147 

tweets från februari 2017 framkom det vilka dessa ord var. I graf 9a som visar de 50 mest 

använda ord fanns det många ord som är så kallade utfyllnadsord som in, with och will, det fanns 

även med ord som inte är ord alls utan förkortningar för andra ord. De orden som står i fokus är 

de orden som förmedlar en känsla på ett starkt sätt vilket är adjektiv och substantiv. De andra 

prepositioner och personliga pronomen etc var inte av intresse i denna studie eftersom Trump 

själv verkar lägga större vikt på adjektiv och substantiv då han ofta börjar eller avslutar sina 

tweets med ett adjektiv eller ett substantiv. I analysen framkom det som sagt att majoriteten av 

alla ord Trump skrev bara innehöll en till två stavelser oftast och eftersom Trump använder ord 

med få stavelser resulterar det i att hans användning av språk blir mer lättförståeligt vid läsning. 

Detta gör att han enklare når ut med sina poänger och budskap. Sammanfattningsvis är de ord 

Trump använder mest fake, news, media, great med mera. Donald Trumps användning av ord har 

stor betydelse för hur han använder sitt språk eftersom det är de som är nyckeln till att förmedla 

det han vill ha sagt i sina tweets. Detta har gjorts på olika sätt eftersom han ofta skriver sina 

slagord och andra kraftfulla ord i versaler och till och med följer upp dem med ett utropstecken 

eller frågetecken för att styrka sina ord ännu mer. Precis som i Ahmadian, Azarshahi, Paulhus 

resultat vann Trump primärvalet 2015 dels för att han använde ord med större mening som man 

skulle kunna kalla för nyckelord eller slagord (Ahmadian et al., 2017).  

 
Tiderna på Dygnet som Donald Trump är som mest aktiv på Twitter varierar en del. Efter 

noggrann undersökning och granskning av Donald Trumps 147 tweets från februari 2017 ser det 

ut som följande. Majoriteten av Trumps tweets publicerades på natten mellan klockan 03:30 och 

05:45. Under eftermiddagen sker den främsta av Trumps twitteraktivitet mellan 14:00 och 15:30 

med få avvikelser. Trumps aktivitet på Twitter varierar under dygnet men aldrig har det 
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förekommit att Trump har twittrat mellan 21:00 och 03:30. Anledningen till varför det aldrig har 

förekommit någon aktivitet på Trumps twitterkonto under dessa klockslag kan vara på grund av 

att Trump schemalägger sina tweets med hjälp av funktionen på Twitter som tillåter användaren 

att ställa in vilket klockslag en specifik tweet ska publiceras (Twitter, 2017).  

 

Slutligen undersöktes det även hur fördelningen gällande mottagandet av Donald Trumps tweets 

i replies, retweets och likes såg ut. Utifrån analysen finns det ett frekvent mönster vilket är att 

Donald Trump får flest replies, retweets och likes på sina negativa tweets. Vad läsarna kan anse 

vara det mest intressanta av Trumps tweets verkar inte spela någon större roll om man tittar på 

likes. Det framkom att oavsett vad Trump twittrade om fanns det en jämn fördelning mellan de 

olika temana även fast han totalt fick flest likes på sina negativa och sina politiska tweets. 

Medelvärdet talade om att fördelningen var oerhört jämn. Gällande replies fick Trump totalt flest 

replies på både sina negativa och politiska tweets. Detta gäller även för medelvärdet, att det var 

flest replies på negativa tweets och politiska tweets. Detta betyder alltså att det är Trumps 

negativa och politiska tweets som diskuteras mest bland hans följare. Ett väldigt likt mönster 

fanns också i antalet retweets. Totalt retweetades de negativa och de politiska tweetsen mer än 

alla andra, detta gäller även för medelvärdet av det. Det betyder att Donald Trumps följare delar 

de negativa och politiska tweetsen mest vilket utgör att fler människor kan ta del av det som 

Trump skriver på Twitter. För att sammanfatta mottagandet av Donald Trumps tweets ska det 

göras med hjälp av encoding och decoding, eftersom encoding och decoding decoding handlar 

om hur olika texter är utformade och hur de kan tänkas bli tolkade av läsaren. Här har alltså 

Trumps följare på Twitter mottagit hans tweets på olika sätt men främst genom att uttrycka sig 

via likes i jämförelse med replies och retweets då Trump fick över 16 miljoner likes på sina 

tweets under huvudtema och undertema. Med likes kan det tolkas som att läsarna verkar anse det 

Trump skriver på Twitter är bra eftersom en like indikerar att man gillar det som står skrivet i 

tweeten då man trycker på like knappen. För att Trump ska kunna nå ut med sitt budksap måste 

han sammansätta en meningstruktur i det han skriver för att läsarna ska kunna läsa av det på ett 

enklare sätt, exempelvis genom att använda sig av sina slagord. Trump lägger alltså upp ett 

ramverk för sina tweets för att kunna nå ut med det han vill säga och det verkar ha mottagits väl 
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av läsarna eftersom de får uppfattningen av att det är positivt det Trump har skrivit eftersom de 

har tryckt på like knappen (Gripsrud, 2011). 

 

6.2 Relevans 

För den inomvetenskapliga relevansen hjälper denna studie till med att ytterligare kunna förstå 

vad det är Donald Trump skriver på Twitter men framförallt hur han skriver det och även hur 

hans tweets mottagits av hans följare. Studien har delat upp Trumps tweets från en utvald period 

för att hjälpa till med att ta reda på hur han twittrar och vad han förmedlar. Denna studie kan 

även användas till att göra ytterligare studier om Donald Trumps användning av sociala medier. 

Detta anser jag eftersom under researchprocessen inför studien fanns det ingen vetenskaplig 

studie som belyste Donald Trumps användning av Twitter på det sätt som har gjorts här. Alltså 

har studien därmed förenklat det en del för framtida forskning som vill gå vidare in på djupet 

kring detta ämne. 

 

Den utomvetenskapliga, alltså den samhälleliga relevansen för åstadkommet resultat i studien 

hjälper människor att förstå mer vad Donald Trump twittrar om och främst hur han gör det. Det 

förenklas alltså för att lättare kunna få en överblick om vad han skriver om och detta är extra 

intressant nu eftersom den utvalda undersökningsperioden för studien var under den första hela 

månaden som Donald Trump var USA:s president. Därför kan det vara intressant för samhället 

att förstå vad han skriver på Twitter nu när han är president. 
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6.3 Förslag till vidare forskning i framtiden 

Till framtida forskning finns det en hel del att gå vidare på med hjälp av denna studie. Först och 

främst baserades studien på en kvantitativ innehållsanalys som metod, detta i sig själv begränsar 

tillvägagångssätt markant eftersom det här inte har varit möjligt att undersöka Donald Trumps 

tweets på en mer abstrakt och detaljerad nivå. Alltså kan det i fortsättningen göras kvalitativa 

studier kring detta ämne. För att kunna fortsätta i det kvantitativa spåret kan det vara intressant 

att studera och göra en jämförelse mellan Barack Obamas och Donald Trumps första månad som 

president i USA via tweets. Detta kan vara intressant att undersöka för att se hur dessa två 

personer skiljer sig i sitt sätt att twittra på. Generellt kan det vara intressant att jämföra politikers 

tweetande för att kunna ta reda på vad de skriver och hur de skriver det. En stor fördel med 

denna studie är att man får en stor överblick på hur Donald Trump twittrar och från början var 

tanken att studien även skulle kompletteras med en kvalitativ metod för att närmare kunna 

studera meningen med Donald Trumps tweets på en abstrakt nivå. Därmed blir det största förslag 

till vidare forskning att komplettera med en kvantitativ studie liknande denna med en kvalitativ 

metod för att kunna gå mer in på djupet i Donald Trumps twitterkonto. Som det tidigare har 

nämnts analyserades variabel 3, 4 och 5 inte i denna studie eftersom de inte gav relevant 

information till att kunna besvara syfte och frågeställningar. Därför hade det kunnat vara 

intressant att göra en annan studie som fokuserar just på länkar, bilder/videoklipp, hashtags och 

snabel-a. Alltså att man tar reda på om det finns mönster, samband i det eller gå in mer på djupet 

om vad de kan betyda för en tweets budskap osv. 

  



54 

7. Källförteckning 

7.1 Litterära källor  
- Ekström, M. & Larsson, L. (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. (2. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

- Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) 

(2012).Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] 

uppl.) Stockholm: Norstedts juridik. 

- Flesch, R.F. (1981). How to write plain english, A book for lawyers & consumers. 

- Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamhälle. (3., [bearb.] uppl.) Göteborg: Daidalos. 

- Hall, S., Evans, J. & Nixon, S. (red.) (2013). Representation. (2. ed.) London: SAGE. 

- Lindgren, S. (2009). Populärkultur: teorier, metoder och analyser. (2., [rev.] uppl.) 

- University of Birmingham. Centre for Contemporary Cultural Studies (1980). Culture, 

media, language: working papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson in 

association with the Centre for Contemporary Cultural Studies, University of 

Birmingham. 

- Robertson, A. (2015). Media and politics in a globalizing world. Cambridge: Polity. 

- Thompson, J.B. (2001). Medierna och moderniteten. Göteborg: Daidalos. 

- Weibull, L. & Wadbring, I. (2014). Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det 

digitala medielandskapet. (11., helt omarb. uppl.) Stockholm: Ekerlid 

 

 

 

 

 



55 

7.2 Elektroniska källor 
- Ahmadian, S., Azarshahi, S. & Paulhus, D.L. (2017). Explaining Donald Trump via 

communication style. Grandiosity, informality, and dynamism. Source of the Document 

Personality and Individual Differences. 107, pp. 49-53 

- Gross, J.H. & Johnson, K.T. (2016), Twitter Taunts and Tirades: Negative Campaigning 

in the Age of Trump, PS - Political Science and Politics. 49(4), pp. 748-754 

- New York Times. (2017) Trump’s New Travel Ban Blocks Migrants From Six Nations, 

Sparing Iraq. Hämtad 5 maj 2017 från New York Times, 

https://www.nytimes.com/2017/03/06/us/politics/travel-ban-muslim-trump.html?_r=0  

- Ott, B.L. (2017), The age of Twitter: Donald J. Trump and the politics of debasement, 

Critical Studies in Media Communication. 34(1), pp. 59-68 

- Twitter. (2017). @realDonaldTrump. Hämtad 30 mars 2017 från Twitter,  

https://twitter.com/realDonaldTrump 

- Twitter. (2017), https://twitter.com/  

- Wang, Y., Luo, J., Niemi, R., Li, Y. & Hu, T. (2016), Catching Fire via ‘Likes’: Inferring 

Topic Preferences of Trump Followers on Twitter, Proceedings of the 10th International 

Conference on Web and Social Media, ICWSM 2016. pp. 719-722 

- Youtube. (2015), How Donald Trump Answers A Question, Hämtad 19 april 2017 från 

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=_aFo_BV-UzI  

- Youtube. (2016), How (And Why) Donald Trump Tweets, Hämtad 19 april 2017 från 

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=geEVwslL-YY 

 

 

 

 

 



56 

8. Bilaga 

8.1 Kodschema  
 

1. Tweetens huvudtema 

   1.1 - Positiv 

   1.2 - Negativ 

   1.3 - Neutral 

 

2. Tweetens undertema 

   2.1 - Personlig 

   2.2 - Politisk 

   2.3 - Annat 

 

3. Har tweeten en länk? 

   3.1 - Ja 

   3.2 - Nej 

 

4. Har tweeten en bild 

   4.1 - Ja 

   4.2 - Nej 

 

5. Har tweeten en hashtag eller snabel-a? 

   5.1 - Hashtag 

   5.2 - Snabel-a 

 

6. Hur många replies har tweeten? 

   6.1 - Antal replies 
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7. Hur många retweets har tweeten? 

   7.1 - Antal retweets 

 

8. Hur många likes har tweeten? 

   8.1 - Antal likes 

 

9. Klockslaget tweeten publicerades 

   9.1 - Klockslag 

 

10. Vilka ord skriver Trump mest och hur många stavelser har hans ord? 

   10.1 – Topp 50 ord 

   10.1.2 – Topp 10 ord 

   10.2.1 - 1 stavelse 

   10.2.2 - 2 stavelser 

   10.2.3 - 3 stavelser 

   10.2.4 - 4 stavelser 

   10.2.5 - 5+ stavelser 
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8.2 Kodinstruktion 

I kodinstruktionen defineras vad de olika variablerna betyder. Variablerna kommer defineras i 

turordning som de står skrivna i kodschemat. 

 

1. 

Det finns 3 huvudtema, positiv, negativ och neutral. När en tweet ses som positiv betyder det att 

den förmedlar något bra eller glädjesfyllt. Exempelvis när Trump har gratulerat någon, då räknas 

en sådan tweet som positiv. För att en tweet ska vara negativ ska den förmedla något som är 

motsatsen till positiv, alltså något som är förnedrande eller personligt påhopp eller liknande. Om 

en tweet ska klassas som neutral ska tweeten enbart förmedla något som inte väcker positiva 

eller negativa uppfattningar när man läser den. Till exempel när Trump har twittrat om att han 

kommer vara med i en intrevju på en specifik kanal då räknas den som en neutral tweet. 

 

2. 

Gällande underteman finns det personlig, politisk och annat. När en tweet klassas till personlig 

måste den handla om en specifik person som Trump riktar sig mot oavsett om han är negativ, 

positiv eller neutral inriktad mot denna person. När en tweet ses som politisk måste Trump har 

skrivit om exemeplvis en politisk fråga eller liknande. Till exempel när Trump skriver om 

migration i sina tweets eller när han har skrivit om hur andra länder hanterar politik klassas de 

tweets som politiska. Slutligen för att en tweet ska kunna klassas som annat måste den enbart 

inte falla under något av de två andra underteman (personlig och politisk) och behandla något 

annat ämne. Till exempel när Trump har skrivit om något event som kommer sändas på TV och 

uppmanar sina läsare att titta på det. 

 

3. 

Beräkna antalet länkar tweetsen innehöll. 

 

 



59 

4. 

Beräkna antalet bilder tweetsen innehöll. 

 

5. 

Beräkna antalet hastags (#) och snabel-a (@) tweetsen innehöll. 

 

6. 

Undersöka och beräkna antalet replies en tweet har. 

 

7. 

Undersöka och beräkna antalet retweets en tweet har. 

 

8. 

Undersöka och beräkna antalet likes en tweet har. 

 

9. 

Undersöka när på dygnet Donald Trumps tweets publicerades. 

 

10. 

Ta reda på vilka ord Donald Trump skriver mest i sina tweets och hur många stavelser de har, 

allt från en stavelse till mer än fem.  
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8.3 Oanvända grafer 
 
Antal länkar till tweets under huvudteman 

 
Graf: 4a 

 
Antal bilder till tweets under huvudtema 

 
Graf:4b 

 
Antal snabel-a och hashtags på negativa tweets 
 

 
Graf:5a 
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Antal snabel-a och hashtags på positiva tweets 

 
Graf: 5b 

 
Antal snabel-a och hashtags på neutrala tweets 

 
Graf: 5c 


