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Abstract 
The 2016 American presidential election sent shockwaves through the world. Hillary 
Clinton the candidate that most experts predicted where going to win was beaten by a 
boisterous real estate developer from New York, Donald Trump. The language employed 
by president Trump both during and after his presidential campaign has been highly 
controversial, especially with the allusion to different forms of conspiracy theories. This 
essay investigates how Donald Trump alludes to conspiracy theories in relation to the 
Mueller investigation. 
Keywords: Trump, Mueller, Conspiracy, Witch hunt, Media, Discurse, 2016 presidential 
election  
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”Can’t you see, he’d said, the truth is so much more interesting: secret societies have not had power 

in history, but the notion that secret societies have had power in history has had power in history.”  

—John Crowley, The Solitudes  

1. Inledning 

Presidentvalet 2016 i USA var en intressant period, för att uttrycka sig milt. En av anledningarna till 

detta var att en av presidentkandidaterna, Donald Trump av flera först betraktades som ett skämt 

med nästan inga chanser att bli vald till president (Cilliza & Blake, 2016. Katz, 2016). En annan 

aspekt som gjorde just detta presidentval speciellt är hur Donald Trump bedrev sin valkampanj och 

det språk och uttryck som han använde sig av under kampanjperioden. Sällan har ett presidentval 

polariserat det amerikanska folket i så hög grad. Skillnaden mellan demokraternas och 

republikanernas kandidater splittrade de amerikanska väljarna i två grupper. Båda grupperna ansåg 

att kompromisser sinsemellan var en omöjlighet (Liberman, Mettler, Pepinsky, Roberts & Valelly, 

2018). Att försöka förklara exakt vad som gjorde att Trump lyckades vinna presidentvalet finns det 

delade åsikter om. Några forskare nämner Trumps framgångar hos de väljare som kände sig 

bortglömda av etablissemanget (Jacobson, 2017). Andra pekar på att ökande känslor av rädsla för 

hot och attacker har lett till ett ökat stöd för auktoritära positioner (MacWilliams, 2016). Att exakt 

kunna peka på vad som ledde till att Trump vann presidentvalet 2016 är något som forskare kommer 

att fortsätta debattera om länge. Något som dock är svårare att argumentera emot är det faktum att 

Trump hade en helt annan stil under sin kampanj i jämförelse med de andra kandidaterna (Hall, 

Goldstein, Ingram, 2016). Det område där Donald Trump helt dominerade fältet och till viss del gör 

det fortfarande är på twitter (Ott, 2017). Trump har fått mycket kritik för sina tweets bland annat för 

att stämpla etablerade media organisationer som ”fake news”, men även med tweets som saknar 

fakta och med tweets som verkar förespråka någon typ av konspirationsteori,. Det är den sista typen 

av uttalanden som denna uppsats kommer att intressera sig för. Detta för att försöka avgöra om 

Trump kan anses vara en konspirationsteoretiker. Konspirationsteorier har en lång historia i USA, i 

boken ”Fantasyland: How America went haywire, a 500-year history”, argumenterar författaren 
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Kurt Andersen att viljan att tro på det otroliga och det fantastiska är inbakat i landets 

”själ” (Andersen, 2017: 23). Det finns ett flertal historiska tillfällen där tron på konspirationer har 

fått stora konsekvenser i verkligheten. Ett exempel är häxjakterna i Salem i Massachusetts i slutet 

på 1600-talet där tron på att det fanns en grupp kvinnor som ägnade sig åt häxeri och hade sålt sina 

själar till djävulen och konspirerade för att korrumpera de andra invånarna i staden ledde till att runt 

25 människor dömdes och avrättades (Blumberg, 2007).  

Forskningen om konspirationsteorier och deras inverkan på politik är väldokumenterad (Andersen, 

2017:15; Oliver & Wood, 2014; Sunstein & Vermeule, 2009). Exakt vilken konspirationsteori 

personer väljer att tro på varierar men konsensusen verkar vara att runt 30% av USAs befolkning 

tror på någon form av konspirationsteori (Moore, 2018). En annan studie fann att individer som 

trodde på en konspirationsteori var mer benägna till att också tro på flera konspirationsteorier 

(Goertzel, 1994). Denna forskning ger oss en uppfattning av att konspirationsteorier faktiskt spelar 

en roll i dagens samhälle. Som nämnts ovan ämnar denna uppsats att undersöka Donald Trump och 

om han passar in i ”mallen” för en konspirationsteoretiker, det vill säga någon som tror/stödjer olika 

typer av konspirationsteorier. Anledningen till att detta ämne är intressant att undersöka är att som 

president för USA så har hans uttalanden en påtaglig påverkan på människor och deras liv. Det finns 

bevis för att övertygelsen om konspirationer faktiskt påverkar människors beslut och därmed deras 

dagliga liv. En studie fann att exponering för konspirationsteorier minskade deltagarnas vilja till att 

engagera sig politiskt och ledde till en känsla av vad forskarna kallar ”political 

powerlesness” (Jolley & Douglas, 2014). En annan studie visar att individer med extrema politiska 

åsikter, antingen åt höger eller åt vänster, också är mer benägna till att tro på någon form av 

konspirationsteori (Prooijen, André, Thomas, 2015). Något annat som är uppsatsen ämnar 

undersöka är vem/vilka som Donald Trump säger ”fienden” är. Vilka är det som Trump anser är 

”konspiratörerna” som på något sätt konspirerar emot honom.  

Om en individ faktiskt tror på konspirationsteorier påverkar med andra ord på deras politiska 

beteenden och finns det någon individ vars politiska beteende är mer betydande än USAs president? 

Denna uppsats avser att ta reda på om Donald Trump i någon mån kan anses vara en 

konspirationsteoretiker. 
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1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att försöka undersöka om president Trump kan beskrivas som en 

konspirationsteoretiker. Trump har under sin tid som president använt sig mer av twitter än någon 

annan tidigare president. Genom att analysera Trumps tweets så är målet att visa för vilken typ av 

budskap presidenten skickar ut och om dessa medför att det är berättigat att kalla Trump 

konspirationsteoretiker och vilka grupper/personer han målar upp som konspiratörer. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka indikatorer på att Donald Trump har antagit ett ”konspiratoriskt tänkande” går att finna i 

hans uttalanden? 

• Vem eller vilka (om någon) är det som Trump målar upp som ”fienden”? 

1.4 Material 

Den ökade användningen av social medier gör att personers och gruppers uttalanden har blivit 

alltmer lättillgängligt. Som empiriskt material kommer framförallt hans olika tweets att användas. 

Motiveringen till att använda just twitter för att samla in material är framförallt att det är enkelt att 

tillgå, men också att det är på denna plattform som Trump lyckats att nå väldigt många väljare.  När 

det kommer till att använda twitter (eller andra sociala medier) som empiriskt material så är den 

största utmaningen att avgränsa materialet till en hanterlig mängd.  

1.5 Avgränsningar 

President Trump har lagt ut en väldigt stor mängd, runt 39 000 inlägg på twitter i skrivande stund. 

För att kunna ha någon som helst chans att genomföra denna undersökning så måste det finnas 

avgränsningar på exakt när och vilket material som ska användas i undersökningen. Den stora 

mängd av intressant material som finns att tillgå från Trumps twitter gör att det måste finnas en 

tydlig avgränsning om vad som ska tas i beaktning i arbetet. Därav är det nödvändigt är att göra ett 

relativt snävt tematiskt urval. Det teamatiskaurval som jag har valt att fokusera på är de tweets som 

berör Robert Muellers utredning om Rysslands inblandning i det amerikanska presidentvalet 2016. 
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Även om det är ett relativt snävt urval och materialet endast handlar om Muller-utredningen 

behöver jag göra urvalet än mer selektivt eftersom det fortfarande finns en överväldigande mängd 

material om detta. Trump har skickat 129 tweets som innehåller ordet ”collusion”, översatt till 

svenska betyder det ungefär ”en hemlig överenskommelses” , Trump är anklagad för att ha 

”collusion” med Ryssland. Även 402 tweets som nämner Ryssland (Trump Twitter Archive). För att 

göra urvalet av empiriskt material så hanterbart som möjligt kommer arbetet endast att använda sig 

av tweets som nämner Robert Mueller vid namn. När denna avgränsning används så hamnar 

mängden tweets på 66 stycken. För att kunna minska antalet tweets än mer så har också ett urval 

skett baserat på tid. Två tweets från varje kvartal har valts ut, förutom det sista tweetet vilket 

egentligen är flera tweets men som ska läsas som ett tweet. För att ett tweet ska räknas som 

intressant och relevant för denna uppsats så har också materialet begränsats till de tweet som 

nämner: Clinton och/eller en ”Häxjakt (Witch Hunt)”. Motiveringen bakom dessa kriterier är att 

Hillary Clinton har ända sedan Trump startade sin presidentkampanj varit en av de personer som 

han har anklagats för att oftast för att vara korrupt (”Crooked Hillary”). ”Häxjakt/Witch hunts” 

valdes för att det historiskt sätt varit ett av de vanligaste sätten att visa på att en person eller 

organisation blivit orättvist anklagade Ett exempel är hur före-detta president Richard Nixon kallade 

utredningen om Watergate en witch hunt (Conway & Marshall, 2018). Att kalla något för en witch 

hunt har blivit ett enkelt sätt att påstå att en oberättigad attack pågår. Anledningen till att material 

med dessa begrepp passar för att besvara frågeställningarna är att Trump har kommenterat 

utredningen ofta och med starka ord. Det är också begrepp som väcker starka känslor, oberoende av 

vilken sida av det politiska spektrumet personer står och resultatet av utredningen kan komma att ha 

stora konsekvenser på det amerikanska samhället.  

2. Metod  

Metoden i detta arbete är en kvalitativ textanalys. Boken Metodpraktikan tar upp finns två typer av 

kvalitativa textanalyser: den första analysmetoden är den systematiskt granskande, denna metod går 

ut på att ett vetenskapligt sätt organisera och sortera innehållet i en text. Den andra analysmetoden 

är den kritiskt granskande, denna metod är den logiska följden efter den systematiserande och då 

forskaren tar en kritikståndpunkt (Esaiasson et al. 2017: 213). Även fast ambitionen är att göra en 

kvalitativ textanalys så kommer det att finnas inslag av kvantitativ metod i vissa delar. Detta 

pågrund av att det nästan alltid finns inslag av båda metoderna i nästan all typ av forskning som 

�7



�                �
Nils Ardehed 

bedrivs (Vromen, 2018). Metoden som detta arbete kommer att använda sig av är den systematiskt 

granskande. Anledningen till detta är att hypotesen Trump som konspirationsteoretiker, inte har 

blivit tillräckligt utforskad. För att gå ner på ännu mer detaljerad nivå så kommer metoden vara en 

beskrivande idéanalys. En beskrivande idéanalys är på den mest grundläggande nivån när den bara 

återger materialet utan. Författarna Bergström och Svärd säger att för att en beskrivande idéanalys 

ska kunna betraktas som vetenskapligt relevant, måste undersökningen ta ett steg längre och inte 

bara beskriva utan även analysera (Bergström & Svärd, 2018: 140). De nämner sedan fyra olika 

typer av undersökningar som kan användas i en beskrivande idéanalys:  

• Tolka vad materialet inte säger rakt ut. Denna typ handlar om att kunna läsa ”mellan raderna” för 

att upptäcka vad som först inte är uppenbart i materialet eller inte sägs rakt ut. 

• Det går också att göra en ny tolkning från texten som har tolkats annorlunda innan. Det kan 

handla om att tolka en text/material med en annan teoretisk utgångspunkt.  

• Välja att försvara eller kritisera en specifik tolkning av en text.  

• Jämföra olika ideér. Detta kan göras genom att jämföra olika ideér t.ex. mellan olika tidpunkter 

eller hur ideér varierar hos olika grupper (Bergström & Svärd, 2018: 141). 

Den här uppsatsen kommer i huvudsak att använda sig av den första och sista typen av 

undersökning. Genom att försöka ”läsa mellan raderna” när det kommer till Trumps twitter inlägg 

så kan det vara möjligt att komma till nya insikter om på vilket sätt Trump är ”konspiratorisk”. 

Dessa två typer av analyser valdes eftersom det saknas signifikant underlag för att kunna genomföra 

de andra analyserna.  

För att kunna se om Trump faktiskt på ett övertygande sätt verkar vara en ”konspirationsteoretiker” 

så kommer arbetet först konstruera en idealtyp över själva begreppet konspirationsteorier. Meningen 

med detta analys-sätt är att forskaren sammanställer ett antal kännetecken och/eller egenskaper som 

kan argumenteras vara utmärkande för fenomenet och därefter jämför de empiriska observationerna 

gentemot idealtypen (Bergström & Svärd, 2018: 148). Något som är viktigt att nämna är att 

idealtypen av fenomenet inte ska ses som den ”absoluta” definitionen av fenomenet, utan det 

handlar om att lyfta fram de egenskaper som kan ses vara de mest relevanta inför analysen med den 

valda teorin. Målet är då att utifrån tidigare forskning och litteratur inom området 

konspirationsteorier och utifrån dessa välja de karaktärsdrag och/eller egenskaper som kännetecknar 

en konspirationsteori. Det är detta som kommer att utgöra idealtypen som Trumps olika uttalanden 

kommer jämföras mot idealtypen för att urskilja hur när den de faller.   
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3. Teori 

3.1 Bakgrund 
När någon börjar prata om konspirationsteorier så är den vanligaste reaktionen (mig själv 

inkluderad) att ignorera vad de har att säga. Oftast så brukar konspirationsteorier och de som tror på 

dem bli ignorerade eller förlöjligade, ibland kan detta vara berättigat eftersom flera 

konspirationsteorier är så otroliga så det blir näst intill omöjligt att ta dem seriöst. Men det finns en 

hel del seriös forskning som har utforskat ämnet från flera olika vinklar, vissa har analyserat vilken 

typ av människor som är benägna att tro på konspirationsteorier (Hart & Graether, 2018). Andra har 

fokuserat på hur många som tror på denna typ av teori och dess inverkan på politiskt beteende 

(Oliver &Wood, 2014). Vad detta stycke kommer fokusera på är vad olika konspirationsteorier har 

gemensamt för att kunna konstruera den ovan nämnda idealtypen för konspirationsteorier. Vad är 

det som kännetecknar en konspirationsteori? 

Ofta när konspirationsteorier kommer på tal så pratar vi om det som ett relativt nytt fenomen so har 

har uppkommit nyligen. Detta är inkorrekt, konspirationsteorier har varit en del av den mänskliga 

utvecklingen antagligen från början t.ex.  

”From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky 

(Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United 

States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilisation and for the 

reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and 

impossible equality, has been steadily growing”. 

-Winston Churchill, 1920  

Ett citat från dåvarande ”Secretary of State for War and Air” och framtida premiärminister Winston 

Churchill som utrycker vad antagligen kan vara världens äldsta överlevande konspirationsteori, om 

hur judarna konspirerar mot den övriga världen. Exakt om Churchill var antisemit är dock inte vad 

denna uppsats kommer handla om istället används citatet för att illustrera hur konspirationsteorier 

går att finna under alla tidsperioder genom världshistorien. Vad som har hänt på senare tid så har 

konspirationsteorier blivit allt mer synliga och populära. Ett exempel som författaren Mark Fenster 

nämner är succén som var Da vinci koden skriven av Dan Brown och hur boken använder sig av 

människors fascination för konspirationsteorier (Fenster, 2008: 7). Ett annat exempel som också ger 

oss ett exempel på våran ändlösa fascination av konspirationer är tv-serien X-files. Hela serien 

handlar om olika konspirationer, seriens tagline har också blivit ett slagord för 
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konspirationsteoretiker från alla håll och kanter: ”the truth is out there”. Fenster argumenterar för att 

de senaste åren tack vare internet har gjort konspirationsteorier mer synliga en någonsin tidigare 

(Fenster, 2008: 120-21). Konspirationsteorier är alltså inget nytt fenomen men vad som har 

förändrats är hur teknologisk utveckling har ökat teoriernas potential till att nå fler individer och 

individers möjligheter att finna en teori som passar deras världssyn har också ökat. Detta arbete, 

som handlar om Trump har som en naturlig följd lagt fokuset på USA och hur konspirationsteorier 

verkar inom den nationella kontexten. Självklart betyder inte detta att konspirationsteorier är ett 

unikt amerikanskt fenomen, konspirationsteorier går att återfinna i hela världen.. Som tur är så har 

allt fler forskare börjat att analysera hur konspirationsteorier och konspirationstänkande kan se ut 

utanför USAs gränser (Zonis & Craig, 1994. Brendan & Thomas, 2018. Heathershaw, 2012.). 

Eftersom det är Trump som ligger i fokus för detta arbete så kommer USA ligga i fokus. 

3.2 The paranoid style in American politics 
Den huvudsakliga teorin som kommer användas i detta arbete är den som Richard Hofstadter kom 

fram till i sin bok ”the paranoid style in American politics” från 1964. Om ett arbete på något sätt 

ämnar att undersöka konspirationsteorier och politik så är det nästan oundvikligt att Hofstader 

kommer att tas upp någonstans. Det som Hofstadter argumenterar för att det i amerikansk existerar 

(och har existerat) det han kallar ”the paranoid style” (Hofstadter, 2008: 4). The paranoid style som 

Hofstadter beskriver den är ett speciellt förhållningssätt som politiker kan ha i sina  

uttalanden (s. 3). Stilen har fem stycken huvudsakliga kännetecken enligt Hofstadter:  

1. Ett brett narrativ som förenar flera olika händelser till en ”…vast and sinister conspiracy, a 

gigantic and yet subtle machinery of influenser set in motion to underminera and destroy a way 

of life” (s. 29) 

2. Detta övergripande narrativ är det som enligt en konspirationsteoretiker är den drivande kraften 

i historien (s. 29) 

3. En ”perfekt ond” agent som ligger bakom och styr konspirationen. Hofstadter beskriver hur det 

har skett en förändring över tid när det kommer till denna kategori genom det han beskriver 

som ”the effect of the mass media” (s. 24). Konspirationsteorier har historiskt pekat ut relativt 

abstrakta grupper som de ansvariga för konspirationer (judarna, frimurarna, katoliker etc.) men i 

nutid börjat fokusera mer på kända offentliga personer och olika (eller alla) delar av staten.  

4. Stilen kännetecknas också av ett apokalyptisk narrativ, där det handlar om att handla nu eller så 

kommer allt att gå under (s. 30). För en konspirationsteoretiker så lever vi alltid på gränsen där 
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den sista chansen att handla, att organisera någon typ av motstånd är nu annars kommer allt 

vara för sent.  

5. Det sista kännetecknet som Hofstadter kommer fram till är insamlandet av stora mängder av 

”empiriskt” bevis och att det finns flera stora logiska luckor i deras argument (s. 38). Exemplet 

som han ger på detta är hur konspirationsteorier om illumanti har kopplats till den franska 

revolutionen utan att försöka förklara varför en revolution faktiskt händer och varför just 

illuminati har orsakat den (s. 37).   

3.3 Vad innehåller en konspirationsteori? 
Men exakt vad är då en konspirationsteori? finns det någon som förenar dem eller är de alla olika? 

När det kommer till det samhällsvetenskapliga området så finns det ingen riktig konsensus om exakt 

vad som definierar en konspirationsteori. Men det finns några gemensamma karaktärsdrag som flera 

olika forskare lyfter fram när det kommer till konspirationsteorier. Jovan Byford säger att för något 

ska kallas en konspiration så räcker det inte med att det handlar om något vanligt samarbete mellan 

individer eller grupper, istället menar han att för att något ska få epiteten konspiration så krävs det 

att det handlar om ”…which deals with large scale, dramatic social and political events” (Byford, 

2011: 21).  Det han menar på är för att något ska kallas för en konspirationsteori så måste det handla 

om stora/viktiga händelser som ger stora märkbara effekter i samhället.  Han fortsätter med att en 

annan viktig punkt är att en konspirationsteori måste avslöja något, en gömd ”sanning” om vad som 

egentligen hände eller vilka som ligger bakom händelsen ifråga (Byford, 2011: 22). Om vi vet att 

något är ”sant” så kommer det med största sannolikhet inte att kallas för en konspirationsteori, 

iallafall inte i samma mening konspirationsteorier om, månlandningen, JFK mordet osv. Dessa 

skapar tillsammans en grundläggande definition om vad som gör att en konspirationsteori kallas just 

för en konspirationsteori. 

För att bygga vidare på de ovannämnda delarna om konspirationer så finns det inom nästan alla 

konspirationsteorier tre olika kännetecken so tycks förena dem enligt Michael Barkun:  

1. Ingenting händer av slumpen. Konspirationsteorier och dess förespråkare föreställer sig en 

världsbild där slumpen och tillfälligheter inte sker. Om någonting händer så är det pågrund att 

någon (eller någonting) vill att det ska hända. 
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2. Ingenting är som det ser ut. Konspiratörerna som ligger bakom konspirationen vill inte att deras 

identitet eller syfte ska vara offentligt. Så de måste handla i hemlighet, detta gör att en individ 

eller organisation även fast de verkar vara välvilliga inte går att lita på. 

3. Allting är sammanhängande. Eftersom konspirationsteorierna har eliminerat slumpen och allting 

händer pågrund av något syfte, så finns det mönster överallt. Dessa mönster är dock ”gömda” 

men går att hitta genom att leta efter korrelationer och det är detta som en 

konspirationsteoretiker gör, letar efter de gömda mönsterna (Barkun, 2013: 16-17). 

Barkun lyfter också fram den paradox som finns när världen ses på detta sätt. 

Konspirationsteoretiker målar oftast upp en farlig värld där det finns otaliga konspirationer som har 

som mål att döda dig, göra dig till slav eller något ännu värre. Samtidigt finns det en trygghet i att 

veta att ingenting händer slumpmässigt utan det hela ingår i en enda stor plan (Barkun, 2013: 18). 

Inom konspirationsteorier så återfinns ett tema om jordens/nationens allt mer påträngande 

undergång om konspiratörerna får sin vilja igenom (Wojcik, 1998: 225). Detta är den fjärde delen 

som ingår i en konspirationsteori, ett hot (Hofstadter, 2008: 29). Hotet som kommer från 

konspirationen har ibland olika former, ibland handlar det om ett hot mot nationalstaten likt de 

konspirationer som handlar om upprättandet av ”the new world order” (Barkun, 2013: 39). Ibland 

gestaltas det som ett hot mot den egna rasen, som i de konspirationer från extrem-högern där det 

just nu pågår ett ”white genocide” (Penny, 2014). Så även fast hotet ser annorlunda ut beroende på 

vilken konspirationsteori som tillfrågas så finns det alltid där.  

3.4 Vilka är konspiratörerna? 

För att bättre kunna förstå vilka ”fienden”, vilka är konspiratörerna, vilka det är som är ligger 

bakom konspirationen eller uppfattas ligga bakom den, så har Jesse Walker kategoriserat 

konspirationsteorier utifrån ”vem” de riktats sig mot, oftast så målar konspirationen upp en bild av 

en (eller flera) olika ”fiender” (Walker, 2013: 20-3).  

1. Den första är ”the enemy outside”, fienden utifrån. Konspirationsteorier som använder denna 

typ av narrativ målar upp en bild av individer eller grupper som uppfattas vara på ”utsidan” och 

försöker att komma in. Detta är ett väldigt välbekant narrativ som upprepas kontinuerligt genom 

historien, där världen utanför den egna gruppen ses som farlig och ociviliserad. Ofta ses också 

dessa utomstående som styrda av en liten grupp eller av en enda individ som konspirerar att 

använda dessa främlingar för att förstöra den ”egna” gruppen. Beskrivningen av konflikten tar 
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ofta formen av en episk strid mellan de ”goda”, den egna gruppen och de ”onda”, främlingarna 

(Walker, 2013: 44). 

2. ”The enemy inside”, fienden inifrån. Fienden som uppenbarar sig här är på vissa sätt farligare 

än fienden utifrån, istället för att vara på utsidan så här handlar det om fiender som ser ut precis 

som du, men konspirerar att förgöra dig. Kärnan och den största rädslan i detta narrativ är att 

alla kan vara eller bli en del av konspirationen. Ett klassiskt exempel på hur det kan se ut när en 

konspirationsteori spiller över i den ”vanliga” världen är USA under McCarthy perioden, när 

amerikaner såg hemliga kommunistiska agenter överallt. Grannar, vänner, arbetskamrater alla 

kunde vara en del av den internationella kommunistiska konspirationen (Walker, 2013:85). 

3. ”The enemy below, fienden underifrån. När en konspiration från fienden underifrån används 

som narrativ har den ofta många liknande aspekter med en konspiration från fienden inifrån. 

Skillnaden är att om fienden inifrån ser ut precis som du, så kategoriseras fienden underifrån 

som att ha en stabil plats underst i den sociala hierarkin. Tydliga exempel när detta narrativ har 

använts är under 60-talet i USA när flera ”raceriots” bröt ut i fleras städer. Diskursen som 

används för att beskriva dessa i media är att stora ”mobs” av svarta, ville döda alla vita 

människor. Vanligtvis anses fienden underifrån inte vara kapabel att organisera sig själva så de 

kopplas ofta till någon fiende utanför som  influerar dem i hemlighet.  

4. ”The enemy above”, fienden ovanifrån. Om konspirationsteorier som fruktar fienden underifrån 

och deras försök att omstöpa den rådande sociala ordningen, så är fienden ovanifrån den raka 

motsatsen. Här handlar det om en konspiration från de som innehar makten, en konspiration 

från de styrande från eliten. Fienden i detta narrativ är oftast de som sitter vid ”makten”, oftast 

handlar det om regeringar men även banker, företag och andra aktörer kan bli utpekade. När 

detta narrativ kommer upp så använts ett språk som ställer upp konflikten mellan frihet och 

”makten” (Walker, 2013: 138). Intressant nog så har ofta de som utpekas som fienden ovanifrån 

en liknande konspirationsteori, men som fokuserar på fienden nedanifrån. Ett bra exempel är 

under 1900-talet i England där de styrande såg ryska kommunistiska/socialistiska agenter 

överallt som ville uppvigla arbetarna till revolution. Samtidigt så var arbetarna rädda att 

aristokratin skulle utplåna den nyligen påbörjade arbetarrörelsen genom infiltration av rörelsen 

(Peters, 1992).  

5. Den sista kategorin är lite speciell, Walker har döpt den till ”a conspiracy of angels” eller 

välvilliga konspirationer. I denna kategori så hittar vi konspirationer om hur det finns ett eller 

flera hemliga sällskap som guidar mänskligheten mot en bättre värld. Det går också att placera 
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de som förespråkar att ”änglar” eller någon annan form av spirituella väsen går att kontakta och 

som hjälper oss (Walker, 213: 164). Walker påpekar dock att om en person ser en välvillig 

konspiration i världen så är det också lättare att se en illvillig konspiration. Om du ser änglar så 

är steget inte långt bort att också se djävlar, den välvilliga konspirationen har alltså en motsats 

som påminner mycket om fienden utanför (Walker, 2013: 184). 

3.5 Konspiration eller ”Konspiration” 

Ämnet för detta arbete är inte att definiera vad som skiljer en ”riktig” konspiration ifrån en inbillad, 

men det är viktigt att vara medveten om att konspirationer händer i verkligheten. Även fast 

konspirationsteorier oftast hånas när det kommer till någon typ av seriös analys så finns det inget 

tvivel att konspirationer händer i verkligheten, Watergate skandalen under president Nixon är 

antagligen det mest berömda exemplet, men även Iran-Contra affären under president Ronald 

Regan är ett annat exempel. Det är problematiskt för en forskare som väljer att undersöka 

konspirationer att faktiskt kunna urskilja om konspirationen har basis i verkligheten eller är inbillad 

(Byford, 2011: 30-1). Precis som för vad en konspirationsteori innebär så finns det ingen riktig 

konsensus bland forskare om exakt vad kriterierna är för en konspirationsteori eller en verklig 

konspiration. På ytan så försöker de flest konspirationsteorier att presentera sig som vetenskapliga 

med empirsikt material som bevisar deras slutsatser. Richard Hofstadter nämner detta i sin bok att 

insamlandet av allt detta ”empiriska material” inte har som syfte att övertyga andra om styrkan i 

deras argument utan istället ”…it has rather the quality of a defensive act” (Hofstadter, 2008:38). 

Hofstadter påpekar att insamlandet av empiriskt material har inte som syfte att övertyga 

utomstående som inte tror på konspirationen, utan istället ämnar skydda den som presenterar 

konspirationsteorin från kritik. 

3.6 Konspiratoriskt tänkande i president Trumps tweets 

För att förtydliga exakt vilka kriterier arbetet kommer att använda sig av för att bedöma om Trumps 

tweet kan tolkas som ”främjande” för konspirationsteorier så har analysapparten två delar. Den 

första är en kombination av Hofstaders Paranoid style och Barkuns tre kännetecken för en 

konspirationsteori. Den andra delen består av Walkers fiende arketyper för att bestämma vilken typ 

av konspirations det rör sig om.  
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Hofstadter och Barkun har flera ställen där deras olika kännetecken på en konspirationsteori 

överlappar, för att undvika att ha alldeles för många indikatorer för en konspirationsteori och 

underlätta analysen så har jag kombinerat några av deras olika kännetecken för att effektivare kunna 

urskilja i materialet vad som är det viktiga. 

1. Barkuns kännetecken ”Ingenting händer av en slump”, ”Anything that happens occurs because 

it has been willed” (Barkun, 2013: 16). Detta går att kombinera med Hofstadters första kategori, 

att den paranoida stilen kännetecknas av ett sammankopplande av flera händelser till ett stort 

narrativ som bevis för en konspiration (Hofstadter, 2008: 29). Det som båda dessa kännetecken 

har gemensamt är tolkandet av separata händelser som ett bevis för en konspiration. Ett 

exempel på detta är när Trump skrev på twitter  ”There was never Collusion with Russia, except 

by the Clinton campaign, so the 17 Angry Democrats are looking at anything they can 

find” (Trump, 2018a). Trump kopplar i detta tweet samman sin egen president kampanj, Hillary 

Clintons kampanj och Mueller utredningen, Trump menar att det inte fanns något samröre 

mellan hans kampanj och Ryssland utan istället är det Clinton som har samarbetat med dem. 

Det är alltså ingen slump att Trump blir undersökt utan det är en medveten attack från 

konspiratörernas sida.  

2. Hofstadter diskuterar också hur den paranoida stilen kännetecknas av en ”ond” agent som ligger 

bakom konspirationen, det kan handla om en organisation, land eller en individ (Hofstadter, 

2008: 24). Detta kännetecken går att kombinera med Barkuns kännetecken om att ”inget är som 

det ser ut”, där konspiratörerna inte vill att deras syfte ska vara kända vid så de måste handla i 

hemlighet. Dessa två kännetecken överlappar med varandra, då det handlar om ett dolt hot från 

hemliga aktörer. I denna kategori går det också att lägga in hotbilden. Eftersom hotet i en 

konspirationsteori anses komma från konspirationen som styrs av konspiratörerna. Exempel på 

detta går att se när Trump tweetar  ”But anytime I even think about making changes, the FAKE 

NEWS MEDIA goes crazy, always seeking to make us look as bad as possible!” (Trump, 

2018b). I detta stycke så framställer Trump ”the fake news media” som den ”onda agenten” 

som konspirerar för att alltid framställa presidenten i ett så dåligt ljus som möjligt. Ingenting är 

heller som det ser ut eftersom ”fake news media” som namnet antyder inte rapporterar 

sanningen, utan deras mål är att vrida sanningen för att smutskasta president Trump. Det finns 

även ett hot i denna mening, inte lika uttalat som de andra kategorierna men likväl där under 

ytan. I detta tweet så kommer hotet från ”the fake news media” och deras (enligt Trump) försök 

att förvrida sanningen och rapportera falska fakta om presidenten och hans policys.  
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4. Analys 

4.1 Bakgrund 

Efter presidentvalet 2016 så har det framkommit via flera instanser att det ser ut som att Ryssland 

har aktivt försökt att påverka valet (Schnur & Wilson, 2018). Trump har hela tiden sagt att detta är 

falskt eller som han kallar det ”fake news”. Den särskilda utredningen som leds av före detta FBI 

chefen Robert Mueller har som uppgift att undersöka om Ryssland har försökt att påverka valet men 

också att undersöka om Donald Trumps kampanj hade någon typ av samarbete med Ryssland under 

kampanjperioden. Trump har under hela tiden som denna utredning pågått förnekat att någon typ av 

rysk inblandning i valet förekommit och att hans kampanj hade kontakt med Ryssland. Det är 

Muellers utredning, eller snarare Trumps relationer till den som analysen kommer att ägna sig åt för 

att försöka utläsa om han ser utredningen som en konspiration mot honom och/eller mot USA. 

4.2 Trump och Mueller utredningen 

I det andra tweetet som Trump har skickat där han direkt nämner Robert Muellers namn, säger 

Trump att hela utredningen inte borde ha startat från början eftersom den är baserad på ”fraudulent 

activities”, en anklagelse som antyder att utredningen är bedräglig. Trump förnekar all legitimitet 

som utredningen har genom att säga att den är grundad på falska grunder. Om vi granskar innehållet 

och försöker hitta paralleller till konspiratoriskt tänkande går det att finna på flera ställen. Enligt 

Trump så är det ingen tillfällighet att Mueller utredningen har startat utan det är en medveten attack 

mot honom och hans kampanj från Hillary Clinton (Crooked Hillary) och DNC (Democratic 

national comitee). Trump har tydliga drag av konspiratoriskt tänkande att ingenting är som det ser 

ut. Enligt Trumps tweet så är utredningen föranledd av ett falskt dokument utgivet eller skrivet av 

Clinton och DNC organisationen. Ingenting är som det ser ut. Den tredje punkten att allting är 

sammanhängande är svårare att finna. Tweetet försöker dock att leda i bevis att Muller utredningen 

är en attack planerad av Clinton och demokraterna för att övervaka hans kampanj. Detta är en 

indikator både på den första punkten i Hofstaders paranoid stil och passar också in på hur 

konspirationsteorier ser olika aktiviteter och händelser som att vara sammanhängande. Hotet som 
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finns i konspirationen är inte 

något som Trump beskriver 

rakt ut, men återfinns runtom 

och mellan raderna. Mueller-

utredningen utgör ett hot både 

mot president Trump själv 

genom den överhängande 

möjligheten att han själv 

kommer att bli anklagad av 

kongressen. Utredningen utgör 

också ett hot mot medlemmar 

av Trumps innersta krets. Flera 

personer har redan blivit 

dömda och några av dom har 

också haft nära kontakt med 

Trump och hans presidentkampanj (New York Times, 2018). Det finns också ett tredje lite mer 

diffust hot som tillsammans med de två första genomsyrar de flesta av de tweet som Trump har 

skickat angående Mueller utredningen, det är hotet mot hans legitimitet som president. Även om 

inga anklagelser har riktats mot presidenten själv till följd av utredningen kastar det en skugga över 

legitimiteten för Trump som president. Detta är också det första tweetet där Trump kallar 

utredningen för en ”witch hunt”, anledningen till detta är att försöka beskriva utredningen som en 

illegitim genom att binda den samman med andra historiska händelser som i efterhand har fördömts 

och kallats för ”witch hunts”. Exempel på detta är Salem häxjakterna som idag är betraktade som en 

period av vidskepelse och paranoia, även under ”the red scare” och McCarthyism brukar idag 

benämnas som ”witch hunts”.  

Fienden som Trump identifierar i detta tweet är ”Crooked Hillary and the DNC”, dessa två 

arketyper passar in på de som Walker skulle kalla fienden inifrån (Walker, 2013:85). Presidenten 

identifierar här konspiratörerna som både demokraterna presidentkandidat och den övergripande 

demokratiska partiorganisationen (the DNC). Att anklaga oppositionen för att försöka skada det 

styrande partiet är inget nytt fenomen, men det som är intressant är hur Trump anklagar dem för att 

ha använt sig av en organisation som normalt brukar anses vara väldigt apolitisk (FBI) för att skada 

en annan politisk motståndare.  
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Tweet nummer två fortsätter i princip i samma stil som det första, Trump hävdar fortfarande att det 

inte finns någon kontakt med Ryssland och att utredningen är helt oberättigad. Återigen hävdar han 

att det inte är någon slump att utredningen har startat utan det är en attack mot honom och hans 

administration. Här hävdas det också att hela Muellers team som hjälper honom i utredningen bara 

består av demokrater och Clinton supportrar. Han säger också att de nyligen rekryterade ännu en 

demokrat och det inte är rättvist. Återigen så är allt sammanhängande och logiken bakom 

konspirationen är att utredningen enbart består av demokrater och kan därmed inte bedöma de bevis 

som uppdagas rättvist. Detta gör att utredningen blir kopplad till ett försök att smutskasta Trump. 

Hotbilden är också den samma från det första tweetet, ett hot riktat personligen mot presidenten, 

hans anställda och mot hans legitimitet. Intressant nog så har gruppen av konspiratörer sjunkit lite. I 

början så var det hela DNC, medan det i detta tweet verkar som att konspiratörerna är koncentrerade 

till själva utredningsgruppen. Det går också att finna båda två indikatorer för en konspirationsteori 

även i detta tweet. Fienden är i detta tweet fienden inifrån men i mindre skala, då i det första tweetet 

påstods vara både Hillary Clinton och hela DNC så är fienden i detta tweet bara Mueller teamet.  
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Det tredje tweetet är 

intressant eftersom 

Trump här drar in ännu en tråd för att förklara Muellers utredningen som illegitim. Här beskriver 

Trump FBI agenten Peter Strzok som under presidentvalet 2016 hade skickat flera textmeddelanden 

till sin flickvän Lisa Page där de uttryckte sitt ogillande av Donald Trump som president-kandidat 

(Cheney, 2018). Vad som gör detta intressant är att Mueller flyttade Strzok när han fick kunskap om 

dessa textmeddelanden, även fast det inte fanns något bevis på att Strzoks arbete hade påverkats 

utav hans personliga åsikter (Graham, 2017). Detta används återigen för att försöka skapa ett 

narrativ där utredningen är en attack från demokraternas sida riktad mot Trump. Även detta tweet 

följer samma mall som de tidigare, utredningen är ”discredited” och det finns inget skäl till att den 

borde få fortsätta. Som i det tidigare tweetet så är det Robert Mueller och hans team med ”13 Angry 

& Conflicted Democrats” som är de pådrivande krafterna till att utredningen fortsätter. Det finns 

dock en intressant förändring i detta tweet jämfört med de tidigare, istället för att att direkt säga att 

Hillary Clinton är direkt inblandad så säger Trump att Clinton får ett ”free pass” och att utredningen 

är orättvist vinklad mot presidenten och ignorerar Clinton. Exakt vad Trump anser att utredningen 

ignorerar är något som inte tas upp i detta tweet. Trump fortsätter också att kalla utredningen för en 

”witch hunt”, ännu en indikator på att det är en konspiration mot presidenten som motiv för 

utredningen mot honom.  
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I tweet nummer fyra 

så är det första som 

tas upp att det inte 

finns någon ”collusion”, dvs. samarbete eller koordination med Ryssland och att hela utredningen är 

en ”rigged witch hunt”. Narrativet att hela utredningen är en konspiration riktad mot presidenten för 

att skada honom  fortsätter att vara det mest framträdande budskapet här. Nu har också Mueller 

teamet ökat från 13 demokrater till ”17 Angry Democrats”. Här görs ett nytt försök till att både visa 

på att konspirationen växer, men Trump beskriver också medlemmarna av utredningen som ”arga” 

vilket gör det lättare att avfärda utredningen som partisk och ett medvetet försök att smutskasta 

presidenten. Ett tema som återkommer är också beskrivningen av hur ”Crooked Hillary and the 

DNC” ligger bakom de handlingar som utredningen är grundade på. Även i detta tweet så går det att 

hitta de två indikatorer som utmärker en konspirationsteori.  

1. Det finns inget stöd för att Mueller utredningen ska fortsätta, utredningen är startad på falska 

grunder av Clinton och demokraterna, som tillsammans attackerar presidenten.  

2. Hotet mot president Trump är precis som i de andra tweeten också här närvarande. I just detta 

tweet så återfinns det som Hofstdter skulle kunna klassa som det ”apokalyptiska narrativ”. 

Mueller utredningen är en ”illegal scam”, den är både olaglig och falsk och måste avslutas nu 

(Hofstadter, 2008: 30). När Trump skriver om utredningen så gör han det på ett sätt som 

framställer utredningen som ett aktuellt hot som måste bekämpas snabbt!  

Han identifierar också konspiratörerna som ”fienden inifrån” arketypen. Det är demokraterna och 

Crooked Hillary som har startat denna process. En annan detalj som sticker ut lite är hur han 

beskriver utredningen som ”17 angry democrats”, just detta påminner en del om det som Walker 

kallar fienden underifrån. I denna kategori så benämns ofta fienden som en arg ”mob” som antas ha 
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blivit lurade av någon annan aktör (i detta fall Hillary och the DNC) till att ställa till besvär.  

(Walker, 2014: 75). När Trump säger att utredningen är startad på flaska grunder ”the fake dossier” 

så är det ofta svårt att veta om han menar att Robert Mueller och hans medarbetare har blivit 

missleda av demokraterna och Hillary eller om de är fullt medvetna om detta och väljer att fortsätta.  




Trump fortsätter att återupprepa sig i tweet nummer fem att det inte finns någon ”collusion” mellan 

hans presidentkampanj och Ryssland. En ny vinkel som Trump tar upp är att det inte heller finns 

någon ”obstruction”, en strävan att hindra utredningen på något sätt. Ytterligare en nyhet som är 

intressant, speciellt när fokuset ligger på konspirationsteorier är det Trump skriver på slutet ”… 

except by Crooked Hillary and the Democrats”. Trump kommer här med något helt nytt, han menar 

nu att det är Clinton och demokraterna som han antyder har haft samröre med Ryssland och någon 

typ av inblandning i att förhindra sanningen att komma fram. Exakt vilka som Trump menar att 

Clinton och demokraterna har varit inblandande med säger han inte rakt ut. Vad som gör just detta 

så intressant är att i de första tweeten så anklagar Trump framförallt Clinton, DNC och själva 

Mueller-teamet till att vara en del av en konspiration men nu anklagar han Clinton och 

demokraterna till att vara skyldiga till samma sak som han själv undersöks för. Konspirationen som 

Trump menar existerar har nu antagit ännu större proportioner, det är inte längre bara en attack mot 

Trump och hans kampanj-team, utan nu döljer den även brott som har begåtts av dem som Trump 
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anklagat för att ligga bakom konspirationen mot honom. Som i de förra tweeten så identifierar 

Trump: Clinton, Mueller och demokraterna som fiender inifrån så har de nu tillkommit en ny 

fiende. Exakt vem det är som de har konspirerat med säger Trump inte, men om tweetet tolkas som 

att han anklagar Clinton m.fl. för samma sak som Trump-kampanjen utreds för så handlar det om en 

”fiende utifrån”. En annan intressant detalj i detta tweet är på slutet där Trump försöker flytta fokus 

tillbaka på Hillary Clintons email skandal igen. Han försöker lägga ansvaret för att utreda Clinton 

på Robert Mueller och hans team men detta har inget med utredningens mandat att göra 

(Appointment of Special Counsel, 2017). 




Tweet nummer sex är intressant och har en helt annan ton än vad de tidigare tweeten har haft. De 

tidigare tweeten har försökt anklaga andra för att driva en konspiration mot presidenten men detta 

tweet en har defensiv karaktär. Trump drar paralleller mellan Mueller utredningen och McCarthys 

utpekande av påstådda kommunister på 40 och 50-talet i USA. Anledningen till att detta kan anses 

vara defensivt är att Joseph McCarthy har blivit en symbol för ”irrationality and illegitimacy in 

American politics (Friedman, 2005). Att jämföra något med MacCarthy är att försöka beskriva 

Mueller-utredningen som en överdriven reaktion på något som inte utgör ett reellt hot. Trump 

försöker dra parallell mellan Mueller-utredningen och hur den ”makes Joseph McCarthy look like a 

baby!” . Enligt detta tweet så har Muller-utredningen under de två år den pågått orsakat lika mycket 

eller mer skada en vad den ”röda faran” gjorde under 40-och 50-talet. Att försöka visa hur Mueller-

utredningen är på samma nivå som under McCarthyeran (eller värre) verkar vara ännu ett försök att 
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beskriva hela utredningen som illegitim. Trump avslutar med att säga ”Rigged Witch Hunt”, här 

försöker han dra en till parallell till en period i USAs historia som många betraktar som ett stort 

misstag. 

Intressant nog används MacCarthys konspirationsteori om hur kommunister hade infiltrerat USA 

för att förstöra landet inifrån, för att försöka stödja en annan konspirationsteori. Nämligen att 

Mueller utredningen är startad på falska grunder och egentligen är en attack från demokraterna mot 

presidenten och därför är illegitim. Att använda en konspirationsteori för att stödja en annan är inget 

nytt och det finns studier som har visat på att om någon tror på en konspirationsteori så är de också 

mer benägna att tro på en annan (Goertzel, 1994). Det som gör detta intressant är hur Trump 

använder en McCarthys konspirationsteori som idag av de flesta betraktas som falsk för att försöka 

visa att en annan konspirationsteori existerar.  

I tweet nummer sju så har president Trump återgått till en mer offensiv stil. Trump inleder tweetet 

med att anklaga utredningen för att leta ”för mycket” efter ett brott. Det låter på ytan som en väldigt 

märklig sak att säga om utredningen då hela meningen med dess existens är att undersöka om brott 

har begåtts eller inte. Trump försöker istället att använda detta som ett försök att få utredningen till 

att verka illegitim, genom att säga att utredningen letar efter brott som inte har begåtts. Presidenten 

säger också att utredningen ”aren’t even looking at the atrocious, and perhaps subversive crimes” 

som enligt Trump har begåtts av Hillary Clinton och demokraterna. En intressant skillnad från 

tidigare tweets som finns här är hur Trump inte anklagar Mueller utredningen för att vara en del av 
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Clintons och demokraternas konspiration utan istället får det att låta som att Mueller utredningen 

väljer att ignorera deras brott. I tidigare tweet så har Trump anklagat Muller utredningen för att vara 

en direkt del av konspirationen medan i detta tweet så görs inte kopplingen mellan Mueller, Hillary 

och demokraterna på samma sätt och istället låter det som att Trump anklagar utredningen för att 

vara bemannad av inkompetenta medarbetare.   

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1071001119697108992

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1071003598023221248
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https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1071009820575186945

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1071006628487540738

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1071015457409384453
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I skrivande stund så är dessa fem tweets den längsta sammanhängande tweet ”kedja” som Trump 

har skickat ut. Det pågår en hel del i hela kedjan, Trump inleder med att hävda att ”Robert Mueller 

and leakin ’lyin’ James Comey are best friends”. James Comey var tidigare chef för FBI men 

president Trump gav honom sparken endast en kort tid efter han blev president (Shear & Apuzzo, 

2017) När Trump påstår att Comey och Mueller är bästa vänner så är det ett sätt att återigen försöka 

att visa hur utredningen inte är opartisk utan har en egen agenda. Trump säger också att en av 

åklagarna som ledde processen mot Jerome Corsi är ”in charge of  ”legal” at the corrupt Clinton 

foundation”. Det finns även här tydliga tecken på ett konspiratorisk tankesätt, då Trump fortsätter 

att säga hur Mueller utredningen har kopplingar till ”Crooked Hillary”. Trump fortsätter också med 

att peka ut utredningen för att vara en ”total Witch Hunt”. I det andra tweetet i kedjan så kommer 

Trump med en ny infallsvinkel där han säger att Robert Mueller har ”…big time conflicts of 

interest” som inte kommer att rapporteras i en framtida redovisning. Att nämna intressekonflikter i 

samband med Mueller är nytt för Trump. Det går att tolka denna nya riktning som att Trump väljer 

att försöka koppla Robert Muellers möjliga intressekonflikter till sin idé om hur en konspiration 

ligger bakom Muellers utredning mer. Antagandet att en konspiration mellan ”Crooked Hillary and 

the DNC” ligger bakom Mueller-utredningen kan för många kännas långsökt, men om det istället 

handlar om en ”conflict of intrest” vilket är ett mycket mer accepterat begrepp blir det lättare att tro 

på möjligheten av att utredningen inte är opartisk. Att en person har en intressekonflikt är något som 

känns troligare och därmed också lättare för personer att acceptera. Andemeningen i Trumps 

uttalanden är dock detsamma som när han säger att utredningen är en konspiration, det handlar 

fortfarande om att försöka visa hur illegitim utredningen är. Andrew Weissman som Trump nämner 

är en av de medarbetare som Robert Mueller har anställt till sitt Rysslands team (Palmer, et al. 

2017). Trump beskriver i samma tweet hur Weissman under sin karriär ”destroyed people’s lives, 

took down great companies…”, detta ser ut som ett annat sätt att likna Mueller utredningen vid ”a 

Total Witch Hunt” och McCarthyism från tweet nummer sex. President Trump försöker fortfarande 

att få utredningen att framstå som illegitim genom att jämföra den med McCarthysim och med en 

”total Witch Hunt”. Trump forsätter med att fråga om ”Will all of the substanisal & many 

contributions made by the 17 Angry Democrats to the Campaign of Crooked Hillary…” kommer att 

vara listade i början av av utredningens rapport. Även här så försöker Trump etablera idéen om att 

det finns betydande intressekonflikter inom Mullers utredning och att detta är något som gör den 

mindre tillförlitlig. Presidenten fortsätter också att kalla medlemmarna i Mueller teamet för ”17 

Angry Democrats”. Som har nämnts ovan så går detta att passa in på en av Walkers arketyper, 
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”fienden underifrån”, där en av känneteckna är att kategorisera ”fienden” som en hord av 

irrationella motståndare, blandat med ”fienden inifrån” där medlemmar av den egna ”gruppen” 

försöker att skada den. Detta är också ett exempel på det andra kännetecknet i konspiratoriskt 

tänkande, att se en fiende som konspirerar i det fördolda med syfte att skada någon annan. Även fast 

Trump har backat något och istället för att anklaga Hillary och DNC för att ha konspirerat för att 

starta utredningen om Ryssland så handlar det nu om en intressekonflikt. Det narrativ Trump målar 

upp är dock det samma, att det finns något ”mer” bakom utredningen som ligger dolt under ytan. 

Tweet nummer fyra i kedjan fortsätter med att anklaga utredningen för att vara vinklad och 

ifrågasätter vad den tar upp. Något som är intressant är hur Trump ifrågasätter en rapport som inte 

är publicerad än och anklagar den för att inte ta upp de intressekonflikter som han menar påverkar 

utredningen. I detta tweet så menar Trump att intressekonflikten finns i att den biträdande 

justitieministern, Rod Rosenstein som skrev det memo som Donald Trump har referat till när det 

kommer till hans avskedande av tidigare FBI chefen James Comey. Samtidigt är Rosenstein den 

person som gav Robert Mueller uppdraget att undersöka kopplingar mellan Trumps kampanj och 

Ryssland (Keith, 2017). Precis som i de förra tweeten så fortsätter Trump att nämna personer som, 

enligt honom har en intressekonflikt när det kommer till utredningen och hur den hanteras. I det 

sista tweetet i kedjan så framgår återigen hur vinklad Trump framställer att Muellers-utredningen 

faktiskt är. Han ifrågasätter om alla ”intressekonflikter” som han listar kommer att framgå, i den då 

icke utgivna rapporten. Trump frågar också i slutet om ” the corruption within the DNC & Clinton 

camping be exposed?”. I denna mening så återgår Trump att till att säga att det finns en konspiration 

mellan DNC och Clinton kampanjen.  

Genom hela denna kedja av tweet så har Trump ändrat lite på vad han säger jämfört med de 

tidigare, men meddelandet som han vill få fram är detsamma. Robert Mueller och hans utredning är 

illegitim eftersom det finns något som pågår ”under ytan”. När det kommer till de två kategorier för 

konspiratoriskt tänkande så går det att hitta båda kategorierna genom hela kedjan, både hur 

ingenting händer av en slump och att en dold ”ond agent” ligger bakom konspirationen. Framförallt 

det  första kriteriet, att det finns något dolt som inte går att urskilja från början, att ingenting av det 

som händer är en tillfällighet (eller en del av legitim process) går som en röd tråd genom hela tweet 

kedjan. 
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5. Slutsatser 

Mueller utredningen och president Trump är en pågående historia och exakt hur den kommer att 

sluta är något som i dagsläget är svårt att säga. Något som dock går att säga är att Trump har 

konsekvent framställt utredningen som en konspiration riktad mot honom och hans administration. 

Exakt hur Trump, personligen är övertygad om att det finns en konspiration inblandad är nåt som är 

väldigt svårt att mäta, men vad som är tydligt är att han använder sig av ett konspiratoriskt tänkande 

när han diskuterar Mullers utredning och dess medarbetare. Trump har enda sedan starten av sin 

kampanj och under sin tid som president blivit kritiserad för att förvränga fakta och ljuga rakt ut. I 

analysen så uppvisar nästan alla tweet båda de kännetecken som här kallas konspiratoriskt tänkande. 

I sina tweet så skriver Trump hur utredningen är startad på falska grunder av Hillary Clinton och 

”the DNC”, att det är just Clinton och DNC som har ansvaret är något som Trump är väldigt 

konsekvent med och han undviker i stor grad att nämna någon ”utomstående”, som en agent bakom 

antagligen för att försöka tona ner Ryssland kopplingen så mycket som möjligt. Det är just denna 

”fiende inifrån”, som Trump betraktar som konspiratörerna  Ytterligare en intressant detalj är hur 

lite Trumps ton har förändrats över tiden. Enda från starten har presidenten fortsatt att hävda att det 

pågår en konspiration (eller i bästa fall avsevärda intressekonflikter) även efter att utredningen har 

åtalat fler personer där många har förklara sig skyldiga och en person dömts till tre års fängelse. 

Men genom denna process så har Trump fortsatt att jämföra utredningen med en ”witch hunt” eller 

med McCarthyism. Det som har förändrats är att Trump börjat säga att det är en intressekonflikt, 

men budskapet, att det är någonting ”falskt” med utredningen är det samma.  

Att Donald Trump använder sig av ett konspiratoriskt tankesätt och retorik är något som är tydligt 

efter analysen av presidentens tweet. Det som kan vara en av de den mest skadande effekten av 

detta är hur presidenten genom sin retorik har legitimerat denna typ av diskurs. Andra politiker som 

försöker avlegitimera den amerikanska pressen genom att anklaga dem för att vara ”fake news”.  

Exakt hur stor inverkan president Trump har haft på president valens diskurser återstår att se. Men 

att de metoder och språk presidenten använde sig av för att vinna presidentvalet är en indikator för 

att ”the paranoid style” har återigen hamnat i ramljuset och blivit legitim är något som amerikansk 

politik kommer behövas handskas med inom den närmaste framtiden.  
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