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Abstract 
 

The aim with this essay is to examine how two Swedish newspapers, Aftonbladet and Dagens Nyheter, 

have framed Donald Trump and Hillary Clinton during the US presidential election in 2016. The goal 

with this essay is to contribute to research on how politicians are described in the news media and how 

politicians’ gender affect this description. The research questions are as follows:  

 

1. How did the Swedish newspapers Aftonbladet and Dagens Nyheter frame Donald Trump and 

Hillary Clinton during US presidential election in 2016?  

2. What similarities and differences can be seen between the two candidates, in how they were 

framed? 

3. Were there any similarities and differences between the two newspapers, in how they framed the 

candidates?   

 

In order to answer the research questions, we conducted a quantitative content analysis, in which we 

analyzed 160 news articles. The articles were published between February first and November eighth in 

2016. Through, first, a strategic, and then, a systematic selection 80 articles for each candidate were 

selected. For the survey three theoretical fields were chosen; framing theory, media logic (focusing on 

personalization) and gender theory. The quantitative content analysis coding scheme is based on these 

theories.  

 

The results show that game and strategy framing was the most prevalent form of framing in both 

newspapers, about half of all the articles were framed as game and strategy. The most common topic of 

the articles was “the election, opinion polls and media”. The result also showed that Trump often was 

termed as evil, as a loser, and the articles were often negatively angled towards him. Clinton was more 

often termed as good, as a winner and the articles were more positive towards her. However, Trump got 

the most attention in both papers. The survey also shows a higher degree of personalization against 

Clinton and she weren’t quoted in the articles as much as Trump. No major differences were seen 

between the newspapers in their use of frames and the degree of personalization. 

 

Key words: Donald Trump, election, framing, gender, Hillary Clinton, media logic, politics.  
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1. Inledning 
 

De amerikanska presidentvalen bevakas intensivt av nyhetsmedierna och kandidaterna till 

presidentposten framställs nästan som turnerande rockstjärnor. 2016 års val har stuckit ut som 

”historiens smutsigaste” (Nevéus 2016-10-10) med hårda ordväxlingar mellan de två 

presidentkandidaterna Hillary Clinton och Donald Trump. Intresset för och bevakningen av det 

amerikanska valet har i svenska medier varit ovanligt stort 2016 jämfört med tidigare val och det har 

varit ett stort fokus på presidentkandidaterna som personer (Falkirk 2016-11-01). Svenskar har 

visserligen inte rösträtt i det amerikanska valet, men kan ändå påverkas av hur ett av världens 

mäktigaste länder leds.   

 

Det finns många föreställningar och ideal som talar om hur den journalistiska processen ska se ut och 

hur den färdiga produkten ska vara. Politisk nyhetsjournalistik är en form av journalistik som, kanske 

mer än annan nyhetsrapportering, ska bidra till att medborgare kan bilda sig egna åsikter och ta ställning 

i viktiga samhällsfrågor. Detta är en av journalistikens viktigaste uppgifter i en demokrati (Nord & 

Strömbäck 2012). Men det kan ifrågasättas om det enbart är journalisterna som styr över hur 

rapporteringen ser ut. Kanske är det till lika stor del marknadskrafter, publiken eller i själva verket 

politikerna som har makten över medieinnehållet. Forskningen visar att journalistiken styrs allt mindre 

av journalistiska ideal och allt mer av marknadskrafter. Dessutom blir politiker och andra aktörer allt 

mer medvetna om hur de ska bära sig åt för att fånga journalisternas uppmärksamhet, och därmed få 

utrymme för att sprida sitt budskap i medierna (Strömbäck 2014). 

 

Det är vanligt att kvinnliga och manliga politiker omskrivs på olika sätt (se bland andra Asp 2014; 

Kleberg 2006; Wendt 2011). Detta tillför en genusaspekt till studien då Trump och Clinton, förutom att 

de är politiska motståndare, också är man respektive kvinna. Olika studier har visat på att mediernas 

gestaltning av en händelse eller fråga kan ha en manipulerande effekt på läsarna och bidra till att forma 

allmänhetens åsikt, men också kan hjälpa läsarna genom att göra komplicerade händelser mer begripliga 

(D’Angelo & Kuypers 2010). Forskare verkar eniga om att medierna har en så kallad gestaltningsmakt 

(Asp & Bjerkling 2014; Strömbäck 2014). 

 

Att studera medieinnehållet är nödvändigt för att kritiskt kunna granska tidningars och andra mediers 

rapportering. Genom att undersöka hur Donald Trump och Hillary Clinton omskrivits i två svenska 

dagstidningar är målet att få en bild av vad dessa medier valt att berätta för läsarna. Med avstamp i 
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gestaltningsteori, genusteori och medielogik analyseras bland annat förekomsten av gestaltningsramar 

och personifiering, samt skillnader och likheter i hur de två politikerna beskrivits, i ett urval av artiklar.  

1.1.  Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att studera hur Donald Trump och Hillary Clinton gestaltats i två svenska 

dagstidningar inför det amerikanska presidentvalet 2016. Genom en kvantitativ innehållsanalys 

undersöks om det finns några mönster i rapporteringen beträffande gestaltningar, fokus på 

presidentkandidaternas privatliv samt kommentarer om deras utseende. Därutöver jämförs om de två 

politikerna framställts på olika vis i rapporteringen. På så vis vill uppsatsen bidra till forskningen om hur 

politiker beskrivs i medierna, och hur politikernas kön påverkar beskrivningen av dem. Undersökningen 

utgår ifrån följande frågeställningar:  

 

1. Hur gestaltades Donald Trump och Hillary Clinton i de svenska dagstidningarna Aftonbladet 

och Dagens Nyheter inför presidentvalet 2016?  

2. Vilka likheter och vilka skillnader finns mellan de två kandidaterna i hur de gestaltades?  

3. Finns det likheter och skillnader mellan de två tidningarna i gestaltningen av kandidaterna? 

1.2. Uppsatsens disposition 
 

I det närmast följande avsnittet presenteras tidigare forskning kring gestaltning av politik och 

personifiering av politiker, samt kring hur manliga och kvinnliga politiker framställs i medier. Därefter 

följer ett teoriavsnitt som diskuterar gestaltning, medielogik och genus med fokus på journalistik. I 

metoddelen presenteras den kvantitativa analysmetoden samt uppsatsens urvalsmodell och 

tillvägagångssättet för studien. Denna del avslutas med metodkritik. Efter det presenteras och analyseras 

resultatet av vår undersökning utifrån de tre teoretiska områdena gestaltning, medielogik och genus. På 

det följer en avslutande diskussion som anknyter till våra frågeställningar och till den tidigare forskning 

som presenterats. Slutligen ges förslag på vidare forskning.  

2. Tidigare forskning 
 

Många studier kring nyhetsmediernas gestaltning av politiska val har utförts i USA och där har spel- och 

strategigestaltning visat sig vara vanligare än i Sverige (Aalberg et al. 2012). Denna gestaltningsform 

innebär att politik framställs som en tävling med politikerna som motståndare, vinnare och förlorare 

(Shehata 2015, s.365; Strömbäck 2012, s.272; Strömbäck 2015b, s.305). Strömbäck och Dimitrovas 

(2011) studie var spel- och strategigestaltning vanligare än gestaltning av politiker som individer, i både 
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USA och Sverige. Det har också visats att svenska tabloider oftare än kvalitetstidningar använder sig av 

strategigestaltning som den huvudsakliga gestaltningen (Strömbäck 2014, s.273–274, Strömbäck och 

Van Aelsts 2010). 

 

Trots mycket som pekar på en ökad förekomst av personifiering kommer studier ofta fram till 

motstridiga resultat och den allmänna uppfattningen att personifieringen ökat stöds inte alltid (Van Aelst 

et al. 2010). De motstridiga resultaten kan dels beror på att studier utförts med olika forskningsmetoder, 

men också på att de undersökt olika länder. Vissa länder har politiska system som fokuserar mer på 

enskilda personer medan andra är mer partiorienterade, och detta avspeglas troligen i den politiska 

nyhetsjournalistiken (Strömbäck 2014b). Kent Asp (2014) har inte funnit bevis för att partiledarna och 

deras personligheter med tiden fått större utrymme än partierna och sakfrågorna. Däremot har det i 

svenska medier blivit vanligare att ta upp partiledarnas familjer och privatliv. I valet 2010 togs denna 

aspekt upp i var fjärde artikel i Asps undersökning, vilket kan jämföras med var tionde artikel 1979. 

 

Det Ross et al. (2013) anser viktigast i sin undersökning av brittiska tidningar är inte 

underrepresentationen av kvinnor i artiklarna, utan hur kvinnorna omskrevs. Det enda fall då kvinnor 

nämndes oftare än män var när ämnet i artiklarna var kön/jämställdhet och det som då gjorde kvinnorna 

intressanta var deras kön och inte deras politiska förmågor. I 20 procent av fallen då kvinnor förekom 

var det partiledarnas fruar som nämndes. Ross et al. ser användandet av familjer (och fruar) som ett 

verktyg för att få manliga politiker att framstå som mer mänskliga. I alla de undersökta tidningarna 

förekom partiskhet till männens fördel men i längre reportage/feature-artiklar behandlades politiker av 

de två könen något mer jämlikt.  En slutsats av studien är att nyhetsmedierna är mer benägna att 

fokusera på kvinnors personliga egenskaper och erfarenheter än på deras politiska ståndpunkter, och att 

detta bidrar till att trivialisera kvinnor och underminera dem som politiker. 

 

Bara tio dagar efter valet 2016 publicerades ledande akademikers första tankar och forskningsinsikter i 

”US Election Analysis 2016: Media, Voters and the Campaign”. Trots att kandidaterna gestaltades helt 

olika i medierna – Clinton som den mest passande för presidentposten och Trump som farlig, opassande 

och alltför temperamentsfull – verkar detta enligt Campbell (2016) inte ha påverkat väljarna. Mazzoleni 

(2016) såg hur medierna höll sig till en form av gestaltning som de var vana vid, spelgestaltningen, 

eftersom de inte kunde ignorera Trump men inte visste hur de skulle gestalta honom. 

3. Teori 
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För denna undersökning och analysen av resultatet har tre teoretiska fält valts ut: gestaltningsteori, 

medielogik (med fokus på personifiering) samt genusteori. Dessa representerar också tre viktiga 

forskningsområden inom medieforskningen. Teorierna är knutna till varandra eftersom de handlar om 

olika fenomen som ses ha en del gemensamma orsaker, effekter eller andra samband, och därför är det 

intressant att inkludera dem i samma undersökning. Alla tre teorierna ses dessutom ha effekter på 

samhället ur ett demokratiskt perspektiv (Jarlbro 2013, s.27; Shehata 2015, s.364–366; Strömbäck 2012, 

s.272–273; Strömbäck 2015b, s.299–300). Journalistiken spelar, som spridare och skapare av 

verklighetsbilder, en viktig roll för demokratin. Medierna har makt att påverka hur människor förhåller 

sig till omvärlden och i förlängningen, hur människor agerar (Ghersetti 2012, s.205–206). Gestaltningar 

av politik i nyhetsjournalistiken bidrar till människors verklighetsbilder och påverkar på så vis 

människors inställning till politiker och makthavare. Därför är också gestaltningsteorin relevant att 

diskutera ur ett demokratiskt perspektiv (Shehata 2015, s.364–366; Strömbäck 2012, s.272–273). 

Medielogiken avgör vad som blir nyheter och varför, och är därmed också med och formar 

nyhetskonsumenternas verklighetsbilder (Ghersetti 2012, s.210). Vad gäller genusteori ser Jarlbro 

(2013, s.27) ett demokratiproblem i samhället om det är så att personer av det ena könet har större chans 

att komma till tals eller visas mindre respekt i den offentliga debatten som bedrivs i medierna.  

3.1. Gestaltningsteorin 
 

Gestaltning eller framing är ett snabbt växande område inom kommunikationsforskningen och enligt 

Strömbäck en av de viktigaste teorierna ”när det gäller mediernas effekter i den politiska 

kommunikationen” (2014, s.113). Gestaltningsteorin är mångfacetterad och förutom teori har den av 

olika forskare bland annat kallats för en analysmetod, ett närmande (”approach”) till nyhetsdiskurs, ett 

perspektiv, en paradigm och en klass av medieeffekter (D’Angelo & Kuypers 2010, s.2). D’Angelo och 

Kuypers (2010) diskuterar därför om gestaltning nödvändigtvis måste kallas en teori, eller om det är ett 

koncept som forskare kan hämta ifrån för att utveckla andra samhällsvetenskapliga teorier. 

Gestaltningsteorin inom den journalistiska forskningen utgår ifrån att journalistik inte är en direkt 

spegling av verkligheten utan en begränsad beskrivning, tolkning eller gestaltning av verkligheten, och 

varken journalisten eller läsaren behöver vara medveten om dess egenskaper eller konsekvenser. Detta 

avstånd mellan verkligheten och den bild som medierna ger av den beror vanligtvis inte på någon dold 

agenda från mediernas sida. Det är en följd av många mer eller mindre sammankopplade orsaker såsom 

mediernas format och konkurrensen mellan medier (Strömbäck 2014, s.113–130). Många av orsakerna 

har dock kopplats till medialiseringen och kommersialiseringen av journalistiken (se mer under rubriken 

Medielogik nedan).   
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Journalister har en repertoar av gestaltningsramar som de kan använda för att utforma, gestalta eller, 

direkt översatt från engelskan, rama in nyhetshistorier (Van Gorp 2010, Strömbäck 2000). Ramarna 

uttrycks i språket genom bland annat metaforer, ”slogans” och nyckelord som ligger till grund för 

gestaltningsramarna (D’Angelo & Kuypers 2010, s.19–20). Forskare har definierat många olika typer av 

gestaltningar som kan hittas i journalistiska texter (Shehata 2015, s.361–364) och många av dem har sitt 

ursprung i vanliga kulturella teman, som när personer beskrivs som urtypen av en skurk, ett offer eller 

en tragisk hjälte (Van Gorp 2010, s.86). Kuypers (2010, s.304) betonar vikten av att skilja på ämnen 

(themes) och gestaltningsformer. Det är inte ämnet i sig som utgör gestaltningen utan hur ämnet tolkas. 

Van Gorp (2010, s.86) beskriver ett exempel med fattigdom som ämne. I nyhetstext kan då till exempel 

skurkrollen användas för att framställa de fattiga som personer som utnyttjar välfärdssystemet, eller så 

kan fattiga istället gestaltas som offer av samhällssystemet. Det är också vanligt att aktörer ställs emot 

varandra i roller som ond och god, eller försvarare och motståndare. Dessa roller kan ofta återfinnas i 

skönlitteraturen. Gestaltning handlar inte enbart om vilka argument som tas upp utan om hela 

inramningen, vilken innefattar bland annat den journalistiska infallsvinkeln, vilka som får uttala sig, 

vilka fakta som tas upp och ordval (Strömbäck 2014, s.271–272).  

 

Gestaltningar kan definieras som sakfrågespecifika eller generiska. Generiska gestaltningar kan 

appliceras på i princip alla nyheter medan sakfrågespecifika, som det låter, bara kan användas för en 

specifik sakfråga (Strömbäck 2012, s.272). I följande stycken kommer några gestaltningsformer som 

ofta används i den politiska nyhetsjournalistiken, och som därför blir särskilt relevanta för denna uppsats 

och dess undersökning, att tas upp. En typ av gestaltning är den så kallade spel- eller 

strategigestaltningen, vilken lägger fokus på sådant som inte ät politikens sakfrågor (Strömbäck 2000). 

Det är ett vanligt sätt att gestalta just politik som då beskrivs i termer av ett spel eller en tävling med de 

politiska aktörerna som strategiska speldeltagare, som kan vinna eller förlora (Shehata 2015, s.365; 

Strömbäck 2012, s.272; Strömbäck 2015b, s.305). Flera studier har kommit till slutsatsen att spel- och 

strategigestaltning av politik kan göra mottagaren mer cynisk i sina tolkningar och utvärderingar av 

politik, men det finns också forskare som menar att det gör rapporteringen mer spännande för 

mottagaren (Aalberg et al. 2012, s.166).  Det råder viss oenighet bland forskare genom att vissa 

argumenterar för att spel- respektive strategigestaltning bör ses som två skilda gestaltningsformer, som 

kan ha olika effekter på mottagaren. Med den utgångspunkten kan spelgestaltning sägas karaktäriseras 

av ett stort fokus på opinionssiffror och användning av krigstermer i rapporteringen, medan 

strategigestaltningen fokuserar på politikernas stil, handlingar och motivationer. Vissa menar då att 

strategigestaltningen är mer trolig att leda till cynism hos mottagaren medan spelgestaltning istället kan 
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göra mottagaren mer intresserad av politik eftersom den blir mer begriplig och spännande (Aalberg et al. 

2012, s.167). I denna undersökning kommer dock den hopslagna formen att ses som en kategori av 

gestaltning och det kommer inte att göras någon skillnad mellan de två. Hur ofta denna kategori av 

gestaltning förekommer varierar mellan länder och tidsperioder men den ses ofta under valrörelser och 

används ofta i så mycket som hälften av artiklarna eller inslagen (Strömbäck 2015b, s.305).  

 

Som motpol till spel- och strategigestaltning, som kan distrahera läsaren från det som en artikels 

egentliga ämne (Kuypers 2010, s.304), ställs ofta en gestaltningsform som sätter fokus på politiska 

sakfrågor eller politikens innehåll, och redogör för vad som hänt eller vad någon sagt eller gjort; 

sakfrågegestaltning. Sakfrågegestaltningen kan generellt sägas lyfta fram politiska problem och 

lösningar, aktörers politiska ståndpunkter och konsekvenser av politiska förslag snarare än hur 

politikerna själva påverkas av politiska processer (Aalberg et al. 2012). Denna gestaltningsform anses 

ofta vara att föredra ur ett demokratiskt perspektiv eftersom den bättre förser medborgarna med viktig 

samhällsinformation (Strömbäck 2012, s.272). Forskningen ser tydliga tendenser på ett minskat 

sakinnehåll till förmån för spel och strategi (Strömbäck 2015b, s.305, 310). 

 

En annan vanligt förekommande gestaltningsform inom den politiska nyhetsjournalistiken är 

skandalgestaltning. Skandalgestaltningen framställer händelser som skandaler och lyfter fram politiker 

som betett sig på ett sätt som anses moraliskt eller juridiskt fel (Strömbäck 2012, s.273). Vid ett 

skandaldrev tilldelas aktörer olika roller i ett förlopp som följer en särskild dramaturgi och det är inte 

otänkbart att journalister och medier ibland försöker påverka händelseförloppet i eget intresse (Nord 

2014). 

 

Strömbäck (2012, s.277–279; 2015b, s.306) menar att den politiska nyhetsjournalistiken på senare tid 

har blivit allt mer tolkande än beskrivande. Exempelvis handlar det om att allt fler artiklar i tidningarna 

beskrivs som ”analyser” och att journalisterna får ta mer plats genom att agera nyhetskommentatorer.  

Det har också påvisats att journalisterna har fått ett mer tolkande förhållningssätt till nyheterna och att 

de har blivit allt synligare i rapporteringen av den politiska nyhetsjournalistiken. Med detta menas att 

journalisterna exempelvis får större vinjettbilder och att de får större plats till att ge sitt perspektiv på 

och analysera händelser. Att journalisterna hamnat i den centrala rollen beror på kommersialiseringen 

(tyckande är billigare att producera) och medialiseringen (journalisterna får större kontroll) menar 

Strömbäck (2012, s.277–279, 2015a, s.306).  
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En annan trend inom journalistiken är en ökad konfliktorientering och negativa tolkningar av politiska 

aktörer. Konflikter och negativa nyheter har ett nyhetsvärde då människor hellre läser om negativa 

nyheter än positiva (Strömbäck 2015b, s.307).   

3.2. Teorin om medielogiken 
 

Medielogiken skulle kunna beskrivas som ”mediernas sätt att tänka” (Johansson 2014, s.201) och 

handlar i grunden om att vad som blir en nyhet och hur den nyheten presenteras i ett visst medium är en 

följ av det mediets format (Strömbäck 2015a). Medierna utgör ett system av logiker såsom format, 

organisation och journalistiska normer. Vad gäller papperstidningar får nyheterna konkurrera om 

utrymme på ett begränsat antal sidor där bara de nyheter som är bäst anpassade till medielogiken får 

plats. För att anpassa nyheter till medielogiken har det blivit vanligt att använda sig av berättartekniker 

som till exempel tillspetsning, förenkling och personifiering. Användandet av generella gestaltningar (se 

mer under rubriken Gestaltningsteori ovan) kan också ses som en följd av medielogiken, då de är en 

form av förenkling (Karlsson & Strömbäck 2015; Nord & Strömbäck 2012).   

 

Medierna är tätt sammankopplade med politiken och demokratin och därför påverkas dessa av 

medielogiken. När politiska aktörer, för att få genomslagskraft, anpassar sitt sätt att kommunicera och 

agera till medielogiken brukar det kallas för politikens medialisering (Nord & Strömbäck 2012). Den 

politiska nyhetsjournalistikens medialisering har flera följder som sammanfaller med effekterna av 

mediernas kommersialisering. Bland annat leder båda fenomenen till ett ökat fokus på politik som spel 

snarare än sak, personifiering, polarisering, konfliktorientering och en mer kritisk hållning gentemot 

politiska aktörer i rapporteringen (Strömbäck 2015b, s.301–308). Medielogiken och 

kommersialiseringen leder till att det som får utrymme är sådant som människor antas vara intresserade 

av, vilket inte alltid är detsamma som vad som anses relevant eller viktigt att informera medborgarna om 

(Nord & Strömbäck 2012).  

 

Om medielogiken kopplas samman med gestaltningsteorin är det till exempel tänkbart att 

nyhetsmedierna gestaltat Clinton och Trump som ond gentemot god, eller använt sig av spelgestaltning 

för att skapa en känsla av ökad konflikt i artiklarna. Tidigare forskning har visat på ett stort användande 

av spel- och strategigestaltning på bekostnad av sakgestaltning i den politiska nyhetsjournalistiken 

(Strömbäck 2015b, s.305, 310), vilket också kan vara ett verktyg för att skapa ökad konfliktorientering i 

artiklarna. Genom spel- och strategigestaltning samt skandalgestaltning kan det också vara lättare att 

inta en kritisk hållning gentemot politikerna än vid sakgestaltning.  
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3.2.1. Personifiering 

 

Begreppet personifiering i politisk nyhetsjournalistik syftar inom journalistikforskningen på ett fokus på 

politiska aktörer och deras privatliv istället för på politiska partier. Personifiering har växt till att bli ett 

centralt begrepp i diskussionen om hur den politiska nyhetsbevakningen utvecklats över tid. Ökad 

personifiering ses som en följd av såväl medialiseringen (se mer under rubriken 3.2. Teorin om 

medielogiken) som kommersialiseringen (Strömbäck 2015b).   

 

Van Aelst et al. (2012) skiljer mellan två typer av personifiering som de kallar ”individualization” och 

”privatization”. Den första typen innebär ett skiftat fokus från partier och organisationer till individuella 

politiker och aktörer. Oron över en ”avpolitiserad” rapportering utan substans rör främst denna form av 

personifiering men detta skifte behöver inte nödvändigtvis leda till en mindre saklig rapportering. Den 

andra typen av personifiering innebär ett fokus på politiker som privatpersoner istället för deras 

offentliga roller. Det kan handla om hobbies, semesterresor och familjen. Det är den andra typen, 

privatization, som främst är av intresse att diskutera i anknytning till denna undersökning då den 

studerar rapporteringen kring, och framställningen av, två politiska personer, och inte partier eller politik 

generellt.  

 

Wendt (2011) ser att de svenska dagstidningarna lägger stort fokus på partiledarnas bakgrunder, ålder 

och familj, och att personifiering och intimisering i rapporteringen drivs på längre när det kommer till de 

kvinnliga politikerna än de manliga. Exempelvis blir kvinnliga politiker oftare benämnda med bara sina 

förnamn och deras familjesituationer gestaltas på ett mer ingående sätt än männens.  Därutöver sker 

också en objektifiering av de kvinnliga politikerna utifrån deras utseenden, vad de har på sig och hur 

deras kroppar ser ut. Studier har visat på samband mellan egenskaper som journalistiken använder för att 

beskriva politiker och de som nyhetskonsumenterna tillskriver politiker (Shehata 2015, s.356–357). 

3.3. Genusteori 
 

Genus är en vetenskaplig term för det mer vardagliga ordet ”könsroller” och genusforskning utgår ifrån 

att kön är en social och kulturell konstruktion. Istället för kvinnlighet och manlighet används orden 

femininitet och maskulinitet för att beskriva inlärda egenskaper som människor inte föds med utan som 

är socialt och kulturellt betingade. Hur mycket av våra egenskaper som är medfödda och hur stor del 

som är inlärning finns inget svar på men det har visats att mycket kan förändras och genusforskare utgår 

från tesen att genus är en föränderlig konstruktion. I genusforskningens början bedrevs den snarare som 
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en slags kvinnoforskning men med tiden har det tillkommit en större del av forskning kring manlighet 

och maskulinitet (Fagerström & Nilson 2011). 

 

Yvonne Hirdman ser ett mönster av ”processer, fenomen, föreställningar och förväntningar” (2004, 

s.116); ett genussystem som utgör ett generellt förtryck av det kvinnliga könet. I samhället finns starka 

förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig och när någon bryter mot dessa förväntningar och 

agerar mer som det förväntas av någon av det motsatta könet, väcker det ofta starka reaktioner och 

konsekvenser (Fagerström & Nilson 2011). Hirdman (2004) beskriver detta som kontrakt mellan könen, 

genuskontrakten, som ett slags överenskommelse om hur män och kvinnor ska förhålla sig till varandra. 

Detta gäller såväl handlingar som utseende.  

 

Historiskt sett har mannen setts som norm och kvinnan som en sämre avbild av mannen (Fagerström & 

Nilson 2011). Mannen har varit friare och uppmuntrats till ”expansion” medan kvinnan kontrollerats och 

hållits tillbaka av bland annat barnafödande (Hirdman 2004, s.122). Kvinnan har uppfattats som 

känslosam, osjälvständig och knuten till hemmet och den privata sfären, medan mannen istället setts 

som rationell, oberoende och agerande (Blom 2004, s.256). Idag ser det annorlunda ut men samhället är 

fortfarande präglat av dessa föreställningar. Hirdman (2004) ser isärhållandet eller segregeringen av 

könen som det som legitimerar den manliga normen och upprätthåller genussystemet och 

genuskontrakten. Genussystemet är föränderligt men upprätthålls genom att isärhållandet och förtrycket 

bara tar sig olika uttryck vid olika tider. Kraften för att bryta isärhållandet ser Hirdman i det mänskliga 

tankesystemet. När könen får ta del av det som traditionellt tillhör det motsatta könet blir manlighet allt 

mindre idealet.  

 

Makt är en viktig dimension av genusbegreppet som också är relevant i politiken, och inte minst i denna 

undersökning där en manlig och en kvinnlig politiker ”ställs emot varandra”. Mannen har ansetts vara 

det mäktigare av de två könen och kvinnan underordnad (Blom 2004; Carlsson Wetterberg & Jansdotter 

2004; Fagerström & Nilson 2011). Vad makt egentligen är är inte lätt att definiera eller beskriva. 

Filosofen Michel Foucault beskrev makt som något som utövas och inte som något som innehas. Makt 

är inte statiskt utan kan omfördelas och för att makt ska kunna existera måste det finnas motstånd 

(Fagerström & Nilson 2011).  

 

Liksom i forskningen kring gestaltningsteorin har det i medieforskningen tagits avstånd från 

föreställningen om att medierna speglar verkligheten (Strömbäck 2014, Kleberg 2006). Medieinnehållet, 

med de bilder av manlighet och kvinnlighet som förmedlas, anses vara en konstruktion eller en diskurs 
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som kan bidra till att upprätthålla könsrollerna i samhället. Journalisterna konstruerar en bild, där 

manligt och kvinnligt representeras av bland annat stereotyper (Kleberg 2006). Män får dessutom mer 

utrymme, de som är mest synliga i svenska nyhetsmedier är vita medelålders män med makt (Jarlbro 

2013, s.27). Att undersöka hur maskuliniteter och femininiteter representeras kan vara ett sätt att närma 

sig medier med ett genusperspektiv; i vilka roller framträder de och med vilka kunskaper och 

egenskaper? Förekommer maktstrukturer? (Fagerström & Nilson 2011). Om det skulle visa sig att 

Trump och Clinton systematiskt tilldelas olika och kanske motsatta roller i de artiklar som undersöks i 

denna studie är det enligt genusteorin alltså tänkbart att detta beror på att de är man och kvinna. 

 

Tobias Bromander (2012) finner flera skillnader i hur svenska dagstidningar rapporterat om kvinnor och 

män i svenska politiska skandaler. Kvinnors skandaler ges ett högre nyhetsvärde och man rapporterar 

mer och längre om dem än mäns skandaler. Männens skandaler gäller oftare överträdelser i den 

offentliga rollen medan det för kvinnor ofta rör sig om den privata rollen. I rapporteringen om män är 

fokus oftare vad som hänt istället för vem det gäller, det syns alltså en större personifiering när det gäller 

kvinnor. Män benämns oftare med tjänstetitel och namn medan kvinnor ofta benämns med bara namn.  

 

I motsats till många kvinnor som kandiderat för höga politiska positioner fick Sarah Palin mer 

uppmärksamhet än sin manliga motståndare och rapporteringen var inte sådan att den avskräckte väljare 

från att rösta på eller bidra till Sarah Palins kampanj. När Philo och Mara Wasburn (2011) drar slutsatser 

kring varför Palin ådrog sig så pass stor uppmärksamhet tar de hänsyn till att amerikanska medier i stor 

utsträckning drivs i kommersiellt syfte. Att Palin förekom i så många bilder kan förklaras med hennes 

attraktiva fysik, att hon blev så omskriven kan ha att göra med hennes ”underhållande personlighet” och 

att hon så överraskande blev vald till Republikanernas kandidat för posten som vice president. Wasburn 

och Wasburn menar att objektifieringen och personfokuset i rapporteringen om Palin i vissa fall snarare 

kan ha gynnat än skadat henne, till skillnad från vad som varit fallet tidigare för kvinnliga politiker. Ofta 

pågår en kamp mellan medierna, som vill förmedla en bild som tilltalar den stora massan, och de 

politiska aktörerna, som vill förmedla sitt budskap, men i Palins fall sammanföll mediernas och 

politikens intressen. 

4. Metod 
 

För att undersöka hur Donald Trump och Hillary Clinton har gestaltats i två svenska dagstidningar 

används metoden kvantitativ innehållsanalys. Kvantitativ innehållsanalys består av två stycken 

komponenter, det vill säga kvantitativ och innehållsanalys. Innehållsanalysen innebär att innehållet man 
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undersöker är skriftligt, muntligt eller bildmässigt. Kvantitativ innebär att undersökningen baseras på 

jämförbara uppgifter som är så pass många att de kan uttryckas och analyseras med siffror (Esaiasson, 

Giljam, Oscarsson & Wängnerud 2012, s.197). Kvantitativ innehållsanalys är ett användbart verktyg när 

man vill undersöka hur ofta olika innehållsliga kategorier i ett material förekommer, vilket kan handla 

om vilket utrymme kategorierna får eller hur ofta eller frekvent kategorierna förekommer (Esaiasson et 

al. 2012). Metoden har rötter i USA och redan under tidigt 1900-tal användes en teknik för att föra 

löpande statistik över innehåll och förändringar inom massmedierna. Under 1930- och 1940-talen 

undersöktes attityder för att se om medieinnehållet var objektivt och under andra världskriget formades 

innehållsanalysen mer som en formaliserad metod. Detta utvecklades och under 50-talet gav Bernard 

Berelson ut boken "Content Analysis in Communication Research" (1952), vilket blev den första 

översikten av samhällsinriktad innehållsanalys (Nilsson 2010, s.120–121). Länge har denna metod 

använts av sociologer och statsvetare, både i Sverige och i resten av världen. Nilsson (2010) menar dock 

att under senare decennier har medie- och kommunikationsvetare tagit sig an den kvantitativa 

innehållsanalysen som metod. I Sverige har exempelvis Kent Asp (1986) gjort ett antal studier utifrån 

den kvantitativa innehållsanalysen.     

 

Metoden kvantitativ innehållsanalys har valts eftersom den är fördelaktig när ett stort material ska göras 

tillgängligt för analys. Nilsson (2010, s.119) menar att det är nödvändigt att vara systematiskt inom 

kvantitativ innehållsanalys om man på statistiska grunder vill dra generella slutsatser av resultaten. 

Därmed ger också metoden goda förutsättningar till att göra olika jämförelser, exempelvis mellan olika 

genrer eller innehållsteman.  I denna studie passar kvantitativ innehållsanalys in eftersom ett stort antal 

nyhetsartiklar analyseras och generella slutsatser dras utifrån analysen. Eftersom jämförelser 

mellan Trump och Clinton samt mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter sker, är metoden fördelaktig då 

man på statistiska grunder kan visa på skillnader och likheter.    

4.1. Urval och avgränsningar   
 

Materialet som analyseras är nyhetsartiklar där Hillary Clinton och/eller Donald Trump nämns, i två 

svenska dagstidningar. De tidningar som har valts är Aftonbladet och Dagens Nyheter eftersom båda är 

rikstäckande tidningar, med skillnaden att den ena är en kvällstidning och den andra en morgontidning. 

Artiklarna från tidningarna söks upp med hjälp av Mediearkivet Retriever. Anledningen till varför bara 

tidningsartiklar analyseras, är att det både är tidskrävande och svårare att analysera exempelvis rörligt 

material. Dessutom finns sådant material inte heller i Retriever.   
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Artiklarna som analyseras avgränsar sig till en period under 2016, det är artiklar skrivna mellan den 

första februari 2016 (då primärvalen startade i USA) och den åttonde november 2016 (valdagen). 

Anledningen till att den perioden under 2016 valts är att både Trump och Clinton var klara som 

presidentkandidater från och med den första februari 2016 och blev ofta omskrivna från det datumet och 

framåt i tiden. Då många artiklar skrevs under denna period väljer vi genom ett strategiskt urval ut ett 

visst antal artiklar som analyseras. Det strategiska urvalet innebär att vi har valt att ta med 80 stycken 

artiklar om varje kandidat under perioden, det betyder att det blir 40 artiklar om varje kandidat från 

respektive tidning. På så sätt får vi 160 artiklar att analysera sammanlagt. Hur vi skulle utföra det 

strategiska urvalet kom vi själva fram till då vi bedömde 160 artiklar som ett överkomligt antal att 

analysera och tillräckligt stort för att få ett ordentligt resultat. För att välja ut de 160 artiklarna använder 

vi oss av systematiskt urval. Vid systematiskt urval väljs ”undersökningsenheter med ett visst bestämt 

avstånd mellan enheterna” (Johansson 2010, s.92). Det innebär att vi på ett systematiskt sätt väljer ut det 

antal artiklar vi vill ha men vi vet inte vilka artiklar vi väljer, det avgör slumpen. För att göra det 

systematiskt slumpmässiga urvalet söker vi först och främst upp hur många artiklar det finns 

om Trump och Clinton under perioden första februari 2016 till åttonde november 2016 från Aftonbladet. 

Det resultat vi får dividerar vi med 40, eftersom vi vill ha 40 artiklar om varje kandidat från varje 

tidning. Därefter får vi fram en siffra som hjälper oss att välja ut vilka artiklar vi tar från hela resultatet 

av sökningen på Aftonbladet. Ponera att vi får siffran fem, då väljer vi ut var femte artikel ur det hela 

resultatet från Aftonbladet. Dock väljs först ett slumpmässigt tal mellan ett och fem ut för att vi ska veta 

vilken artikel vi ska börja ifrån. Samma procedur utförs sedan för båda kandidaterna och för varje 

tidning. Till slut har vi fått fram 80 artiklar om varje kandidat och vi har 160 artiklar som kan 

analyseras.    

  

Vi väljer att söka på enbart kandidaternas namn i Retreiver för att få så många träffar som möjligt, för 

att sedan sålla bort artiklar som inte är relevanta för vår undersökning. Innan vi gör urvalet går vi därför 

igenom de artiklar vi får upp vid den första sökningen för att se vilka som inte ingår i vårt urval. Texter 

såsom puffar och bildtexter utesluts från urvalet då de inte är artiklar och inte tillräckligt komplexa för 

att genomgående analys ska kunna göras av dem. Sport-, nöjes- och kulturartiklar utesluts då vi vill 

försöka hålla oss till nyhetsartiklar om politik. Debattartiklar och ledare utesluts eftersom dessa är 

opinionsbildande men också för att vi vill hålla urvalet nyhetsorienterat. Journalistiken har som uppgift 

att ge allsidiga och sanningsenliga bilder av verkligheten för att människor ska kunna få rätt sorts 

information och kunna ta ställning till samhällsfrågor (Nord & Strömbäck 2012, s.16–19). Dock har 

åsiktsbaserade artiklar inte samma krav på sig, där är istället uppgiften att få fram den egna åsikten. 

Detta vill vi undvika och väljer därför att inte ha med debattartiklar och ledare i studien. Dock har vi valt 
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att ha med analyser, krönikor och kolumner då de ofta diskuterar nyhetshändelser ur olika vinklar och 

skribentens åsikter vanligtvis inte är bundna på samma sätt som vid debattartiklar och ledare. Trots 

dessa begränsningar är det oundvikligt att få med artiklar i urvalet som inte har USA-valet som 

huvudämne, och vi väljer ändå att analysera de artiklarna eftersom Trump eller Clinton nämns i dem och 

de då bidrar till den bild som tidningarna ger av dem.  

4.2. Tillvägagångssätt   
 

Nilsson (2010) menar att det finns ett antal delmoment som man kronologiskt kan följa inom den 

kvantitativa innehållsanalysen. Dessa delmoment tyckte vi var hjälpfulla och följde dem under studiens 

gång: 

 

(1) Definiera forskningsproblemet, (2) definiera urvalet, (3) definiera variabler 

och variabelvärden, (4) konstruera ett kodschema, (5) koda och (6) validera och 

analysera data. (Nilsson 2010, s.127) 

 

Studiens genomförande bestod av att vi började med att konstruera ett kodschema med definierade 

variabler och variabelvärden (se bilaga 1). Vid utformningen av kodschemat inspirerades vi av ett 

kodschema som Institutet för mediestudier (u.å.) tagit fram för fri användning. Vi ändrade dock i det och 

utformade vårt kodschema på ett sätt som passade vår undersökning. Vi utformade även ett dokument 

med kodinstruktioner (se bilaga 2) med djupare förklaring för varje variabel och variabelvärde. 

Analysenheterna som kodades var alltså hela nyhetsartiklar som publicerats i de tryckta tidningarna.   

 

Innan studiens riktiga kodning genomfördes, utförde vi båda en testkodning på kodschemat. Vi båda 

testkodade samma tio artiklar och jämförde resultatet för att testa intersubjektiviteten. Resultatet för oss 

var likartat och intersubjektiviteten blev därför god. Därefter kunde vi börja koda på riktigt och utföra 

kodningen på ett systematiskt och objektivt sätt. I Retriever sökte vi fram alla de artiklar där Trump 

och/eller Clinton nämnts mellan första februari och åttonde november 2016 från varje tidning (se figur 

1). Vi började med Trump som nämnts i 455 artiklar i Aftonbladet och i 726 stycken i Dagens Nyheter. 

Därefter gjorde vi samma sak för att få fram artiklarna om Clinton. Aftonbladet hade nämnt henne i 264 

artiklar och Dagens Nyheter i 469 stycken. I förväg hade vi, som tidigare nämnts, bestämt att vi skulle 

ha med 80 artiklar om varje kandidat, på så sätt 40 artiklar om varje kandidat från varje tidning. För att 

få fram det urvalet dividerade vi artiklarna från en tidning med talet 40. Exempelvis om vi skulle ta fram 

Clintons 40 artiklar från Aftonbladet (264 artiklar) dividerade vi de 264 artiklarna med talet 40. Vilket 

gav oss siffran sju (avrundat från 6,6), då visste vi att vi skulle ta var sjunde artikel i listan tills vi hade 
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gått igenom den. Innan vi började använde vi oss av en slumpgenerator för att få fram den artikel vi 

skulle börja på. När vi gjorde urvalet på detta sätt fick vi fram fler än 160 artiklar, närmare bestämt 168 

stycken. Eftersom vi hade bestämt från början att vi skulle ha 160 stycken artiklar använde vi oss även 

här av en slumpgenerator för att ta bort de åtta överflödiga artiklarna.      

 

När vi hade fått fram de slutgiltiga 160 artiklarna som skulle analyseras genomförde vi kodningen i 

Excel. Om båda kandidaterna nämndes i samma artikel under kodningen tog vi bara den kandidaten som 

analyserades för tillfället. Exempelvis om vi analyserade artiklar ifrån Trumps urval och Clinton 

nämndes i artikeln struntade vi i det och fokuserade bara på Trump. För att sedan göra samma sak med 

Clinton om Trump nämndes i de artiklar där hon var analyspersonen. När vi hade börjat koda insåg vi 

att ett fåtal artiklar som inte skulle vara med i urvalet ändå hade kommit med, exempelvis några ledare 

som vi missat att sålla bort vid den första genomgången. När vi stötte på detta valde vi bara att hoppa 

över de artiklarna och ersatte dem med nästa artikel i listan. Vi stötte också på artiklar som hade kommit 

med i båda kandidaternas urval och dessa valde vi att ta bort ur den ena kandidatens urval. Då bytte vi ut 

dessa mot nästa artikel i listan. Till sist kunde vi föra in resultatet av kodningen i programmet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) för att där ta fram frekvenstabeller och korstabeller.   

4.3. Metodkritik   
 

När det kommer till resultatet av denna studies trovärdighet är det viktigt att den uppnår en god validitet 

(giltighet) och hög reliabilitet (tillförlitlighet). Larsåke Larsson (2010, s.76–77) menar att detta innebär 

att ”man verkligen studerar det man avsett och angivit att undersöka samt att man säkerställer att man 

bearbetar materialet på ett forskningsmässigt korrekt sätt”. På så vis är det förståeligt varför validitet och 

reliabilitet är så pass viktig för uppsatsens studie. Självklart har detta tagits i åtanke för att uppsatsen ska 

nå sin fulla potential.  

   

I första hand har metoden kvantitativ innehållsanalys tidigare kritiseras eftersom helhetsperspektivet kan 

gå förlorat när man bara studerar en del av innehållet (Nilsson 2010, s.121). Nilsson tar också upp att 

forskare inom kvalitativ innehållsanalys har påpekat att metoden är bristfällig när det kommer till 

tolkningar på en djupare nivå. Eftersom man studerar på en systematisk nivå kan den djupare tolkningen 

helt enkelt falla bort. I denna studie kan det kopplas till att vi får reda på hur tidningarna har valt att 

gestalta de båda presidentkandidaterna men vi får inte reda på varför de har valt att gestalta dem på det 

viset och vad det får för innebörd och/eller konsekvenser.   
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Något som också kan kritiseras är studiens urval, då studien bara undersöker två presidentkandidater i 

samma val, i samma land. Därmed kan resultatet inte gälla för exempelvis ett annat val, i ett annat land. 

Då skulle en mycket större studie ha behövt genomföras, där fler politiker, tidningar (eller andra medier) 

och länder hade ingått.    

    

Kodschemat i metoden är också en punkt som kan kritiseras. Detta eftersom kodschemat aldrig kan bli 

fullständigt, det kan alltid fattas variabler, variabelvärden eller andra viktiga element som utgör schemat. 

Det går alltid att ställa fler frågor till sitt material för att få ett ännu fullständigare resultat. Då kan det 

vara fördelaktigt att använda sig av kodscheman som är beprövade och har uppnått god reliabilitet i 

tidigare undersökningar. När analysen utifrån kodschemat sker uppkommer även en sorts subjektiv 

tolkning som också kan kritiseras. Liksom de journalister som har skrivit artiklarna har även vi vissa 

förutfattade meningar, då vi kommer från en viss kultur och lever i ett samhälle med vissa normer och 

värderingar. Trots att vi i största möjliga mån analyserar på ett systematiskt och rättvist sätt kan det 

alltid förekomma egna värderingar i tolkningen som kan påverka resultatet. Varje människa tolkar 

dessutom på olika sätt och eftersom två personer har genomfört denna studie är det inte möjligt att båda 

gjort tolkningen på precis samma sätt. Dock är det viktigt att försöka tolka så liknande som möjligt 

eftersom innehållsanalysen ska vara objektiv och oberoende av personerna som genomför analysen 

(Nilsson 2010, s.126–127). Därför är det viktigt att testa reliabiliteten, exempelvis genom en pilotstudie 

där två personer genomför samma studie, på samma sätt och av samma fenomen. Om personerna 

kommer fram till samma resultat är intersubjektiviteten god (Bergström & Boréus 2012, s.43).   

5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för, och analysera, resultatet av undersökningen som baseras på 

en kvantitativ innehållsanalys av 160 artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Resultatet har ordnats i 

tre överlappande grupper: utrymme/sammanhang, gestaltning och personifiering. Under rubriken 

”utrymme/sammanhang” presenteras resultat som mäter hur stort utrymme vardera kandidaten fått samt 

i vilka sammanhang kandidaterna nämnts. Under ”gestaltning” presenteras resultat om 

gestaltningsformer i artiklarna och om gestaltande roller som kandidaterna tilldelats. Den sista 

kategorin, ”personifiering”, tar upp resultat kring förekomsten av personifiering av kandidaterna i 

respektive tidning. 

5.1. Utrymme och sammanhang 
 

Figurerna 1 – 1.2 visar statistik från Mediearkivet Retreiver och är inte baserade på denna studies urval. 
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Figur 1                 
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Figur 1.2               

Figur 1 visar antalet träffar på vardera kandidaten i Mediearkivet Retriever mellan den första februari 

och den sjunde november 2016, då sökorden var kandidaternas för- och efternamn. En sökning på 

’donald trump’ i Aftonbladet gav 455 träffar och samma sökning i Dagens Nyheter gav 726 träffar. En 

sökning med ’hillary clinton’ som sökord gav 264 träffar i Aftonbladet och 469 träffar i Dagens 

Nyheter. Det innebär att Aftonbladet hade 27 procent fler och Dagens Nyheter 22 procent fler artiklar 

där Donald Trump nämns, jämfört med artiklar där Hillary Clinton nämns.  

 

2016 års valkampanj har kantats av många skandaler, från båda kandidaternas håll. Kvinnors skandaler 

får oftast större uppmärksamhet och uppmärksammas under en längre tid (Bromander 2012). 

Rapporteringen kring de båda kandidaternas skandaler är inget som denna undersökning fokuserat på 

men om Hillary Clintons skandaler fått större utrymme än Donald Trumps skulle en förväntning kunna 

vara att det skulle avspeglas i kandidaternas medieexponering. Att Hillary Clinton vid något tillfälle, till 

exempel då hennes mailskandal var ”i ropet”, borde ha omskrivits mer än Donald Trump. Men figur 1.1 

och 1.2 visar att i både Aftonbladet och Dagens nyheter har Donald Trump varje undersökt månad varit 

den av de två som nämnts i flest artiklar. Här bör noteras att staplarna för november i figurerna 1.1 och 

1.2 endast gäller de sju första dagarna i november.  

5.1.1. Huvudperson 

 

Allt resultat som nu följer är baserat på studiens urval av artiklar.  
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Figur 2        

Figur 2 visar att i Aftonbladet var Donald Trump huvudperson i 38 av 80 artiklar, det vill säga i närmare 

hälften av artiklarna. I Dagens Nyheter var Donald Trump huvudperson i 26 av 80 artiklar, drygt 30 

procent. Dagens Nyheter hade en större andel artiklar utan någon av kandidaterna som huvudperson. 

Hillary Clinton var huvudperson i lika många artiklar i de båda tidningarna. När Wasburn och Wasburn 

(2011) undersökte mediers rapportering om Sarah Palin fann de att hon var ett undantag som bröt mot 

regeln då det rapporterades mer om henne än om hennes manliga motståndare, trots att hon är kvinna. 

Vårt resultat pekar på att Hillary Clinton inte är ett liknande undantag: hon är huvudpersonen i betydligt 

färre artiklar är sin manliga motståndare och hon har, som figur 1 visar, inte blivit omskriven lika ofta 

som Trump i någon av de två undersökta tidningarna.  
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Figur 2.1 visar att i 40 procent av alla 160 artiklar som analyserades var Donald Trump huvudpersonen. 

Hillary Clinton var huvudperson i 11 procent av 160 artiklar. I resterande artiklar, 49 procent av 160, var 

ingen av dem, eller båda två, huvudperson. Donald Trump var huvudperson i ungefär 40 procent av 

artiklarna oavsett artikeltyp. Endast en krönika/kolumn hade Hillary Clinton som huvudperson medan 

15 stycken hade Trump som huvudperson. Av analyserna var Donald Trump huvudperson i fem stycken 

och Hillary Clinton i tre stycken. På grund av det lilla antalet analyser går det dock inte att dra några 

generella slutsatser utifrån det resultatet.    

 

Figur 2.2        

Figur 2.2 visar att den vanligast förekommande artikeltypen, vilken utgjorde omkring 70 procent av 

artiklarna hos både Aftonbladet och Dagens Nyheter, var nyhetsartikel. I vårt urval var 26 stycken 

artiklar, 33 procent av 80 stycken, från Aftonbladet krönikor/kolumner, vilket är 15 fler än i urvalet från 

Dagens Nyheter. Däremot fanns det fler artiklar i form av analyser från Dagens Nyheter än vad 

Aftonbladet hade i urvalet. Dagens Nyheter hade 13 stycken analyser medan Aftonbladet endast hade en 

analys i urvalet.  

 

I vår undersökning hade Aftonbladet en stor andel krönikor/kolumner och dessa var ofta skrivna av 

återkommande ”profiler” med stor bildbyline. Detta stämmer överens med den ökning av tolkande 

journalistik som Strömbäck (2012) ser. Här bör påpekas att vårt urval inte gjordes på ett sådant vis att 

det återspeglar fördelningen av artikeltyper i de båda tidningarna, men den betydligt större andelen 

krönikor/kolumner ifrån Aftonbladet tyder ändå på att Aftonbladet publicerat fler artiklar av den typen 

än vad Dagens Nyheter gjort.   
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5.1.2. Citering 

 

 

Figur 3         

Figur 3 visar att i de 40 artiklar från Aftonbladet där Hillary Clinton analyserades citerades hon i nio 

stycken, vilket är 23 procent av 40 stycken. Motsvarande siffra i Dagens Nyheter är 18 procent, det vill 

säga sju artiklar utav 40. Donald Trump citerades något oftare; i 38 procent, vilket är 15 stycken, av 

artiklarna från Aftonbladet och i 28 procent, 11 stycken utav 40, från Dagens Nyheter. Av alla artiklar 

där Hillary Clinton analyserades, totalt 80 stycken, citerades hon i 18 stycken, vilket är 20 procent av 

dem. Motsvarande siffra för Trump var 33 procent, det vill säga 26 artiklar.  

  
Det kan anses anmärkningsvärt att de båda kandidaterna har citerats så pass sällan i båda tidningarna. 

Överlag kan man dock se i diagrammet att Donald Trump citerats mer än vad Hillary Clinton gjort i 

både Aftonbladet och Dagens Nyheter. Dagens Nyheter har varit något jämnare i hur mycket de har 

citerat kandidaterna i jämförelse med Aftonbladet. Värt att ha i åtanke är att majoriteten av artiklarna i 

urvalet hade Donald Trump som huvudperson (se figur 2). Detta kan påverka resultatet eftersom det 

troligen är vanligare att en person citeras i en artikel som den är huvudperson i.  
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5.2. Gestaltning 
 

 

Figur 5            

 

Figur 6         

Figur 5 visar att den största andelen artiklar, 61 procent av 80 stycken, hade "val, opinion och medier" 

som huvudsakligt ämnesområde och den näst största kategorin blev "övrigt" samt 

"försvar/internationella relationer". Fördelningen mellan de olika politiska områdena såg mycket lika ut 

i de båda tidningarna, vilket figur 6 visar. De största skillnaderna var att Aftonbladet hade fler artiklar 

som kategoriserades som ”övrigt” och Dagens Nyheter hade "ekonomi" som huvudområde i fyra artiklar 

och Aftonbladet bara i en artikel. Det bör påpekas att en artikel kan beröra många olika politiska 

områden, men i denna undersökning har vi utgått ifrån vilket som var det huvudsakliga politiska 
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området. Alla kategorier förutom ”val, väljaropinion och medier” innehåller så pass få artiklar att det 

inte går att dra några generella statistiska slutsatser utifrån resultatet. 

 

Figur 7 

Figur 7 visar att spel- och strategigestaltning var den huvudsakliga gestaltningsformen i cirka 50 procent 

av alla artiklar och båda tidningarna använde denna form av gestaltning lika ofta. Sakgestaltning 

förekom oftare i Dagens Nyheter, i 33 procent av artiklarna jämfört med 21 procent i Aftonbladet. 

Skandalgestaltning förekom något oftare i Aftonbladet, i nio artiklar jämfört med två artiklar i Dagens 

Nyheter. 18 procent av artiklarna passade inte in i någon av de gestaltningsformer som undersöks.  

 

Den mindre andelen sakgestaltade artiklar tyder på att läsarna i mindre utsträckning fått ta del av vad 

politikerna tycker i olika sakfrågor, vilka lösningar de ser på problem och vad deras förslag kan få för 

följder (Aalberg et al. 2012). En konsekvens av detta skulle kunna vara att läsarna av Aftonbladet och 

Dagens Nyheter inte blivit särskilt väl informerade om den politik som de två presidentkandidaterna vill 

föra (Strömbäck 2012). Att en så stor andel av artiklarna handlade om just valet lämnade lite utrymme åt 

andra politiska frågor. I kombination med en hög andel spel- och strategigestaltade artiklar och en lägre 

andel sakgestaltade visar detta på att läsarna till största delen fått ta del av information om de politiska 

kampanjerna, kandidaternas fram- och motgångar, opinionssiffror och kandidaternas strategier för att 

vinna valet (Aalberg et al. 2012). Utifrån det kan det ifrågasättas om de två tidningarna uppfyllt den 

aspekten av sitt demokratiska uppdrag som går ut på att upprätthålla en informativ rapportering som 

hjälper läsarna att bilda sig åsikter i viktiga samhällsfrågor (Nord & Strömbäck 2012). Mazzolenis 

(2016) förklaring till att amerikanska medier i så stor uträckning höll sig till spelgestaltning under 

bevakningen av valet är att det är en form av gestaltning som de är vana vid och att de inte visste hur de 

annars skulle gestalta Trump. Kanske är förklaringen densamma för svenska medier.  

48

21
11

20

50

33

3

15

49

27

7

18

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Spel- och
strategigestaltning

Sakgestaltning Skandalgestaltning Oklar

Gestaltningsformer (%)
N=160

Aftonbladet Dagens Nyheter Båda tidningarna



26 

 

5.2.1. Persongestaltning i respektive tidning 

Persongestaltning (%) N=160   

 
Aftonbladet (n=80) Dagens Nyheter (n=80) 

Ond 24 21 

God 24 16 

Varken eller 53 63 

      

Negativ 29 29 

Positiv 18 13 

Varken eller 54 59 

      

Förlorare 15 10 

Vinnare 23 24 

Varken eller 63 66 

Tabell 1 

Det var inte stor skillnad mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter i hur ofta de valde att gestalta 

kandidaterna som onda/goda, vinnare/förlorare och negativt/positivt. Den största skillnaden som syns i 

tabell 1 är att Aftonbladet gestaltade de båda kandidaterna som onda/goda något oftare än vad Dagens 

Nyheter gjorde, i 10 procent fler av artiklarna.  Det var vanligare att artiklarna var negativt vinklade, 

jämfört med positivt vinklade, och det var också vanligare att kandidaterna framställdes som vinnare 

istället för förlorare.  

5.1.2. Persongestaltning av respektive kandidat 

Persongestaltning (%) N=160   

 
Clinton (n=80) Trump (n=80) 

Ond 0 45 

God 38 3 

Varken eller 63 53 

      

Negativ 1 56 

Positiv 29 1 

Varken eller 70 43 

      

Förlorare 10 15 

Vinnare 30 16 

Varken eller  60 69 

Tabell 2 

 

Tabell 2 visar att Donald Trump betydligt oftare än Hillary Clinton gestaltades som ond och ur en 

negativ vinkel, och något oftare som en förlorare. Hillary Clinton har samtidigt oftare gestaltats som god 

och ur en positiv vinkel, och något oftare som en vinnare. Detta överensstämmer med Campbells (2016) 
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analys av amerikanska mediers framställning av kandidaterna där han såg att Clinton framställdes som 

”passande” medan Trump framställdes som ”opassande”, ”farlig” och ”temperamentsfull”.  

5.2.3. Persongestaltning i olika artikeltyper 

Persongestaltning (%) N=160    

 
Nyhetsartikel Krönika/kolumn Analys 

Ond 18 38 14 

God 22 16 14 

Varken eller 60 46 71 

    Negativ 24 43 29 

Positiv 15 14 21 

Varken eller 62 43 50 

    Förlorare 13 11 14 

Vinnare 22 22 36 

Varken eller 65 68 50 

     Tabell 3 

I tabell 3 ser man att det var vanligare att kandidaterna framställdes som antingen onda eller goda i 

krönikor och kolumner, jämfört med andra artikeltyper. Det ser man på att krönika/kolumn är den 

artikeltyp med minst andel artiklar där kandidaterna varken blev onda eller goda. Det var också 

vanligast för krönikor och kolumner att artikeln var antingen negativ eller positiv till kandidaterna. 

Däremot var det vanligare i analyser att kandidaterna framställdes som vinnare eller förlorare. Återigen 

bör det påpekas att få analyser ingick i urvalet. 

 

Att journalisterna har gestaltat kandidaterna som ond/god, vinnare/förlorare och att artiklarna var 

negativt/positivt vinklade gentemot kandidaterna kan kopplas till medielogiken och 

kommersialiseringen. Medierna gör utrymme för sådant som anses vara intressant för människor att läsa 

om, trots att det kanske inte är relevant eller viktig information för läsarna (Nord & Strömbäck 2012). 

Journalisten anpassar också texterna och gör dem enklare för läsaren att förstå med hjälp av olika slags 

berättartekniker. Exempelvis kan journalisten välja att förenkla en händelse genom att framställa 

kandidaterna i motsatta roller för att det ska bli tydligare för läsarna. Bilden som journalisten då målar 

upp stämmer inte alltid överens med verkligheten och blir ofta mindre komplex.  

5.2.4. Persongestaltning i gestaltningsformer 
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Figur 8                   

I figur 8 ser man att det var vanligare att kandidaterna antingen gestaltades som vinnare eller förlorare 

inom spel- och strategigestaltning jämfört med de andra gestaltningsformerna. Inom sakgestaltning var 

det dock vanligast att kandidaterna gestaltades som onda eller goda och inom skandalgestaltning var det 

vanligast att de gestaltades negativ eller positivt. Det är tänkbart att journalisterna har valt att gestalta 

kandidaterna som vinnare och förlorare, och därmed ställa dem emot varandra, i spel- och 

strategigestaltningen för att öka känslan av konflikt i artiklarna. Att kandidaterna framställdes negativt 

eller positivt inom skandalgestaltningen, men inte lika ofta i rollerna ond/god och vinnare/förlorare, kan 

tänkas beror på att fokus ofta är på bara en kandidat i taget vid en skandal och att kandidaterna då inte 

jämför lika mycket med varandra. 

 

Att journalisterna har gestaltat kandidaterna som onda och goda så pass mycket inom sakgestaltningen 

är anmärkningsvärt då sakgestaltningens huvudsakliga uppgift är att fokusera på politiska sakfrågor och 

innehåll (Strömbäck 2012). När kandidaterna gestaltas som onda eller goda i över 50 procent av de 

sakgestaltade artiklarna kan det ge en känsla av att journalisterna förespråkar en sida, vilket kan påverka 

vad läsaren uppfattar som rätt och fel. Resultatet visar på att de sakgestaltade artiklarna i denna 

undersökning inte var objektiva, trots att den sakgestaltade gestaltningsformen ofta föredras ur ett 

demokratiskt perspektiv. Medielogiken anses leda till en minskad sakgestaltning till förmån för spel- 

och strategigestaltning (Strömbäck 2012) och utifrån vårt resultat är det tänkbart att det sakliga 

innehållet också förändras och blir mer partisk på grund av medielogiken och kommersialiseringen.  
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5.3. Personifiering  

Personifiering (%) N=160   

 
Clinton n=80 Trump n=80 

Familj 20 9 

Utseende 8 10 

Kön 11 1 

Ålder 1 1 

Personliga egenskaper 20 33 

Privatliv 4 3 

Bakgrund/erfarenhet 39 26 

Förnamn 20 3 

Tabell 4 

Tabell 4 visar resultatet för de variabler som undersöker graden av personifiering i artiklarna. Det som 

anges i tabellen är i hur stor andel av artiklarna om respektive kandidat som variablerna förekommer. 

Det innebär exempelvis att Hillary Clintons familj nämndes i 20 procent av de 80 artiklar där hon var 

den kandidat som analyserades, och Donald Trump familj nämndes i 9 procent av de artiklar där han 

analyserades.  

 

Det som oftare togs upp om Clinton var hennes familj, kön, bakgrund och tidigare erfarenheter och hon 

benämndes oftare med bara förnamn. Resultatet stämmer till viss del överens med den ökade 

personifiering av kvinnor som Wendt (2011) beskriver. Att Clintons familj nämns så ofta har troligen 

påverkats av att hennes man, Bill Clinton, är en före detta president med ett uppmärksammat förflutet 

och att både han och dottern Chelsea Clinton var aktiva i Hillary Clintons kampanj. Därför är det svårt 

att avgöra om hennes familj nämnts oftare än Trumps på grund att hon är kvinna. I Kent Asps 

undersökning från 2010 nämndes politikernas familjer i upp till var fjärde artikel men i vår 

undersökning nämndes kandidaternas familjer endast i 14 procent av artiklarna, ungefär var sjunde 

artikel. 

 

Att kalla Clinton vid endast förnamn är en form av intimisering, som inte förekom vid något tillfälle för 

Trump. När Hillary Clintons kön betonas har det ofta att göra med att hon hade kunnat bli USA:s första 

kvinnliga president. Detta resultat kan liknas vid det som Ross et al. (2013) såg i Brittiska tidningar; 

kvinnors kön ses ibland som mer intressant än deras kompetens. Ross et al. (2013) såg också att 

kvinnors erfarenheter gjordes viktigare än deras politiska ståndpunkter. Att Hillary Clintons erfarenheter 

och bakgrund tas upp oftare än Trumps kan bero på att hon har mycket mer politisk erfarenhet än 

honom. Samtidigt kan det anses minst lika relevant att tidningarna nämner Trumps avsaknad av politisk 

erfarenhet och hans bakgrund som affärsman. Om de haft mer likvärdiga bakgrunder och erfarenheter, 
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men vi ändå fått samma resultat, hade det kunna diskuteras om detta kunde förklaras med genus. Värt att 

tillägga är att bakgrund eller erfarenhet i vissa fall kan vara något negativ och i andra fall något positivt 

för kandidaten samt att det i denna undersökning inte gjorts någon åtskillnad mellan privat och offentlig 

bakgrund. 

 

Den enda variabel som förekom betydligt oftare för Trump var ”personliga egenskaper” och här bryter 

resultatet i vår undersökning mot trenden. Vanligtvis syns ett större fokus på kvinnliga politikers 

personliga egenskaper och en ökad objektifiering av kvinnliga politiker (Ross et al. 2013; Wendt 2011). 

En förklaring till vårt resultat kan vara att Donald Trumps bryter mot normen för hur 

presidentkandidater brukar vara, och det gör honom mer intressant än Hillary Clinton i det avseendet. 

Clinton besitter mer typiska ”politikeregenskaper”. 

5.3.1 Personifiering i respektive tidning 

 

Personifiering (%) N=160   

 
Aftonbladet n=80 Dagens Nyheter n=80 

Familj 15 14 

Utseende 8 10 

Kön 8 5 

Ålder 3 0 

Personliga egenskaper 26 26 

Privatliv 5 1 

Bakgrund/erfarenhet 32 32 

Förnamn 14 9 

Tabell 5 

Tabell 5 visar i hur många procent av de analyserade artiklarna från respektive tidning som variablerna 

förekom. De två tidningarna är relativt likvärdiga vad gäller förekomsten av personifierande variabler, 

men det var något vanligare med personifiering i Aftonbladet. Där förekom personifiering i 14 procent 

fler av artiklarna, än i Dagens Nyheter.  

5.3.2. Personifiering i olika artikeltyper 

 Personifiering i artikeltyp (%) N=160    

 
Nyhetsartikel Krönika/Kolumn Analys 

Familj 15 11 21 

Utseende 8 8 14 

Personliga egenskaper 20 38 43 

Privatliv 4 0 7 

Bakgrund/erfarenheter 33 30 36 

Förnamn 11 16 0 

Tabell 6 
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Personifiering var vanligare i analys än i andra artikeltyper och endast benämnandet av kandidaterna vid 

förnamn var vanligare i de andra artikeltyperna. Det ska dock noteras att det endast var 14 stycken 

analysartiklar i urvalet vilket gör att det inte går att generalisera utifrån resultatet, men det är möjligt att 

detta resultat visar på en tendens. Det är tänkbart att personifiering förekommer oftare i analyser än i 

nyhetsartiklar eftersom samma objektivitetskrav inte finns. Det kan tyckas förvånande att det inte är mer 

personifiering i krönikor och kolumner, trots deras friare form och mer underhållande ton, jämfört med 

nyhetsartiklar.  

6. Slutsats 
 

Det som gör vissa resultat mer intressanta än andra är att de i större utsträckning bidrar till att besvara 

uppsatsens frågeställningar eller att de går att koppla till tidigare forskning och de teorier som 

undersökningen utgått ifrån. Studiens syfte har varit att undersöka hur Donald Trump och Hillary 

Clinton gestaltats i två svenska dagstidningar inför det amerikanska presidentvalet 2016, och den har 

utgått ifrån tre forskningsfrågor: 

 

1. Hur gestaltades Donald Trump och Hillary Clinton i de svenska dagstidningarna Aftonbladet 

och Dagens Nyheter inför presidentvalet 2016?  

2. Vilka likheter och vilka skillnader finns mellan de två kandidaterna i hur de gestaltades?  

3. Finns det likheter och skillnader mellan de två tidningarna i gestaltningen av kandidaterna? 

 

Vår undersökning visar att Donald Trump var den av de två kandidaterna som fick störst utrymme i 

båda tidningarna. Detta visar sig genom att båda tidningarna nämnde honom i fler artiklar, han var 

huvudperson i fler artiklar och han har citerats mer i båda tidningarna. Ross et al. (2012) såg att 

kvinnliga politiker fick mindre utrymme än manliga, men tyckte att det var viktigare att se på hur de 

omskrevs istället för hur mycket. Om denna tanke appliceras på vår undersökning är det viktigaste 

resultatet kanske inte hur ofta Donald Trump nämndes utan istället hur och i vilka sammanhang han 

omskrevs. I urvalet av artiklar från Aftonbladet var en större andel artiklar krönika/kolumn, jämfört med 

Dagens Nyheter, och i den artikeltypen var det vanligast att Donald Trump var huvudpersonen. Donald 

Trump citerades något mer än Hillary Clinton i Aftonbladets artiklar och Aftonbladet framställde 

kandidaterna som onda/goda något oftare än vad Dagens Nyheter gjorde. Förklaringar som Wasburn och 

Wasburn (2011) ger till Sarah Palins ”popularitet” bland journalisterna är hennes underhållande 

personlighet, hennes utseende och att hon överraskande blev vald till en viktig politisk kandidatur. Här 
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finns gemensamma nämnare med Donald Trump, som kanske kan förklara varför han fått så pass stort 

utrymme i medierna. Donald Trump har många karaktärsdrag som är ovanliga för en politiker och han 

kan anses ha en, om inte alltid underhållande, så åtminstone intressant personlighet. För det andra så har 

hans utseende ådragit sig en hel del uppmärksamhet även om han, som Sarah Palin, inte berömts för att 

vara just snygg. För det tredje så var utnämnandet av honom till Republikanernas kandidat för 

presidentposten något som överraskade många. 

 

Att Trump har blivit mer citerad än Clinton i tidningarna skulle kunna bidra till att läsarna uppfattar 

honom som en mer ”agerande” (Blom 2004, s.256) politiker än Clinton. Det kan ge honom en 

maktposition, vilket i sin tur skulle kunna resultera i att det läggs mer fokus på hans uttalanden och 

politiska sakfrågor än Clintons (Fagerström & Nilson 2011; Carlsson Wetterberg & Jansdotter 2004). 

Detta bidrar till att upprätthålla det som Hirdman (2004) kallar för genuskontraktet och att det ena könet 

får större möjlighet att komma till tals ser Jarlbro (2013, s.27) som ett demokratiproblem. Att en så pass 

stor andel av krönikorna haft Donald Trump som huvudperson kan också tänkas bero på att han är en 

kontroversiell person och presidentkandidat. Krönikor och kolumner förväntas väcka känslor och går ut 

på att föra fram skribentens åsikt (Skolverket u.å.) och det kan då vara tacksamt att använda sig av 

Trump. Det är också tänkbart att Trump anstränger sig mer än Clinton för att anpassa sin 

kommunikation till medielogiken och formulera sig på ett vis som gör att han citeras och 

uppmärksammas (Nord & Strömbäck 2012).  

  

Det var vanligt att kandidaterna gestaltades som ond/god och vinnare/förlorare och artiklarna upplevdes 

ofta som antingen positivt eller negativt vinklade gentemot kandidaterna. Donald Trump gestaltades 

oftare som ond och ur en negativ vinkel, och något oftare som en förlorare. Hillary Clinton gestaltades 

oftare som god och ur en positiv vinkel, och något oftare som en vinnare. Det syntes en större 

personifiering gentemot Hillary Clinton.  Dock nämndes Donald Trumps personliga egenskaper oftare 

än Hillary Clintons, vilket var förvånande då kvinnors personliga egenskaper brukar få större utrymme 

än mäns (Ross et al. 2012). 

 

Den vanligaste gestaltningsformen var i båda tidningarna spel- och strategigestaltning och den 

vanligaste artikeltypen var nyhetsartikel. De flesta artiklarna hade ”val, opinion och medier” som 

huvudområde och näst vanligast var ”försvar och internationella relationer”. Valet i sig, och framför allt 

i form av en tävling/ett spel är ett tacksamt ämne för journalisterna utifrån medielogiken och 

kommersialiseringen. Det är lätt att applicera medielogikens berättartekniker, som att tillspetsa, 

förenkla, personifiera och måla upp konflikter, när valet är ämnet. Kommersialiseringen påverkar 
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tidningarna till att skriva sådant som (de tror att) läsarna vill ha och det är lätt att skapa dramatiska och 

säljande rubriker utifrån smutskastning mellan kandidaterna eller nya opinionssiffror (Nord & 

Strömbäck 2012; Strömbäck 2014).  Det är också möjligt att de svenska medierna lägger mest fokus på 

själva valet som ämnesområde eftersom svenska läsare i de flesta fall bara indirekt kommer att påverkas 

av presidentens politik. Eftersom de flesta av dem som läser Aftonbladet och Dagens Nyheter inte har 

rösträtt i det amerikanska valet ser tidningarna kanske annorlunda på sin demokratiska och informerande 

uppgift, jämfört med i svenska val. Om detta varit ett svenskt val hade kanske andra politiska områden 

dominerat.  

 

Vår undersökning visar på fler likheter än skillnader mellan tidningarna och det är inga större skillnader 

i resultatet mellan dem när det gäller gestaltningsformer, persongestaltningen av kandidaterna och 

graden av personifiering. Den dominerande andelen spel- och strategigestaltade, och den mindre andelen 

sakgestaltade artiklar i vårt resultat stämmer överens med det som tidigare forskning visat (Strömbäck 

2015b, s.305, 310). Däremot bekräftar inte vårt resultat att svenska tabloider använder sig av spel- och 

strategigestaltning oftare än kvalitetstidningar, vilket setts i andra studier (Strömbäck 2014, s.273–274, 

Strömbäck & van Aelst 2010). I detta fall bryter alltså någon av tidningarna mot det som är ”normen” 

för den tidningstypen. Det är tänkbart att kvalitetstidningarna alltmer börjat anpassa sig till 

kommersialiseringen och medialiseringen genom att oftare gestalta som spel och strategi. Vårt resultat 

bekräftar vad tidigare forskning visat om den ökade synligheten för den manliga politikern och den 

större personifieringen gentemot den kvinnliga politikern. Donald Trump har behandlats mer kritiskt i 

tidningarna men han har å andra sidan fått mer utrymme. Det är svårt att avgöra om de skillnader som 

syns mellan kandidaterna beror på kön eller inte, eftersom de är så pass olika som personer och 

politiker.  

 

7. Fo rslag till vidare forskning 
 

Det amerikanska presidentvalet 2016 har varit ett minst sagt intressant val och vi är försäkrade om att 

många studier om detta val kommer att göras i framtiden. Då vi var tidigt ute med att skriva denna 

uppsats om valet finns det fortfarande många intressanta aspekter att bygga vidare på.  

 

En studie skulle kunna undersöka Donald Trumps väg fram till att han blev USA:s 45:e president, från 

det att han bestämde sig för att kandidera till det att han stod som klar vinnare den åttonde november 

2016. Det skulle vara mycket intressant att studera tidningarnas inställning till honom under vägens 
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gång, då han i början inte hade någon politisk erfarenhet i jämförelse med de andra kandidaterna. Då 

skulle det vara intressant att se om tidningarnas inställning till honom förändrats med tiden. 

 

Det skulle vara intressant att göra en kvalitativ innehållsanalys av artiklar, i stället för vår kvantitativa 

innehållsanalys. Då skulle man även kunna studera bilder närmare och se hur Donald Trump och Hillary 

Clinton gestaltats i dem. 

 

I samma valkampanj skulle man kunna undersöka hur stor plats de andra kandidaterna fick i jämförelse 

med Donald Trump och Hillary Clinton, innan de två blev valda till sina partiers presidentkandidater.  
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V8. Gestaltning   
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3. Skandalgestaltning  

4. Oklar  
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2. Ekonomi   
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4. Lag och ordning  
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V1. Tidning: Varje tidning tilldelas ett ID-nummer för att skilja på vilken tidning som artikeln kommer 
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V2. Publiceringsdatum: Varje artikels datum dokumenteras.  

  

V3. Artikel-ID: Varje artikel har fått ett artikel-ID för att skilja dem åt. Exempelvis: 
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V4. Artikelrubrik: Artikelns rubrik.    
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likadant för Trump om Clinton nämns i hans artikelurval.  
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V8. Gestaltning: Vilken som är den huvudsakliga gestaltningsformen i artikeln. 

  

Sakgestaltning: Med sakgestaltning menas om artikeln berör sakfrågor, vad som har hänt och/eller 
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gestaltar en händelse som en skandal. Där en politisk aktör lyfts fram som att denne har gjort något 
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Oklar: Med oklar menas om artikeln inte gestaltas på något av de ovannämnda sätten, andra.    

  

V9. Politiskt område: Här bedöms vilket som är det huvudsakliga politiska området som artikeln 
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1.      Sociala frågor (t.ex. sjukvård, utbildning, religion, jämställdhet)  

2.      Ekonomi   

3.      Invandring/segregation/minoriteter  

4.      Lag och ordning  

5.      Miljö/vetenskap/kultur  

6.      Försvar/internationella relationer  

7.     Val, väljaropinion och medier  

8.      Övrigt  

  

V10. Nämns kandidatens familj?  

  

V11. Nämns kandidatens utseende/kläder?  

  

V12. Nämns kandidatens kön?  

  

V13. Nämns kandidatens ålder?  
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För att svaret ska bli "ja" för frågorna 10-16 krävs endast att variabeln nämns vid ett tillfälle i artikeln.  

  

 V17a. Hur tituleras Trump?: Hur benämns kandidaten utöver namnet av journalisten? Det kan vara 

upp till två benämningar per artikel.  

  

V17b. Hur tituleras Clinton?: Hur benämns kandidaten utöver namnet av journalisten? Det kan vara 

upp till två benämningar per artikel.  

  

V18. Citeras kandidaten i artikeln?: Detta kan vara citat i olika former, ett uttalande eller t.ex. ett 

inlägg på Twitter. Det kan vara hela meningar eller bara enstaka ord som omges av citationstecken i 

artikeln.    

  

V19. Framställs kandidaten som…?: Här bedöms om den ena kandidaten framställs som ond och den 

andra som god. Eller varken eller. Artikeln kan fortfarande vara kritisk/negativ gentemot båda 

kandidaterna.   

  

V20. Framställs kandidaten som…?: Här bedöms om kandidaten framställs som en vinnare, förlorare 

eller varken eller i artikeln. Det behöver inte vara i förhållande till den andra kandidaten, utan kan t.ex. 

innebära framgångar inom det egna partiet eller i en delstat.  

  

V21. Är artikeln huvudsakligen negativ, positiv eller neutral gentemot kandidaten?: Här bedöms 

om texten framför allt lyfter fram sådant som är negativt eller positivt om kandidaten eller om artikeln 

upplevs som balanserad/neutral.  

  

V.22 Benämns kandidaten med enbart förnamn vid minst ett tillfälle i artikeln?  

  

V.23 Vem är huvudpersonen i artikeln?: Här bedöms om någon av kandidaterna, eller någon annan, 

är huvudperson i artikel. En kandidat kan fortfarande förekomma eller citeras i artikeln, utan att vara den 

som artikeln huvudsakligen handlar om.   

  
 

 


