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Abstract 

This study seeks to illuminate which understanding of democracy the written U.S. digital 

news media propagates to its readers, through the lens of the 2016 presidential election. This 

is done through discourse theory and analysis inspired by Laclau & Mouffes work on nodal 

points and discursive webs. Other theories involve polyarchy as a definition of democracy as 

well as rational models for voter participation. Written digital articles related to the 2016 

election, chosen through entering keywords related to democracy and voting, from a broad 

range of larger media houses are used as material for the study. The study found that the 

discourse created and mediated by the news articles, when taken as a whole, understands 

democracy as a contest between different demographical groups. Race or ethnicity are the 

most commonly referenced groups. The election is a battle between the candidates’ 

personalities to entice “their” specific groups to get out and vote. Policy or political issues are 

rarely mentioned in the articles. Voter participation is low according to the discourse, but that 

might not be such a big problem according to the discourse. A larger problem for democracy 

is corruption, political elitism and a poorly designed electoral system.  
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1. Inledning 

Det kanske viktigaste uppdraget som en samhällslärare har i en demokrati är att skapa 

demokratiskt medvetna medborgare, fyllda av de demokratiska värdena. Men vad dessa 

värden är och hur en demokratisk medborgare ska vara är inte självklart eller hugget i sten. 

Det har funnits en mängd olika versioner av demokrati med skiftande värderingar genom 

historien. Redan ”de gamla grekernas” vision av det demokratiska idealet skiljde sig långt 

ifrån vårt, där till exempel bara en liten rik del av den manliga befolkningen hade rösträtt. 

Därmed följer att även själva förståelsen av demokrati definieras av och förändras med det 

samhälle som upprättar styrelseskicket. De senaste åren har sett en omdaning i den 

europeiska och amerikanska politiska världen, men även de politiska värden som dominerat 

västvärlden sedan kalla krigets slut.1 Sovjetunionens fall signalerade kommunismens fall i 

Europa, och har ofta utropats som demokratins triumf mot sin auktoritära fiende. Det fanns en 

säkerhet att den nya liberala världsordningen med frihet och jämlikhet för individen i en värld 

sammansvetsad med globaliserande frihandel skulle bestå under lång tid. De mänskliga 

rättigheterna som världens länder förband sig till skulle skydda det nya demokratiska 

”imperiet”.2  Till och med koncept som ”historiens slut” lanserades, eftersom den liberala 

världsordningen sågs som så självklart dominerande även i framtiden.3 

 

Men faktum är att demokratin i världen under de senaste tolv åren varit på nedgång. 

Demokratiska liberala värden, rättigheter och valsystem utmanas världen över av auktoritära 

element. Organisationer som undersöker och mäter demokrati i världen talar om demokratins 

värsta kris på årtionden.4 Presidentvalet av Donald Trump i USA 2016 skakade om de 

rådande demokratiska normerna i USA. ”Supervalåret” i Europa år 2017 resulterade i att 

högerextrema partier har fortsatt att växa i väljarstöd, där exempelvis tyska AfD (Alternativ 

för Tyskland) ökade med nära 8 procentenheter till dryga 13.3% av rösterna.5 Även i 

Europeiska unionens (EU) andra ”kärna” Frankrike gick Nationella Fronten för första gången 

                                                           
1 Roberts, Peri & Sutch, Peter, Politiskt tänkande: en introduktion, Studentlitteratur, Stockholm, 2007, s. 294. 
2 Eklund, Oskar, Om demokratins begrepp till kritiken av betänkandet av 2014 års demokratiutredning, Lunds universitet, 

2016, http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8881002&fileOId=8881003 (Hämtad: 18-12-

2017). 
3 Fukuyama, Francis, Historiens slut och den sista människan, Norstedt, Stockholm, 1992. 
4 Freedom House, Democracy in Crisis: Freedom House Releases Freedom in the World 2018, Washington, 16-01-2018. 

https://freedomhouse.org/article/democracy-crisis-freedom-house-releases-freedom-world-2018 (hämtad: 01-05-2018). 
5 Clarke, Seán, German elections 2017: full results, The Guardian, 25-09-2017,  https://www.theguardian.com/world/ng-

interactive/2017/sep/24/german-elections-2017-latest-results-live-merkel-bundestag-afd (hämtad: 18-12-2017). 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8881002&fileOId=8881003
https://freedomhouse.org/article/democracy-crisis-freedom-house-releases-freedom-world-2018
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2017/sep/24/german-elections-2017-latest-results-live-merkel-bundestag-afd
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2017/sep/24/german-elections-2017-latest-results-live-merkel-bundestag-afd
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vidare som den ena av två alternativ i presidentvalets andra omgång. Ungefär 30 miljoner 

medborgare i EU uppskattas ha röstat på högerextrema partier i de senaste valomgångarna.6  

 

Dessa partier bygger en stor del av sin retorik på kritik mot den rådande politiska ”eliten”, 

men även demokratin som system tappar förtroende. Detta är kanske mest synligt i USA vars 

samhälle under det senaste året sedan valet 2016 nästan dagligen utmanat, försvarat och tagit 

ställning till vad deras demokrati egentligen är eller borde vara.7 USA är en relativt ung 

nation, samtidigt en av de äldsta demokratierna och ett nästan unikt land i att aldrig ha varit 

något annat än en formell representativ demokrati. Detta i meningen att landet i sin skapelse 

formulerades som en representativ demokrati som hade mer gemensamt med den första 

”demokratin” i antika Grekland än dagens USA, där endast vita landägare hade en chans att 

få rösträtt. Denna representativa demokrati styrs, i teorin, genom representanter vars makt 

utgår ifrån invånarna genom allmänna val. Utan detta stöd från väljarna besitter, i teorin, 

ledningen av landet ingen legitim makt. I valet 2016 låg valdeltagandet på 55.7% av 

befolkningen över 18 års ålder; ett jämförelsevist extremt lågt valdeltagande men för USA 

relativt högt resultat.8 Denna nivå är jämbördig med forna sovjetrepubliker i Östeuropa som 

saknar den 250-åriga traditionen av demokrati som USA besitter.9 Trots detta till synes 

enorma legitimitetsproblem är valdeltagandet i USA sällan uppe som ett ämne i nyhetsmedia 

eller den bredare politiska debatten, som för mig som uppvuxen i det svenska samhället 

förefaller sig extremt underligt och närmast provocerande. Då jag tidigare arbetat med 

diskurser och hur dessa påverkar samhället och människors förståelse av världen får det mig 

att undra hur USA:s förståelse av sin egen demokrati i förhållande till val ser ut. Denna 

fundering skapar grunden för denna studies syfte. 

 

1.1 Relevans för pedagogiskt arbete 

Den demokratiska uppfostran är den kanske viktigaste pelaren i den svenska skolans uppdrag, 

som bara fått mer uppmärksamhet i takt med att migranter från odemokratiska regimer nu 

slussas in i skolans verksamhet. Vad demokrati är, vad det borde vara och hur det faktiskt ser 

                                                           
6 Worall, Patrick, The rise of right-wing populism in Europe, Channel4, 28-09-2017, 

https://www.channel4.com/news/factcheck/factcheck-the-rise-of-right-wing-populism-in-europe (Hämtad: 18-12-2017). 
7 Foa & Mounk (Med data från Gallup & World Values Survey), Are Americans losing faith in democracy? 18-10-2015, 

https://www.vox.com/polyarchy/2015/12/18/9360663/is-democracy-in-trouble (hämtad: 21-04-2018). 
8 DeSilver, Drew, U.S. Trails most developed countries in voter turnout, Pew Research Center, 15-05-2017, 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/05/15/u-s-voter-turnout-trails-most-developed-countries/ (hämtad: 05-11-

2017). 
9 DeSilver, 2017.  

https://www.channel4.com/news/factcheck/factcheck-the-rise-of-right-wing-populism-in-europe
https://www.vox.com/polyarchy/2015/12/18/9360663/is-democracy-in-trouble
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/05/15/u-s-voter-turnout-trails-most-developed-countries/
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ut i verkligheten är långt ifrån självklart, varken för lärare eller elever. Men en av 

grundpelarna i en representativ demokrati är just valet av representanter, och problematik 

kring denna grundläggande del måste behandlas utförligt. Det går även att argumentera för att 

det är i skolan som de demokratiska medborgarna till största del skapas. Martha c. Nussbaum 

pekar dock på en tyst kris inom västvärldens demokratier. Hon menar att de 

utbildningssystem och ideal som dessa samhällen vidmakthåller i allt större grad blir bättre på 

att producera maskiner, men sämre på att producera självständiga demokratiska människor. 

Skolorna flyttar fokus från humanioraämnen till ämnet som mer direkt passar in i vinstmotiv 

och tillväxt. På så sätt försvagas de nya medborgarnas sinnebild av vad samhället är och hur 

viktig demokratin är menar hon. Detta är extra tydligt i den amerikanska skolan där även 

samhällskunskap som ämne fått en svagare och svagare ställning.10 En studie av Pelle Åberg 

vid Södertörns högskola: ”Medborgarskap och utbildningens instrumentalisering” följer upp 

Martha C. Nussbaums resonemang, om utbildningens betydelse för demokratin. Åberg pekar 

på att den demokratiska kompetensen i världen är på nedgång, samtidigt som kraven på 

individen att fungera som en aktiv demokrat förändrats och försvårats. Han pekar även på att 

definitionen av ett demokratiskt medborgarskap inte är given. Svaret på hur man blir till en 

god medborgare beror på hur man definierar begreppet medborgarskap.11 Detta gör en studie 

om hur samhällen förstår innebörden av demokrati, medborgarskap och valdeltagande 

mycket relevant. För att höja den demokratiska kompetensen i världen måste 

utbildningsväsendet ha en bred kunskap om vad demokrati faktiskt är eller kan vara, på olika 

sätt. På så vis kan man genom skolans undervisning ge eleverna en djupare förståelse för 

demokrati och sin egen roll i den. Och detta behövs nu mer än någonsin. Martin Bennulf vid 

Södertörns högskola med flera medverkade i en statlig offentlig utredning: ”Valdeltagande i 

förändring”, som inför millennieskiftet undersökte hur synen på rösträtten håller på att 

förändras. En slutsats i denna rapport var att färre och färre i Sverige ser det som en 

skyldighet att rösta, vilket förde med sig ett lägre valdeltagande.12 Valdeltagandet i Sverige 

har sedan millennieskiftet gått upp något från ca 80% till förra valets 85.8%.13 Valdeltagandet 

                                                           
10 Nussbaum, Martha Craven, Not for profit: why democracy needs the humanities, Princeton University Press, Princeton, 

N.J., 2010, s. 1-3, 

http://www.filosofia.unimi.it/zucchi/NuoviFile/(Public%20square%20(Princeton,%20N.J.))%20Martha%20C.%20Nussba

um-

Not%20For%20Profit_%20Why%20Democracy%20Needs%20the%20Humanities%20(The%20Public%20Square)%20%

20-Princeton%20University%20Press%20(2010).pdf (Hämtad: 18-12-2017). 
11 Åberg, Pelle, 'Medborgarskap och utbildningens instrumentalisering Martha Nussbaum och den demokratiska 

medborgaren', Att växa som människa., 2014, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-23450, s. 231–250. 
12 Bennulf, Martin m.fl., Valdeltagande i förändring (SOU: 1999:132), Stockholm, 1999. 
13 Statistiska centralbyrån, Valdeltagande i riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigval efter region. Valår 1973–2014, 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0104__ME0104D/ME0104T4/?rxid=65569fcc-

0562-4750-a3ac-c6165839b44d (Hämtad: 06-11-2017). 

http://www.filosofia.unimi.it/zucchi/NuoviFile/(Public%20square%20(Princeton,%20N.J.))%20Martha%20C.%20Nussbaum-Not%20For%20Profit_%20Why%20Democracy%20Needs%20the%20Humanities%20(The%20Public%20Square)%20%20-Princeton%20University%20Press%20(2010).pdf
http://www.filosofia.unimi.it/zucchi/NuoviFile/(Public%20square%20(Princeton,%20N.J.))%20Martha%20C.%20Nussbaum-Not%20For%20Profit_%20Why%20Democracy%20Needs%20the%20Humanities%20(The%20Public%20Square)%20%20-Princeton%20University%20Press%20(2010).pdf
http://www.filosofia.unimi.it/zucchi/NuoviFile/(Public%20square%20(Princeton,%20N.J.))%20Martha%20C.%20Nussbaum-Not%20For%20Profit_%20Why%20Democracy%20Needs%20the%20Humanities%20(The%20Public%20Square)%20%20-Princeton%20University%20Press%20(2010).pdf
http://www.filosofia.unimi.it/zucchi/NuoviFile/(Public%20square%20(Princeton,%20N.J.))%20Martha%20C.%20Nussbaum-Not%20For%20Profit_%20Why%20Democracy%20Needs%20the%20Humanities%20(The%20Public%20Square)%20%20-Princeton%20University%20Press%20(2010).pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-23450
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0104__ME0104D/ME0104T4/?rxid=65569fcc-0562-4750-a3ac-c6165839b44d
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0104__ME0104D/ME0104T4/?rxid=65569fcc-0562-4750-a3ac-c6165839b44d
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och demokrati är något som skiftar över tid, och verkar påverkas utifrån hur vi ser på det som 

fenomen. Den stora demokratiutredningen från år 2000, en av Statens offentliga utredningar, 

konstaterar att:  

Utan demokrater stannar demokratin. Folkstyrelsen fordrar att medborgarna har 

den anda och de resurser som krävs för att få systemet att fungera, att det finns 

människor som både vill och kan axla det ansvar som krävs föra att demokratin 

ska överleva.14 

En av dessa resurser som krävs för att systemet ska fungera menar jag är kunniga och 

medvetna medborgare som förstår att demokrati är något som måste definieras och kan 

förstås olika. Jag tror även att särskilt ungdomar behöver en känsla av att demokrati är något 

levande som de kan vara involverade i att forma. När demokrati är ett stelt begrepp som bara 

förstås utifrån vad det står i samhällskunskapsboken sjunker förmodligen viljan att engagera 

sig och ta ansvar för demokratins överlevnad. Denna pedagogiska relevans behandlas åter i 

slutet av uppsatsen.  

 

1.2 Bakgrund 

Detta kapitel börjar under 1.2.1 med en redogörelse för den förförståelse jag som tolkande 

utförare av studien bär med mig in i projektet. Avsnitt 1.2.2 ger en bakgrund till USA och 

dess demokratiska system, som hjälper läsaren att ta till sig analysen.  

 

1.2.1 Förförståelse 

Jag är en gymnasielärarstudent inom ämnena historia och samhällskunskap, med ett 

brinnande intresse för såväl praktiska som teoretiska samhällsfrågor. Min inneboende ingång 

till samhällsfrågor är att tankemässigt utmana rådande system och belysa brister i det 

samhälle som jag lever i. Anledning till att detta ämne om valdeltagande och problematik 

inom demokratiska system fångat mitt intresse är till stor del på grund av min egen 

vardagliga konsumtion av nyheter, diskussioner och analyser av dels Sveriges, men kanske i 

dessa dagar främst från Förenta staternas samhällsliv. Den specifika grogrunden till detta 

ämnesval är en rad amerikanska podcastavsnitt från olika stora amerikanska podcasts som 

strävar efter att analysera och diskutera samhället; The Weeds, Intercepted, The Political 

                                                           
14 SOU 2000:1. Demokratiutredningen. En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet: Demokratiutredningens 

betänkande, s. 196. 
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Gabfest, med flera. Efter valet av Donald Trump 2016 har demokratins problem blivit ett 

centralt och återkommande ämne, men den specifika problematiken med ett generellt lågt 

valdeltagande tas i dessa program inte upp som ett grundläggande problem att diskutera 

djupare. Det centrala problemet gällande valdeltagande är istället knutet till minoriteters 

svårigheter att rösta, vilket kan argumenteras för som ett ännu mer problematiskt fenomen i 

en demokrati. Att vissa historiskt såväl som nutida diskriminerade grupper blir berövade sin 

rösträtt eller med eller omedvetet får det svårare att rösta borde ses som ett enormt problem i 

en demokrati. Detta är dock ett väl belyst problem inom forskning och samhällsdebatt, 

däremot är inte den bredare problematiken om ett kroniskt lågt valdeltagande lika väl 

undersökt. Som en individ uppvuxen i ett demokratiskt samhälle med relativt högt 

valdeltagande ställer jag mig undrande till hur USA:s interna samhällsdebatt förs kring 

valdeltagande och dess relation till demokrati. Studien ämnar därmed att endast undersöka 

material med ursprung i USA:s kulturella kontext, med en bakgrund eller spegelbild av det 

svenska samhället. De instrumentella faktorerna för valdeltagande i demokratin utforskas inte 

i denna studie, då denna forskning redan är utbredd. Istället intresserar sig den här studien för 

själva förståelsen av valdeltagande i en demokrati. 

 

Givet att detta är min bakgrund som följer med mig i detta ämne, följer betänkandet att jag 

redan innan studien ser det låga valdeltagandet som ett problem. Detta beror rimligtvis på att 

jag socialiserats in i någon sorts svensk demokratisk tradition som värderar valdeltagandet på 

ett visst sätt. Att ett högt valdeltagande är centralt för demokratins välmående och stabiliteten 

i ett land är dock väl underbyggt i forskning. Deltagande i en demokrati är dock inte 

begränsat till de allmänna valen, utan kan ta olika former som organisering eller 

demonstrationer.15 Att jag ser på USA:s status som problematisk i denna fråga och Sveriges 

status som något mer positiv kan påverka studiens resultat. Jag är ideologiskt en anhängare 

till en syn på demokrati som innebär att allmänna val och valdeltagande är centrala 

byggstenar i det demokratiska projektet. Därför färgas USA:s situation negativt för mig. Med 

detta klargörande för läsaren och mig själv strävar jag efter att vara värderingsfri i min 

undersökning, i den mån att jag förhåller mig sakligt till teorier om hur demokrati bör vara.16 

 

                                                           
15 LeDuc, Lawrence, Niemi, Richard G. & Norris, Pippa (red.), Comparing democracies: elections and voting in global 

perspective, Sage, Thousand Oaks, 1996, s. 216-217. 
16 May, Tim, Samhällsvetenskaplig forskning, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 63–64. 
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Vidare påverkas även studien av att jag studerar på Södertörns högskola, som genom 

utbildningen intresserat mig för socialkonstruktivism som vetenskapligt perspektiv. Detta har 

i sin tur intresserat mig för diskurser som en ”osynlig” eller underliggande kraft i 

verkligheten som påverkar samhället på djupet.  

 

1.2.2 Bakgrund till det demokratiska systemet i USA 

“Government of the people, by the people, for the people” – Abraham Lincoln, 

The Gettysburg Address, 1863 

I detta avsnitt följer en kort översikt över USA: demokratiska system, statistisk 

bakgrundsinformation och en redogörelse för media i USA. 

 

I USA bor det nästan 250 miljoner potentiella väljare, det vill säga permanenta invånare över 

18 år.17 USA är en representativ demokrati med ett kroniskt lågt valdeltagande.18 Jämfört 

med andra OECD-länder ligger USA:s valdeltagande mycket lågt och även jämfört med 

resten av världen ligger USA långt under snittet i valdeltagande.19 USA:s partipolitiska 

system benämns ofta som ett ”tvåpartisystem”, där de två dominerande partierna är 

Republikanerna och Demokraterna. Republikanerna är ett konservativt parti och vad vi i 

Sverige (och i USA) skulle benämna mer ”till höger” på den politiska skalan. Demokraterna 

är ett liberalt parti som placeras mer ”till vänster” på den politiska skalan. Det finns en rad 

andra partier, som för närvarande, och i princip aldrig historiskt, haft ledamöter i vare sig 

representanthuset eller senaten. Det finns dock en rad ”oberoende” ledamöter som inte 

bekänner färg till något parti. Förtroendet för de institutioner som dessa partier intar är lågt. 

Kongressen (ungefär motsvarigheten till riksdagen) hade bara 9% förtroendenivå 2016 där 

52% av tillfrågade i en opinionsundersökning svarade att de hade ”Mycket lite förtroende” 

för institutionen. Presidentposten hade högre förtroende med den fortfarande låga nivån 36%. 

Även förtroendet för media ligger lågt i landet, med 20% som svarar att de har högt 

förtroende för nyhetsmedier. Detta kan jämföras med de två institutioner som för högt 

förtroende: polisen med 56% och militären där 73% anger att de har högt förtroende.20 

                                                           
17 Pritzker, Penny, Estimates of the Voting Age Population for 2016, Federal Register, U.S. Department of Commerce, 18-

01-2017. https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/30/2017-01890/estimates-of-the-voting-age-population-for-

2016 (hämtad: 20-04-2018). 
18 DeSilver, 2017. 
19 International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Data tools: Country comparisons, 

2015, https://www.idea.int/gsod-indices/#/indices/countries-regions-profile (hämtad: 21-04-2018) . 
20 Gallup, Confidence in Institutions, 2017. http://news.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions.aspx (hämtad: 02-05-

2018). 

https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/30/2017-01890/estimates-of-the-voting-age-population-for-2016
https://www.federalregister.gov/documents/2017/01/30/2017-01890/estimates-of-the-voting-age-population-for-2016
https://www.idea.int/gsod-indices/#/indices/countries-regions-profile
http://news.gallup.com/poll/1597/confidence-institutions.aspx
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Valsystemet i landet är komplext. När väljaren på valdagen går och röstar i presidentvalet är 

det inte denna röst som tillsammans med andras röster skapar ett majoritetsstöd för en 

kandidat som vinner och får bli president. Istället räknas dessa individuella röster på 

delstatsnivå, där olika delstater har något olika sätt att avgöra en vinnande kandidat för den 

specifika delstaten. Varje delstat har ett antal ”elektorer”, som är av delstaten utsedda 

individer som har varsin röst att lägga i valet av president. Antalet elektorer per delstat beror 

främst på invånarantal. Detta innebär att en invånarmässigt stor delstat som Kalifornien har 

55 elektorsröster, medan en mindre delstat som New Hampshire har 4 elektorsröster. 

Systemet innebär även att beroende på i vilken delstat man bor och röstar, kommer rösten 

vara ”värd mer”. Varje elektor i Kalifornien representerar 411 000 väljare, medan i varje 

elektor i den lilla delstaten Wyoming representerar 135 000 väljare. Totalt består ”Electoral 

College” av 538 elektorer, och det är dessa som formellt röstar på en presidentkandidat. Den 

kandidat som får en majoritet av elektorsrösterna vinner presidentvalet. Elektorerna har en 

teoretisk möjlighet att rösta på den kandidat de själva vill, men som norm -och i vissa 

delstater regel-  röstar elektorer så som invånarna i delstaten valt. En stor majoritet av 

delstaterna använder så kallade ”vinnaren-tar-allt”-system där samtliga elektorsröster för 

delstaten går till den kandidat som får en majoritet av rösterna på delstatsnivå. Detta innebär 

att om kandidat X i exempelvis Kalifornien får 51% av rösterna på delstatsnivå och kandidat 

Y 49% av rösterna, lägger Kaliforniens elektorer samtliga 55 elektorsröster på kandidat X, 

och kandidat Y får 0 röster. Det innebär att valet inte är proportionellt, där kandidat X skulle 

få 28 elektorsröster med detta utfall och kandidat Y 27. Detta gör att den paradoxala 

situationen kan uppstå, som i valet 2016, att den kandidat som vinner presidentvalet fick färre 

totala röster.21 Bland annat detta komplexa valsystem utmanar invånarnas förtroende för 

valet. Invånarna i USA har under lång tid till stor del varit skeptiska till valens integritet. 

Ungefär 60% av tillfrågade i en undersökning under 2010-talet svarade att de hade förtroende 

för att valprocessen skulle gå till enligt reglerna och utan fusk. Detta sjönk från 75% innan 

2008. Detta innebär att ungefär 40% av de tillfrågade förväntade sig en orättvis valprocess.  

Demokratiska väljare uppger att de har större förtroende för valsystemet än Republikanska 

väljare.22  

 

                                                           
21 USA Government, Presdiential Election Process, USA.gov, 02-01-2018. https://www.usa.gov/election (hämtad: 16-05-

2018). 
22 McCarthy, Clifton, Update: Americans’ Confidence in Voting, Election, Gallup, 01-11-2016, 

http://news.gallup.com/poll/196976/update-americans-confidence-voting-election.aspx (hämtad: 12-04-2018). 

https://www.usa.gov/election
http://news.gallup.com/poll/196976/update-americans-confidence-voting-election.aspx
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1.3 Syfte 

Med utgångspunkt från denna omfattande bakgrund ämnar denna studie undersöka USA:s 

förståelse av demokratidiskursen, med fokus på valdeltagande och väljaren, genom en 

beskärd del av USA:s nyhetsmedia. Detta för att försöka belysa hur denna centrala del av det 

offentliga samtalet i samhället ser på sin egen demokrati, och individens roll i den som en 

röstande entitet.  

 

1.3.1 Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte är frågeställningarna som studien ska besvara som följer: 

 Hur förstås den övergripande demokratidiskursen i ”mainstream” nyhetsmedia i 

USA?  

 Hur förstås väljaren i demokratiska val som diskurs enligt nyhetsmedia i USA? Vilka 

skillnader kan man se mellan konservativa och liberala tidningar?  

 Hur förstås valdeltagandet som diskurs i nyhetsmedia i USA? 

 Hur stämmer dessa diskurser överens med en teori om demokrati? 

 

1.4 Tidigare forskning  

Den här tidigare forskningen relaterar till uppsatsens syfte att undersöka hur demokrati, 

valdeltagande och väljaren kan förstås genom diskursanalys. Detta syfte knyter uppsatsen till 

det breda och väletablerade forskningsfältet om demokrati. Studiens syfte att genom diskurs 

förstå demokrati begränsar dock denna studies intresse till ett mindre spektrum inom detta 

enorma fält. Den tidigare forskningen har hittats genom en systematisk genomgång av 

forskningsfältet med hjälp av verktygen DiVA, SöderScholar, Project Muse, LIBRIS och 

Google Scholar på både svenska och engelska för att nå den internationella forskningen på 

området. Sökord som använts i olika kombinationer är: diskurs, diskursanalys, demokrati, 

valdeltagande, väljare, val, USA. Samma ord på engelska har också använts.  Efter de initialt 

funna verken genom sökorden har även referenser i dessa verk i vissa fall gåtts igenom. 

 

Det visar sig att relativt få studier har gjorts för att fastställa samhällens förståelse av 

demokrati i praktiken. Istället fokuserar fältet på de formella demokratiska institutionernas 

uppbyggnader och teoretiska eller filosofiska förståelser av begreppet demokrati. Fokus inom 
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demokratiforskningen på denna sida Atlanten de senaste åren verkar ligga på den Europeiska 

unionen, och dess effekt på demokratin samt demokratiska status. Valdeltagande i 

västvärldens demokratier har vad jag lyckats uppbringa inte väl undersökts i relation till 

förståelsen av demokrati genom diskursanalys. De studier som har gjorts kring valdeltagande 

gjordes kring millennieskiftet för snart två årtionden sedan och har fokuserat på mekanismer i 

rösträttsystem samt möjligheten för olika demografer att rösta. 

 

Studiens teoretiska grund och analysmetod är diskursteori, som förklaras i teori och 

metodavsnitten. Det finns några enstaka studier inom demokratifältet som använt sig av detta, 

men då för att undersöka medborgarskapet som fenomen, i explicit syfte att uppmuntran till 

att fältet borde fortsätta utforska detta. I en stor översikt på verk inom demokratiforskningen 

har endast en ordet ”discourse” med i titeln, det verkar därmed inte vara en stor del av 

forskningsfältet.23 Laclau och Mouffes diskursteori, som jag specifikt applicerar, med 

nodalpunkter som grund har till synes inte använts i någon studie av demokrati innan. 

Diskursanalys har vad jag hittat inte används i studie av förståelsen av demokrati och 

valdeltagande. Däremot har en diskursiv studie som reder ut förståelsen av medborgarskapet 

gjorts av Robert Asen. I denna studie undersöker han fenomenet medborgarskap genom 

diskursteori, i ett försök att visa hur diskursteori kan appliceras på samhällsvetenskapliga 

fenomen som medborgarskap. Detta görs som en uppmaning till forskningsfältet att till större 

del intressera sig för diskursteori, vilket denna studie om att förstå demokrati i relation till 

valdeltagande och väljaren svarar till. Bakgrunden till Robert Asens studie är den upplevda 

sjunkande försvagningen av medborgarskapet i USA. Det finns enligt Asen en omtalad risk 

att medborgarna blivit åskådare till samhället istället för aktiva deltagare i samhället. Asens 

artikel visar att introduktionen av diskursteori som vetenskaplig lins omformulerar relationen 

mellan medborgare och medborgarskapet. Istället för att se medborgarskapet som en etikett 

som klistras på medborgaren blir medborgarskapet något medborgaren gör. Med detta följer 

att människor i ett samhälle är medborgare på olika sätt, och ofta på flera olika sätt 

samtidigt.24  

 

I en något äldre (1996) studie av Mark Franklin om deltagande i demokratier lyfts olika 

former av demokratiskt deltagande fram. I en jämförelse mellan demokratiers valdeltagande 

                                                           
23 O’Donnel, Patrick S., Democratic Theory A Basic Bibliography, 2005. https://muse-jhu-

edu.till.biblextern.sh.se/article/207935 (hämtad: 04-05-2018). 
24 Asen, Robert, A discourse theory of citizenship, Quarterly Journal of Speech, vol. 90, nr. 2, 2004, s. 189. 

http://nca.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0033563042000227436 (Hämtad: 19-12-2017). 

https://muse-jhu-edu.till.biblextern.sh.se/article/207935
https://muse-jhu-edu.till.biblextern.sh.se/article/207935
http://nca.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0033563042000227436
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och annat deltagande visade det sig att USA med sitt låga valdeltagande hade överlägset 

högst alternativt demokratiskt deltagande. Detta alternativa deltagande är till exempel att 

lokala gemenskaper bildas för att lösa lokala problem eller att invånarna mycket aktivt 

kontaktar och pressar sina valda representanter och förvaltningar. Hypotesen läggs fram att 

invånare i USA inte ser en stark koppling mellan resultatet i deras allmänna val och den 

politik som kommer ut av resultatet. Misstron mot valet gör att invånarna engagerar sig på 

andra sätt när valet inte upplevs som givande.25 

 

Det har även gjorts en psykologisk ansats av Kevin Lanning, professor i psykologi, för att 

förstå valdeltagande och dess roll för individer och samhället. Där fastställs att akten att gå 

och rösta skapar en känsla av inkludering. När många antingen utestängs från valdeltagande, 

till exempel brottslingar eller invandrade icke-medborgare, eller många av olika 

socioekonomiska skäl inte röstar, så sjunker känslan av tillhörighet i samhället. Att rösta är 

inte bara en mekanisk handling, utan en central handling med en rad psykologiska belöningar 

för individer, som i sin tur bildar ett lyckat samhälle.26 

 

USA:s media har undersökts i en rad studier och samlingsverk. En av dessa är boken 

Democracy and the Media, a Comparative Perspective där en rad olika forskar bidrar med 

artiklar som undersöker media och dess relation till demokratin i världen. I ett kapitel av 

Thomas E. Patterson undersöks USA:s mediavärld. I denna redogörelse konstateras att de 

stora mediehusen i USA ser sig själva som ”den fjärde grenen” av landets styrelse, där de 

andra är den verkställande makten (presidenten), den lagstiftande makten (kongressen) och 

den juridiska grenen (rättsväsendet). Detta innebär att de ser som sin uppgift att kontrollera 

att de övriga grenarna gör sitt jobb korrekt. Tonen mot politiker blir därför ofta hård. En 

annan aspekt av amerikansk medie är att dess stora friheter att publicera i princip vad som 

helst, i kombination med att alla är kommersiellt drivna, paradoxalt nog har bildat en 

homogenitet. Stora friheter ”borde” skapa många olika framställningar och tolkningar av 

exempelvis politiken, istället har vinstintresset och ett journalistiskt ideal drivit flertalet stora 

mediehus till samma framställningssätt och form. Det finns givetvis en diversitet i åsikter 

eller vinklar från olika mediehus, men det är fortfarande samma händelser som omtalas och 

                                                           
25 LeDuc, Niemi, & Norris, 1996, s. 229-231. 
26 Lanning, Kevin, Democracy, Voting and Disenfranchisement in the United States: A Social Psychological Perspective, 

Journal of Social Issues Vol. 64, Nr. 3, (05-08-2008) https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1540-

4560.2008.00571.x (hämtad: 03-05-2018). 

https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1540-4560.2008.00571.x
https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1540-4560.2008.00571.x
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tolkas ungefär på samma sätt.27 Den ökade polariseringen i politik och media sedan 2000-

talet har bara gjort den politiska färgen i vissa nyheter tydligare, inte i grunden sprängt den 

homogena formen som media har. Typiskt för nyhetsrapporteringen är att fakta och 

tolkningar blandas ihop fritt. Nyheterna tar ofta någon politiker gjort och använder det som 

illustration för ett tema som nyhetsrapporteringen presenterar eller driver. De tar sig även 

friheten att tillskriva det strategiska tänkanden som politikern har i sitt huvud. Det blir därför 

svårt för politikern att själv tala om vad deras tänkande var. Ett egentänkt fiktivt exempel kan 

se ut så här:  

Hillary Clinton is bought by Wall Street and won’t look out for average 

Americans [tema], in a June she gave a paid talk at a big Wall Street firm 

[handling som illustrerar temat], she must be thinking that the campaign funding 

this gives her will carry her to victory [den strategi som politikern förmodas ha i 

huvudet]. 

Detta betyder att nyhetsmedia i USA besitter en hel del makt i det offentliga samtalet, och har 

möjligheter att driva och ändra diskurser.28 I den politiska rapporteringen finns det en stark 

tendens att framställa politiken som ett spel om makt. Sakfrågor, problem i samhället eller 

institutioners ageranden är bara intressanta i hur de påverkar det politiska spelet. Denna typ 

av politisk bevakning är tänkt att attrahera så mycket läsare som möjligt, och därigenom så 

mycket reklamintäkter som möjligt, då sensationalism och maktspel anses locka till sig nya 

läsare. Resultatet blir att nyhetsrapporteringen blir fylld av taktiska spekulationer och 

maktdynamiker mellan specifika politiska spelare, där förklarande av sakfrågor och 

konsekvenser hamnar i bakgrunden.29 

 

2. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv, som inleds med en övergripande 

nivå på studiens ingång. Efter det följer under 1.5.1 en redogörelse för hur demokrati på ett 

teoretiskt plan kan förstås med stöd i forskning. Under avsnittet 1.5.2 presenteras en teori om 

det rationella i att rösta kontra inte rösta i demokratiska val. Avsnitt 1.6 förklarar studiens 

direkta teoretiska och ontologiska utgångspunkt. 

 

                                                           
27 Gunther, Richard & Mughan, Anthony (red.), Democracy and the media: a comparative perspective, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2000, s. 248-249. 
28 Gunther, & Mughan, 2000, s. 249. 
29 Gunther, & Mughan, 2000, s 254-255.  
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Min undran ställer min studie i en variant av import-spegel-perspektivet. Detta perspektiv är 

värdefullt för att det kringgår den hemmablindhet som en forskare kan riskera att drabbas av. 

Genom att undersöka ett fenomen i ett annat land eller kultur kan en forskare som 

utomstående eventuellt upptäcka saker som de inom den sociala kretsen inte själva ser. Det 

kan även hjälpa forskaren att se sin egen kultur på ett djupare sätt genom att belysa skillnader 

i en annan kultur. Likt en betraktare av en spegel ser forskaren inte bara spegelobjektet utan 

även sin egen spegelbild. På så sätt kan man börja ifrågasätta de antaganden som man bär 

med sig mer eller mindre undermedvetet. På så sätt kan kulturella praktiker och sociala 

kontexter undersökas.30 Denna typ av perspektiv är särskilt hjälpsamt för diskursanalytiker, 

då objektivitet är svårare att upprätthålla när man själv är en del av det som formar diskursen. 

Det kan då vara enklare att från utsidan av eller genom andra kulturer ifrågasätta de 

självklarheter som forskare och andra människor bär inom sig.31 

 

2.1 Demokrati  

Demokratisk governance (styrning) är ett centralt begrepp inom demokratiforskning. Detta 

begrepp bygger på att valet av representanter är en central process i varje indirekt demokrati. 

Valet kan ses som den främsta relationen mellan medborgarna och regeringen/parlamentet. 

Det är genom valet som legitimitet och auktoritet skapas för de representanter som ska styra 

det demokratiska samhället, i samarbete med institutionella arrangemang som ofta är 

uppbackade av en konstitution. Dessa institutionella arrangemang definierar de förpliktelser 

som ställts upp i relationen mellan medborgare och den demokratiska ledningen. Dessa 

förpliktelser i sin tur definierar ramen för vad en demokrati måste innebära. Dessa kan 

kortfattat påstås vara: 1. Befolkningens vilja representeras av de styrande genom fria och 

regelbundet hållna val. 2. Fullt garanterade och fungerande civila och politiska rättigheter för 

alla medborgare. 3. Lagens överlägsenhet mot alla andra organ i samhället, baserad på en 

grundlag eller konstitution.32 Dessa definitioner definierar en representativ demokrati.  

 

Det finns dock ett vidare steg som tydligare definierar dagens demokratiska ideal. Polyarki är 

ett grekiskt ord som betyder ungefär ”styrning av de många”, vilket skiljer det från ”styrning 

av en” som definierar en monarki eller diktatur. Detta begrepp lanserades under 1950-talet för 

                                                           
30 May, 2013, s. 289–290. 
31 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 44. 
32 Lane, Jan-Erik & Keman, Hans, Comparative democratic politics: a guide to contemporary theory and research, SAGE, 

London, 2002, s.37. 



13 
 

att beskriva de då nya representativa demokratierna där alla invånare har rösträtt. Detta 

skiljde sig från, och kan fortfarande skilja sig från, representativa demokratier där bara vissa 

grupper av invånarna har full rösträtt. Sammanfattningsvis innebär en polyarki att alla vuxna 

invånare har rösträtt och innebär en representativ demokrati att vissa grupper kan sakna full 

och lika rösträtt. Till polyarkin knyts även sex specificerade demokratiska institutioner: 

1. Av befolkningen valda ledare 

2. Fria, rättvisa och regelbundet förekommande val 

3. Yttrandefrihet 

4. Tillgänglighet av alternativa källor av information, fria från den politiska maktens 

kontroll 

5. Föreningsfrihet 

6. Vittomfattande medborgarskap, där ingen vuxen permanent bosatt och under lagen 

lydande invånare kan få sina rättigheter åsidosatta på ett diskriminerande sätt.  

Detta inkluderar rätten och möjligheten att i val rösta på de ledare som ska styra dem, eller att 

själv försöka bli vald, och tillgång till de övriga fem intuitionerna nämna ovan.33 Denna 

studie intresserar sig främst för punkt 1, 2 och 6 från denna teori om polyarkisk demokrati. 

Det är intressant att påpeka att punkt 1 och 2 lägger fram förekomsten av fria val och av 

befolkningen valda ledare som centrala, men att ingen gräns definieras för hur stor del av 

befolkningen som måste delta för att levandegöra dessa kriterier görs. Detta är intressant för 

en teori som bygger på ”styrningen av de många”. Detta sammantaget med kriterium 6 kräver 

ett vittomfattande och icke-diskriminerande medborgarskap, där alla oberoende av social 

ställning eller grupp ska få rösta. Här skapas ett möjligt demokratiskt problem i ett land som 

USA, med lågt valdeltagande och hög diskriminering mellan olika sociala grupper.34 Kan då 

USA ses som en fullt utvecklad polyarki, eller vilka är ”de många” som styr? Denna studies 

diskursiva ingrepp på synen på demokratin och valen i nyhetsmedia gör en ansats till att se 

hur väl diskursen stämmer överens med dessa kriterier för en polyarki. 

 

2.2 Rationella förklaringsmodeller för att rösta eller inte rösta 

Utifrån ett rent rationellt individperspektiv finns det ingen anledning för den enskilde att gå 

till valurnan och rösta. Chansen att hens röst kommer att avgöra valet är försvinnande liten 

när den står i konkurrens med hundratals miljoner potentiella väljare, särskilt i ett 

                                                           
33 Lane, & Keman, 2002, s. 39 (hänvisat från Robert A. Dahl’s “On Democracy”, Yale University press, 2000, s. 86-87). 
34 Pew Research Center, On Views of Race and Inequality, Blacks and Whites Are Worlds Apart, Pew Research Center, 27-

06-2016. http://www.pewsocialtrends.org/2016/06/27/on-views-of-race-and-inequality-blacks-and-whites-are-worlds-

apart/ (hämtad: 15-05-2018). 

http://www.pewsocialtrends.org/2016/06/27/on-views-of-race-and-inequality-blacks-and-whites-are-worlds-apart/
http://www.pewsocialtrends.org/2016/06/27/on-views-of-race-and-inequality-blacks-and-whites-are-worlds-apart/
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oproportionerligt vinnaren-tar-allt-system som det i USA.35 Enligt den rent rationella 

modellen väger individen kostnader (tiden det tar att gå och rösta, resekostnader och 

alternativkostnader som att arbeta för inkomst eller underhållande aktiviteter) och den 

möjliga vinsten med att rösta (förbättrad livssituation, chansen att påverka valet och därmed 

projicera makt) för att därefter besluta sig för att rösta eller ej. Eftersom den enskilda rösten 

för en helt rationell individ inte är värd någonting blir det ingen vinst. Av den anledning 

kommer kostnaderna att överväga vinsten, vilket leder till att individen inte går och röstar.36 

Bevisligen så går dock en stor mängd individer och röstar trots det orationella i att göra detta. 

Detta fenomen har en rad olika teoretiska förklaringsmodeller som försöker att förklara vad 

som driver individer att ändå gå och rösta. Ett första exempel på dessa modeller är att 

individer går och röstar för att de vill se demokratin som system fortsätta och därmed får en 

extra ”vinst” när demokratins möjlighet att fortsätta stärks av deltagandet.37 Ett andra 

exempel är ”minimax regret”-modellen, som lyfter fram den emotionella dimensionen som 

förklaring: individen gör valet att rösta/inte rösta utifrån vad som skulle skapa mest ånger i ett 

”worst-case” scenario.38 För valet 2016 skulle det exempelvis kunna vara att en individ går 

och röstar för att ångern de skulle känna ifall Hillary Clinton eller Donald Trump skulle vinna 

blir en så stor kostnad att de är beredda att ta kostnaden för att gå och rösta. Ett tredje 

exempel som blir mest relevant för denna studie är den gruppbaserade grenen av 

förklaringsmodellerna. Här blir individens grupptillhörighet central för att förklara 

valdeltagandet. Individen tar de individuella kostnaderna med att gå och rösta för att stärka 

sin grupps position i samhället eller få igenom vissa gruppspecifika önskemål. Modellerna 

innefattar användandet av den självupplevda skammen inom grupper som skapas när man 

inte röstar för sin grupps sak. Individen påverkas även av synliga gruppmedlemmars 

uppmaningar eller goda föredöme. När upplevelsen av att gruppens vinst genom individens 

val väger över individens kostnader att gå och rösta så deltar individen i valet. Denna effekt 

blir starkare när individens grupp blir central i valet eller att individen upplever att hens 

grupp riskerar att förlora någonting.39 Dessa grupptillhörigheter kan vara etniska, politiska 

eller socioekonomiska med flera.  

 

                                                           
35 LeDuc, Niemi, & Norris, 1996, s. 225. 
36 Geys, Benny, ‘Rational’ Theories of Voter Turnout: A Review, Political studies review: 2006 Vol 4, 15-35, s. 16-17.  

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1478-9299.2006.00034.x (tillgänglig genom SöderScholar, hämtad: 20-04-

2018). 
37 Geys, 2006, s. 18–19 
38 Geys, 2006, s. 21. 
39 Geys, 2006, s. 23–24. 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1478-9299.2006.00034.x
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Dessa teorier om demokrati och valdeltagande som beskrivs i detta kapitel används i analysen 

av de diskurser som denna studie utvinner ur nyhetsmediernas beskrivningar av valet 2016.  

 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

För att kunna kartlägga diskursen av demokrati och valdeltagande i ett samhälle för att 

komma åt förståelsen av dessa fenomen, antar denna studie det perspektiv som kallas den 

kritiska realismen. Detta perspektiv sammanfogar en socialkonstruktivistisk syn (allt är 

skapat av sociala processer utan en objektiv verklighet) med en positivistisk syn (det finns en 

verklighet som kan mätas) på vetenskap. Den kritiska realismen uppkom under 70-talet och 

har vuxit i popularitet under 90-talet, där Roy Baskhar ses som en ledande figur i skapandet 

av en fullständig vetenskapssyn. Den uppstod i en kritik som samtidigt riktades mot 

positivismen och hermeneutiken. Det räcker inte att identifiera orsak och verkan utan att även 

undersöka varför en orsak leder till en verkan. Det räcker inte heller att ta upplevelser som 

människor har utan att fundera på vad som orsakade upplevelserna. Den kritiska realismen 

vidhåller att det finns en verklighet som kan förstås, men att det är svårt att göra detta. 

Människor färgas av sin syn på världen, våra sinnen är inte perfekta mätinstrument av 

verkligheten och människans förståelse av verkligheten kan därmed förändras. Det finns dock 

förklaringar av världen som är närmare en ”sanning” än andra, till skillnad från vad en hög 

socialkonstruktivistisk syn skulle säga. Kritisk realism innebär att verkligheten finns utanför 

människors subjektiva uppfattningar (ontologisk realism), kunskap om denna verklighet kan 

förändras (epistemologisk relativism), samt att det är möjligt att bedöma om denna kunskap 

är giltig (bedömningsrationalitet).40 Verkligheten är uppdelad i tre olika ontologiska domäner. 

Till ”empirins domän” sorteras de erfarenheter som en betraktare kan uppfatta: en individs 

valdeltagande existerar för att man kan betrakta hur individen går in i valbåset och lägger en 

röst, som sedan kan betraktas när den räknas in i röstlängderna. Till ”det faktiskas domän” 

räknas händelser som verkligen inträffar, men där ingen observator finns som kan uppfatta att 

detta sker; om träd faller i skogen och ingen ser det hända, så har det faktiskt ändå hänt. Till 

”verklighetens domän” förs de mekanismer vars effekter vi kan uppfatta i världen även om 

själva mekanismen är osynlig; en könsmaktsordning finns eftersom effekterna kan uppfattas i 

form av exempelvis kvinnor med lägre lön än män. Man kan säga att för en kritisk realist har 

                                                           
40 Brandén, Henrik, Kritisk realism, Linköpings universitet, 2015, s. 1–2  http://liu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:974834/FULLTEXT01.pdf (hämtad: 03-05-2018). 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:974834/FULLTEXT01.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:974834/FULLTEXT01.pdf
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verkliga objekt kausala krafter, för att någonting ska betraktas som verkligt måste det kunna 

synas i faktiska händelser.41 En av den kritiska realismens objekttyper är diskursiva objekt, 

vilket är den typ som denna studie intresserar sig för. Demokrati är en idé, och föreställningar 

om valdeltagande är ”verkliga eftersom de har betydelse för hur människor agerar”.42 Denna 

studie knyter därför an till den kritiska realismens version av en ”låg” socialkonstruktivistisk 

inriktning där valdeltagandet är en social process som existerar genom människans subjektiva 

förståelse av den. På samma sätt är demokrati någonting som skapas av det människor lägger 

in i sin begreppsliga förståelse av demokrati.43 Däremot håller denna studie fast vid att 

demokrati och valdeltagande faktiskt finns där ute i verkligheten, vilket syns i hur dessa 

diskursiva objekt påverkar hur människor agerar i samhället. Detta skiljer sig från en ”hög” 

socialkonstruktivism där demokrati bara existerar i själva diskursen och människors 

subjektiva inre.44 

 

2.4 Diskurs som teori och metod 

Enligt Winther Jørgensen och Philips som utvecklat ett diskursteoretiskt ramverk, kan alla 

sociala fenomen, som exempelvis röstande, analyseras genom diskursanalytiska redskap.45 En 

diskurs kan förstås som en viss betydelse av ett fenomen inom en viss utvald domän.46 

Exempelvis för denna studie kan diskursen ”demokrati” förstås inom den utvalda domänen 

”USA-baserad nyhetsmedia”. Betydelsen som diskursen demokrati får skapas genom vad 

Winther Jørgensen och Philips kallar nodalpunkter, som beskrivs närmare under avsnitt 2.1 

om forskningsmetod.   

 

Enligt Laclau & Mouffes diskursteori är det en bred definition av politiken som är 

utgångspunkt och skapande av samhället, till skillnad från exempelvis historiematerialismens 

materiella eller ekonomiska bas. Det är genom det politiska samtalets olika vardagliga eller 

offentliga versioner som påverkar hur människan beter sig och tänker menar diskursteorin. 

Enligt detta perspektiv innefattar begreppet politik någonting mycket mer än partipolitik. 

Politik betyder här att det sociala samhället ständigt byggs upp och återskapas på tidigare 

fastlagda sätt. Vad det sociala samhället är förändras ständigt i en strid inom diskurser, där en 

                                                           
41 Brandén, 2015, s. 3. 
42 Brandén, 2015, s. 3. 
43 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11–12. 
44 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11–12. 
45 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 31. 
46 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 33. 
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viss förståelse av vad ett begrepp faktiskt innebär försöker ta över samhällets definitiva 

definition av begreppet.47 Detta synsätt skiljer sig från exempelvis synen att det är de fysiska 

resurserna som styr människans handlande i grunden, och som styr även det politiska 

samhället. Däremot menar Laclau och Mouffe att dessa fysiska och ekonomiska aspekter 

fortfarande finns, men dess roll är underordnad diskursen som konstruerande av samhället.48 

Diskursteorin tar även diskursbegreppet längre än andra teorier om diskursen, och menar att 

diskurser i sig är materiella, något mer påtagligt än enbart språkliga fenomen. Grupper i 

samhället skapas genom språket i form av diskurser, som exempelvis ”barn”. Det finns 

lingvistiska skillnader mellan barn och vuxen, vilket även skapar materiella skillnader i det 

fysiska rummet. Det finns exempelvis speciella byggnader i form av skolor där barn förväntas 

spendera en stor del av sin tid, för att det är så samhällets diskurs om barn förstås. Det 

materiella och det språkliga existerar bredvid varandra, men det är enligt denna teori det 

språkliga som fyller det fysiska med mening. En sten existerar fysiskt, men den får bara 

betydelse som något när språkliga tecken knyts till stenen, där stenen kan ses som ett 

byggmaterial eller ett vapen beroende på den betydelse som knyts till stenen.49  

 

Ett relevant exempel för denna studie är diskursen kring demokrati, som är ett språkligt 

begrepp som har en rad olika materiellt tillhörande institutioner och fysiska ting. Men dess 

betydelse är inte given på förhand utan skapas och återskapas ständigt inom ett visst 

samhälle, och på olika sätt i olika samhällen. Diskursen om demokrati i Sverige har 

exempelvis ändrats otaliga gånger under förra århundrandet, där det definierats som något 

annorlunda än vad dagens samhälle definierar demokrati som. Demokratibegreppet kan alltså 

ses som en tom signifikant med diskursteorins ord: ett begrepp som inte direkt betyder 

någonting, tills det fylls med betydelse genom att diskurser skapas i samhällets 

interaktioner.50 Med denna teori kan man använda ett diskursteoretiskt ramverk för att 

kartlägga USA:s begreppsmässiga definition av valdeltagande i en demokrati. Här är den 

sociala praktiken ”att rösta i val” central för denna studie. Sociala praktiker kan förstås som 

mänskliga handlingar som skapar den sociala verkligheten från individens sida. Men 

individuella mänskliga handlingar har även förmågan att skapa institutionaliserade sociala 

                                                           
47 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 43. 
48 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 41. 
49 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 42. 
50 Brown, Wendy, ”´Numera är vi alla demokrater…´”, i Agamben, Giorgio m. fl., Vad innebär det att vara demokrat?, 

Tankekraft, Stockholm, 2010, s. 55- 67. 
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beteenden, som exempelvis allmänna val.51 Den sociala praktiken ”att rösta i val” skapar en 

diskurs, och diskursen konstruerar den värld och verklighet vi kan förstå.52  

 

2.5 Forskningsmetod 

Studien bedrivs genom en induktiv process enligt den kritiska realismens mening, med en 

viss abduktion inblandad. Induktiv i den mening att ingen föregående hypotes om hur USA:s 

demokrati med fokus på val och valdeltagande borde förstås finns att testa mot materialet. 

Istället får materialet berätta vilken förståelse av demokrati som det förmedlar. Studien är 

även induktiv då bara en liten beskärd del av det som bildar USA:s demokratidiskurser 

undersöks, nämligen ett antal artiklar från några specifika nyhetssidor. Utifrån detta 

begränsade stickprov gissas det fram en allmän regel, som bara kanske stämmer generellt. 

Studiens abduktionsinslag består i att försöka visa hur diskursteorin kan användas för att 

delvis förklara USA:s låga valdeltagande. Diskursen som studien identifierar kan förmedla 

något som hämmar människors röstande, som möjligen påverkar människors handlande och 

därmed bildar en synlig mekanism. Då används diskursteorins allmänna regel ”diskurser 

skapas av och påverkar samhället och människors handlande” för att förklara valdeltagandet i 

USA.53 

 

Arbetet består av att identifiera vilka betydelsegivande begrepp som finns inom diskursen, 

och vilka som upprättar hegemoni. Exempelvis kan valdeltagande först och främst ses som en 

rättighet som kan användas eller inte användas, eller som en skyldighet där de som inte röstar 

fundamentalt bryter mot förståelsen av vad valdeltagande är. Sedan kan det finnas en 

dominerande diskurs om att det är ekonomiska orsaker till vem som ska, kan eller får rösta. 

Målet är inte bara att få fram det som sägs explicit av kommentatorerna av samhällets 

valdeltagande, utan även det som sägs ”mellan raderna”. Hur talas det om deltagandet, finns 

det ett problem och vad är problemet? Om ett av problemen var att ”demokraterna inte fick ut 

folk att rösta i Michigan i förra valet”, varför var det så? Hur omtalas valdeltagandet knutet 

till demokratisk legitimitet? Kommer legitimitet för samhället dyka upp som en av de 

betydelsegivande noderna i nätet? Om i så fall med vilken betydelse? Denna typ av frågor 

som ställs till materialet formar det som inom diskursteorin kallas för nodalpunkter, som 

                                                           
51 Brown, 2010, s. 25. 
52 Brown, 2010, s. 25–26. 
53 Brandén, 2015, s. 7–8. 
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befinner sig i ett nät av nodalpunkter som alla knyter betydelse till varandra. Enligt 

diskursteorin är det genom dessa nodalpunkter som begrepp får sin betydelse för människor. 

Nodalpunkten som denna studie intresserar sig för är ”demokrati”. Demokrati är vad som 

kallas en tom signifikant, ett begrepp som i sig självt inte betyder någonting, men som fylls av 

betydelse genom diskurser i samhället. Detta kan visualiseras genom att en tom signifikant 

som ”demokrati” som nodalpunkt sätts i mitten på ett tomt ark, och sedan likt en tankekarta 

dras olika betydelser till denna punkt som fyller begreppet med den mening som samhället 

fyller den med.54 Visualisering med fiktiva betydelser tillskrivna demokrati: 

 

 

Figur 1. Visualisering av ett enkelt nodalpunkts-nät 

 

Denna studie upprättar därmed ett sådant diskursivt ”nodalpunkts-nät” och diskuterar därefter 

denna förståelse av begreppet demokrati i relation till ett demokratiskt val.55 Detta görs 

genom textanalys och närläsning, där begrepp som knyts till den valda nodalpunkten förs in i 

”nätet”.  

 

Studiens arbetssekvens har bestått i att: 1. Använda söktermer i Google samt i nyhetssidors 

egna sökfunktioner. 2. Utifrån sökresultaten sålla ut relevanta artiklar för studiens syfte och 

avgränsningar. 3. Närläsning av en artikel i sänder. 4. Skriva en kort sammanfattning av de 

för studien relevanta beskrivningar och diskursiva tecken som artikeln förmedlar. (Punkt 3 

och 4 återupprepas för studiens hela material.) 5. Varje artikels sammanfattningar granskas 

                                                           
54 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 33–34. 
55 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 36–37. 
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igen och den förståelse av demokrati som förmedlas förs in i ett ”mind-map”-verktyg för att 

visualisera diskursen. Här visualiseras även hegemonin inom diskursen. Detta görs genom att 

varje till diskursen bidragande nodalpunkt får en bredare linje för varje separat artikel som 

stärker samma förståelse. Linjen börjar som mycket smal, när en enda artikel stärker en 

förståelse är strecket mycket smalt, sedan ökar den med 1 punkt för varje ytterligare artikel 

som beskriver samma sak. 6. Nodalpunktsnätet som skapats i ”mind-map”-verktyget granskas 

för att skapa övergripande förståelser av valdeltagande, demokrati och väljaren i en beskärd 

del av media i USA. Dessa summeras och belyses med talande exempel från artiklarna i 

studiens undersökningsdel.  

 

2.6 Urval och avgränsningar  

Urvalet av material för denna studie har gjorts genom ett ändamålsenligt urval. Det betyder 

att materialet som samlas in för analys har gjorts genom medvetna val av forskaren. 

Materialet har valts ut efter det ämne som undersökas. Det görs efter relevansen av det som 

undersökas; det vill säga att artiklar som inte direkt handlar om valdeltagande och 

demokratiska problem i USA har valts bort i de sökresultat som genererats. Forskarnas egna 

kunskaper med eventuellt stöd i statistik eller annan forskning eller fackkunniga källor 

används också som urvalsverktyg.56 Som en daglig konsument av nyheter från USA och med 

stöd i exempelvis uppskattade läsarantal begränsas materialet till nyhetsartiklar från de 

digitala nyhetsbolagen: CNN, The New York Times, The Washington Post, Vox.com, PBS, 

Huffington post, NPR och Fox News.  

 

Det stora mediabolaget Fox News måste problematiseras som källa i denna undersökning, då 

dess journalistiska kredibilitet är osäker. Fox News skriver med en klar konservativ och 

Republikansk partipolitisk prägel. Detta kan något förenklat jämföras med som om svenska 

tidningars ledarskribenter även skrev tidningens nyhetsartiklar, med samma agitatoriska ton. 

Detta fenomen är dock inte endast begränsat till Fox News utan gäller även andra av de 

nyhetskällor jag undersöker. Märkvärt är att exempelvis Huffington post har en klar tendens 

att stödja Demokraterna i sin rapportering. Resten av källorna är tydligt politiskt oberoende. 

Nyhetsmedier och nyhetskonsumtionen i USA lider till stor del av samma polarisering som 

                                                           
56 Denscombe, Martyn, The good research guide: for small-scale social research projects, 5th ed., McGraw-Hill/Open 

University Press, Maidenhead, England, 2014, s. 42. 
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partipolitiken.57 Begreppen som i denna studie ska fyllas med betydelse av dessa mediabolags 

innehåll borde dock inte i allt för stor grad påverkas av tidningarnas vinkling. Det är trots allt 

en bred förståelse av begreppen i USA:s mediavärld som analyseras, vilket gör det intressant 

att även undersöka de mer vinklade nyheterna. Trots detta klarar inte studiens omfång att 

undersöka samtliga tidningarnas rapportering, vilket innebär att avgränsningar görs. En 

konsekvens av detta är att en mindre materielmängd samlas in från tydligt ”Republikanska” 

eller konservativa media än de ”Demokratiska” eller liberala media. Detta innebär att 

förståelsen av demokrati, valdeltagande och väljare fokuseras på en del av den amerikanska 

mediavärlden. Detta påverkar givetvis studiens möjligheter att säga någonting om det 

amerikanska offentliga samtalets förståelse av begreppen, då bara diskursen i denna beskärda 

del av nyhetsmedian undersöks. Det begränsade materialet från Fox News används främst i 

syfte att se om deras förståelse av begreppen skarpt skiljer sig från övriga tidningars 

förståelse.  

 

En annan urvalsavvägning rör nyhetsartiklar, opinionsartiklar och nyhetsbloggar som 

fenomen. Många av dagens digitala tidningsmedier presenterar opinionsartiklar och 

nyhetsartiklar på ett likvärdigt sätt i sina flöden. Ibland kan det vara svårt att avgöra om en 

artikel är ren nyhetsrapportering eller övervägande opinion. Många av de ”analyserande” 

artiklarna innehåller en hel del tolkningar och beskrivningar av författaren som tar den ifrån 

ren rapportering av händelsen. Detta skapar dock inte problem för denna studie, då målet är 

att se hur diskurser formas i och genom artiklarna som människor läser. Vare sig om artikeln 

är ren rapportering eller har en starkare opinionskaraktär så formas artikeln av samhällets 

diskurs, och bidrar till att återskapa och omforma dessa diskurser hos läsaren. Denna studie 

analyserar därmed artiklar som främst hör till nyhetsrapporteringskategorien, men även vissa 

opinionsdrivande artiklar som dyker upp i läsarens flöde med identisk utformning som de 

rena nyhetsartiklarna.  

 

Den tidsmässiga begräsningen är mellan USA:s presidentsvalår 1 januari 2016 och det 

efterföljande året fram till 31 december 2017, det vill säga två år. Denna tidsperiod fångar in 

                                                           
57 Gottfried, Barthel & Mitchell, Trump, Clinton Voters Divided in Their Main Source for Election News, Pew Research 

Center, 2017-01-18. http://www.journalism.org/2017/01/18/trump-clinton-voters-divided-in-their-main-source-for-

election-news/ (Hämtad: 2018-04-20).  

http://www.journalism.org/2017/01/18/trump-clinton-voters-divided-in-their-main-source-for-election-news/
http://www.journalism.org/2017/01/18/trump-clinton-voters-divided-in-their-main-source-for-election-news/
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valkampanjens hetaste period, men även året efter valet där artiklar skrivs som bearbetar det 

gångna valet.  

 

2.7 Materialinsamling 

För att kunna få fram en bredare förståelse för studiens ämne krävs ett större antal artiklar för 

diskursanalysen. Målet har varit att få fram en handfull texter från varje tidning eller 

nyhetssida. Det sammanlagda målet har varit ungefär 40 artiklar, för att få ett gediget material 

som trots sin begränsning kan peka på möjliga bredare diskurser i samhället. Då studien 

intresserar sig för en bredare medias förståelse av demokrati har målet varit ungefär fem 

artiklar per nyhetsmedia. Sökandet efter artiklar har gjorts genom sökmotorn Google och 

genom tidningarnas egna sökfunktioner. Söktermer som har använts är systematiska 

varierande kompositioner av: ”United States election 2016”, ”voter”, ”voting”, ”turnout”, 

”democracy”. Sökresultaten har sedan översiktligt granskats för att avgöra om artikeln rör för 

syftet relevanta ämnen. Sökresultat som handlar om andra länders val eller val i USA från 

andra år har valts bort. De relevanta artiklarna har förts in i ett dokument, varifrån de sedan 

har analyserats. Artiklarna som funnits har innefattat allt mellan långdragna summeringar av 

hela valrörelsen, till statistiskt fokuserade artiklar, rapporter från enstaka händelser i 

valrörelsen och analyserande opinionsartiklar.  

 

2.8 Forskningsetiska betänkanden 

Då denna studie enbart använder sig av material som finns offentligt tillgängligt, publicerat i 

nyhetsmedia av journalister, finns det där ingen etisk problematik att beakta. Då studien är en 

tolkande undersökning som inte utger sig för att komma fram till en objektiv sanning eller 

fulländad förståelse för hela USA:s samhälle är det svårt att se att studiens resultat skulle 

kunna komma att skada någon. Det är givetvis möjligt att en skribent av en artikel skulle 

invända sig mot den förståelse som jag som mottagare läser ut av hens artikel, och känner att 

jag tolkat hen felaktigt. Mot detta kan jag bara lyfta att text är ett bristfälligt 

kommunikationsmedel i den mening att det är upp till varje mottagare att förstå vad 

avsändaren försöker förmedla. De skilda bakgrunderna, och en rad andra aspekter, mellan 

skribent och mottagare öppnar upp för olika tolkningar av texten. Hursomhelst är varje 

enskild artikel endast en liten bidragande del till den diskurs studien belyser. Den förståelse 

som materialet i sin helhet skapar är utspridd mellan en mängd olika skribenter, och så även 
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den ”skuld” för de slutsatser som dras som en enskild skribent möjligen skulle kunna 

uppleva.  

 

3. Undersökning och resultat 

I denna uppsats undersöks en beskärd del av USA:s nyhetsmedias förståelse av demokrati 

under valåret 2016 och följande år 2017, vilket synliggörs genom diskursen. Denna diskurs 

formas i hur artiklar beskriver valet, väljarna och kandidaternas ageranden. Sammanlagt har 

38 artiklar undersökts närmare, som valts ut ifrån den större mängden som har lästs. Dessa 

artiklar handlar explicit om valet och valdeltagande, vilka har valts ut genom systematisk 

sökning i digitala nyhetsmedier och sökmotorer. Här följer en beskrivning av den 

hegemoniska diskursen om vad demokrati är i detta material, när samtliga artiklar vägts ihop. 

Artiklarna har vägts ihop på ett kvantitativt sätt, för att peka på vilken förståelse som deltar i 

den hegemoniska kampen om att definiera demokrati. Arbetet med detta har skett i webb-

appen ”app.mindmapmaker.org”. Denna mind-map visualiserar det nodalpunktsnät som 

knyter förståelse till begreppet demokrati. Bredden på den tråd som går mellan två punkter i 

nätet symboliserar mängden artiklar som stärker just den förståelsen. Bredare linje innebär 

därmed ett bredare stöd för denna förståelse i den undersökta nyhetsmedian. Nodalpunkterna 

med de bredaste linjerna kan därmed sägas bilda eller kämpa om att upprätta hegemoni i 

diskursen. Visualiseringen bifogas som bild här nedan, och finns tillgänglig online där den 

enklare kan manövreras och läsas genom länken i fotnoten.58  

 

Efter den här nedan kommande bilden följer en skriftlig redogörelse för vad denna 

visualisering kan berätta om förståelsen av demokrati, väljare och valdeltagande i USA. 

Denna del är uppdelad i olika teman som formar slutsatserna för denna undersökning, där 

varje rubrik är ett sådant tema. Varje resultat beskrivs och citat från de analyserade artiklarna 

presenteras som synliggörande exempel på diskursen. Citaten fungerar även som exempel på 

det som analyserats. En komplett källförteckning för de analyserade artiklarna återfinns i 

källförteckningen.  

 

                                                           
58 Visualisering av nodalpunktsnätet, kort URL: https://goo.gl/dCTJej. Permanent URL: 

http://app.mindmapmaker.org/#m:mma881fefa35934ac98bacdd6531a86f6d  

https://goo.gl/dCTJej
http://app.mindmapmaker.org/#m:mma881fefa35934ac98bacdd6531a86f6d
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3.1 Demokrati är en kamp om demografiska grupper 

Den mest framträdande diskursen i nästan samtliga av de undersökta artiklarna är att det 

demokratiska valet handlar om demografiska grupper, där ”ras” är den mest centrala gruppen. 

Ras är ett problematiskt begrepp, som används utan problematisering i artiklarna. Det verkar 

vara vedertaget i USA:s nyheter att dela in befolkningen i olika raser av människor. Etnicitet 

förekommer även i vissa fall. Journalisterna tillskriver politikerna att mobilisering av dessa 

grupper är en central strategi för att vinna valet. Detta agerande från medias sida, att själva 

definiera politikers strategier, stämmer väl överens med tidigare forskning om medias 

framställning av politik.59 I artiklarna är det ofta förekommande att dylika yttringar görs:  

Among Democrats' biggest concerns has been whether African-American voters -

- a reliably left-leaning constituency -- will turn out in numbers anywhere close to 

their support for Obama in 2008 and 2012. (…) If the answer is no, it could 

hobble Clinton in key states. (…) Obama is helping to carry Clinton's load with 

black voters.60 

Demokratiska val handlar om kandidaternas förmåga att locka till sig olika upplevda eller 

skapade grupperingar i samhället. Dessa grupper framställs även mycket homogent, nästan 

som att varje etnicitet besatt en gemensam vilja eller kropp. Politikernas strategi beskrivs som 

att få hela denna entitet nog engagerad för att fullt ut gå och stödja en kandidat: ”Mr. Obama 

didn’t even need to win the Hispanic vote to put him over the top.”61 Även de statistiska 

diagram som presenteras och analyseras domineras av hur ”hispanics” och andra ”non-

whites” förhåller sig till ”whites”, och hur det påverkar valet.62 Denna split mellan ”non-

whites” och ”whites” färgar diskursen om demokrati i USA. Förståelsen som artiklarna 

förmedlar är att ”vita” främst röstar på Republikanerna, som i exempelvis i denna artikel från 

det nationella public service-bolaget NPR:  

                                                           
59 Gunther & Mughan, 2000, s. 249. 
60 Bradner, Eric, 7 things to watch for on election night, CNN, 08-11-2016. 

https://edition.cnn.com/2016/11/07/politics/2016-election-viewers-guide/index.html (hämtad: 07-05-2018) 
61 Cohn, Nate, This Time, There Really Is a Hispanic Voter Surge, The New York Times, 07-11-2016. 

https://www.nytimes.com/2016/11/08/upshot/this-time-there-really-is-a-hispanic-voter-

surge.html?mtrref=undefined&mtrref=www.nytimes.com&gwh=5F776AFF38F35AA9959C0A7D20DBE998&gwt=pay 

(hämtad: 07-05-2018). 
62 Cillizza, Chris, The 7 charts that explain the 2016 presidential election, The Washington Post, 08-11-2016. 

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/08/the-7-charts-that-explain-the-2016-presidential-

election/?noredirect=on&utm_term=.d84d7f2236f5 (hämtad: 07-05-2018). 

https://edition.cnn.com/2016/11/07/politics/2016-election-viewers-guide/index.html
https://www.nytimes.com/2016/11/08/upshot/this-time-there-really-is-a-hispanic-voter-surge.html?mtrref=undefined&mtrref=www.nytimes.com&gwh=5F776AFF38F35AA9959C0A7D20DBE998&gwt=pay
https://www.nytimes.com/2016/11/08/upshot/this-time-there-really-is-a-hispanic-voter-surge.html?mtrref=undefined&mtrref=www.nytimes.com&gwh=5F776AFF38F35AA9959C0A7D20DBE998&gwt=pay
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/08/the-7-charts-that-explain-the-2016-presidential-election/?noredirect=on&utm_term=.d84d7f2236f5
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/08/the-7-charts-that-explain-the-2016-presidential-election/?noredirect=on&utm_term=.d84d7f2236f5
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Even before any election happens, it's pretty easy to predict where the 

demographic fault lines will be: whites tend to vote more Republican than non-

whites.63  

Medan “non-whites” eller “minorities” hör ihop med Demokraterna:  

But if Hispanic voters don’t put Mrs. Clinton over the top in Florida, she’ll need 

to cobble together enough strength among black voters and white Northerners in 

states like Pennsylvania and Michigan.64 

I ett annat exempel från det konservativa Fox News beskrivs samma sak: 

Throughout the campaign, the Clinton camp has worried that the so-called Obama 

coalition would simply not show up; surrogates including President and Mrs. 

Obama have repeatedly urged blacks, in particular, to vote. There are signs that 

those fears were well founded. In North Carolina, for example, black voting is 

lagging 2012 levels. Similarly, a brand new poll shows Clinton’s advantage over 

Millenials shrinking.65 

Det finns även en betoning på att vitas röster är värda mer, och är mer attraktiva för politiker 

att slåss om:  

The Electoral College isn’t just a goofy way of cumulating votes that sometimes 

grants the presidency to the person who gets fewer votes. It also motivates 

candidates to aim for the segments of voters who are overrepresented in swing 

states. In 2016, this implied a greater focus on whites, which affected the 

campaign and may have far-reaching implications on politics and policy.66 

Den vita väljaren får exklusivt de demografiska attributen ”working-class” knutet till sig. 

Icke-vita får istället adjektiven ”fattiga” eller ”väletablerade” knutna till sig. Det är även 

endast vita som enligt diskursen kan ha en religiös gruppering inom sig, i form av 

evangeliska kristna. ”Muslimer” förstås inte som en religiös gruppering, utan som tillhörande 

den icke-vita etniska gruppen. Kvinnor och unga väljare förstås liksom minoriteter mer 

angelägna att rösta på Demokraterna. Demografin ”Unga väljare” eller ”millenials” beskrivs 

som dåliga på att rösta, vilket kan leda till problem för demokraterna. Intressant gällande 

                                                           
63 Kurtzleben, Danielle, Rural Voters Played A Big Part In Helping Trump Defeat Clinton, NPR, 14-11-2016. 

https://www.npr.org/2016/11/14/501737150/rural-voters-played-a-big-part-in-helping-trump-defeat-clinton (hämtad: 07-

05-2018). 
64 Cohn, Nate, 2016. 
65 Peek, Liz, Can Hillary Clinton buy the 2016 election?, Fox News, 31-10-2016. 

http://www.foxnews.com/opinion/2016/10/31/can-hillary-clinton-buy-2016-election.html (hämtad: 07-05-2018) 
66 Gelman, Andrew & Kremp, Pierre-Antoine, The Electoral College magnifies the power of white voters, Vox, 17-12-2016. 

https://www.vox.com/the-big-idea/2016/11/22/13713148/electoral-college-democracy-race-white-voters (hämtad: 07-05-

2018) 

https://www.npr.org/2016/11/14/501737150/rural-voters-played-a-big-part-in-helping-trump-defeat-clinton
http://www.foxnews.com/opinion/2016/10/31/can-hillary-clinton-buy-2016-election.html
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kategorien ”kön” är att det endast är ”kvinnor” som förekommer som grupp, vilket pekar på 

män som en normalitet i diskursen.67  

 

Att detta är den mest framträdande förståelsen för demokrati i materialet för denna studie 

stämmer väl överens med en vanlig definition av själva politiken. Man kan se det som att 

politik är manifestationen av konflikter som uppstår av social heterogenitet, som visar sig i 

den politiska arenan i form av framträdande frågor som måste beslutas om.68 I detta fall är 

frågan som ska beslutas om vilken kandidat som ska få styra landets samtliga grupper. 

Grupperna förstås då som benägna att stödja en kandidat som upplevs stå för deras intressen, 

eller helst vara en representant från gruppen. Denna förståelse stämmer även överens med en 

av de ”rationella” modellerna för varför individer röstar. Individen röstar för att stödja sin 

grupp och säkra deras intressen.69 Om det nu faktiskt ”är” så finns det inga svar på, men 

förståelsen i dessa artiklar pekar på att i alla fall media ser det som en viktig anledning till att 

rösta. De ser det även som en uppenbar strategi hos politikerna att göra olika utspel för att 

locka till sig grupperna. De demografiska grupperna förstås alltså även som ”väljaren”.  

 

3.2 Delstaterna och demografiska grupper är väljaren 

Gällande diskursen om väljaren, och vem den är, visar den att individuella väljare inte förstås 

som centrala i valet. Det är delstaten som beskrivs och definieras som väljaren i en stor del av 

artiklarna, som till exempel framgår i en av CNN:s artiklar:  

… Trump would win Pennsylvania -- a state the Republican Party presidential 

nominee had not carried since George H.W. Bush's victory in 1988.70 

Artiklarnas analyserande av valet går till stor del ut på att försöka spå i hur olika delstater 

kommer att rösta, och vilka delstater som varje kandidat måste ”bära” eller ”äga” för att vinna 

valet. Ett annat exempel från en NPR-artikel är:  

Then suddenly Trump's numbers in Florida improved, and those in other states 

followed suit. Soon the focus shifted to states where Clinton was expected to win, 

not just compete. And here the Democrats got a shock. Trump had a lead in Virginia 

                                                           
67 Eduards, Maud, Förbjuden handling: om kvinnors organisering och feministisk teori, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 

2002. 
68 Lane & Keman, 2002, s. 4. 
69 Geys, 2006, s. 23-24. 
70 Krieg, Gregor, The day that changed everything: Election 2016, as it happened, CNN, 08-11-2017.  
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well into the evening (before the Northern Virginia suburbs weighed in) and he was 

doing well in New Hampshire.71 

Väljarna/väljargrupperna finns främst som stöd till delstaterna, som förstås som de verkliga 

väljarna som avgör valet: 

Early returns also showed Clinton prospering in Ohio, another state Trump supposedly 

had to win to have any chance. There was even a suggestion that Texas would not be a 

blowout. Texas! The idea of Clinton "expanding the map" was back in vogue, and there 

was renewed talk of the GOP's suicidal failure to reach out to Hispanics, women and 

young people.72 

Detta beror förmodligen på att i USA:s valsystem är det delstaterna som röstar på 

presidentkandidaterna, genom ett komplicerat elektorssystem. Det är därför kanske föga 

förvånande att media beskriver väljaren på detta sätt. Denna förståelse av väljaren som skapas 

spär troligen på och bekräftar den risk som Robert Asens studie om medborgarskapet pekar 

på. När medborgaren, den individuella väljaren, blir osynlig och därmed satta som åskådare i 

valet så kan invånarna få känslan av att inte vara delaktiga i demokratin.73 Däremot menar 

både Asen och även Mark Franklin att invånare kan vara engagerade i demokratin på andra 

sätt än allmänna val, och att en delaktighet i demokratin kan skapas där på andra sätt. Hur 

detta kan se ut har inte den här studien undersökt, däremot kan man se tecken på den hypotes 

som Franklin lägger fram. Enligt Franklin så ser inte invånarna i USA en stark koppling 

mellan valet och den politik som påverkar deras liv. När media förmedlar en diskurs om 

demokratin där invånarens involvering i valet ligger i bakgrunden, så stärks troligen en känsla 

hos invånarna av just det Franklin lägger fram i sin hypotes. När valet i media förstås som att 

handla om hur delstater och demografiska grupper röstar, oberoende av invånarens 

delaktighet så sänks engagemanget för valet.74 

 

3.3 Valet är även en kamp mellan kandidaternas personlighet och tillskrivna kvalitéer 

En annan kamp som synliggjorts i diskursanalysen av dessa artiklar är den mellan 

kandidaternas personligheter eller kvalitéer. En central förståelse för demokrati är att det är 

                                                           
71 Elving, Ron, Trump Confounds The Pros, Connects With Just The Right Voters, NPR, 09-11-2016. 

https://www.npr.org/2016/11/09/501387988/trump-confounds-the-pros-connects-with-just-the-right-voters (hämtad: 20-

05-2018).  
72 Elving, 2016. 
73 Asen, 2004, s. 189. 
74 LeDuc, Niemi & Norris, 1996, s. 229-231. 

https://www.npr.org/2016/11/09/501387988/trump-confounds-the-pros-connects-with-just-the-right-voters
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en arena för olika karaktärer som genom sin egna person ska vinna ett förtroende. Beteendet 

hos kandidaterna är centralt för den demokratiska processen: 

The thought goes like this: Trump scorches Republicans, gets nastier with Clinton 

to the point that she has to respond, voters get turned off and decide that they've 

had enough with this election -- so they don't vote.75 

Detta “vidriga” beteende har sedan en direkt effekt på valdeltagandet hos de olika 

demografiska grupperna, vilket leder till en viss valutgång: 

In early 2016, Clinton's aides said they felt that Trump's comments about Latinos, 

African-Americans and women would boost turnout in those communities, 

surpassing whatever boost the Republican nominee enjoyed with white, working-

class voters.76 

Denna diskurs kombinerat med vem väljaren förstås som, som en demografi, delstat och inte 

som en individ, pekar på en förståelse av demokrati där kandidaterna är de enda individerna 

som är delaktiga i demokratin.  

 

3.4 Demokratiska val är ett race, en sport och ett spel 

Att kandidaterna förstås som de enda individuella aktörerna i demokratin kan bero på det 

språk och framställningssätt som används domineras av sport- och spelallegorier och 

beskrivningar. Detta synliggörs väldigt tydligt i ett exempel från en CNN-artikel:  

Mrs. Clinton’s chance of losing is about the same as the probability that an N.F.L. 

kicker misses a 37-yard field goal.” [Att missa en sådan spark är nästan omöjligt] 

… “Hillary Clinton has an 85% chance to win.77 

Valet framställs som en tävling eller ett hasardspel, där kandidaternas prestationer på fältet 

genererar ett ”odds” för att vinna. Valet är ingen politisk process där sakfrågor dryftas och 

kandidaternas förslag på lösningar vägs med för- och nackdelar. Själva valprocessen blir i 

många artiklar rent utav osynlig. Mekanismerna i valet, individer som går och lägger en röst i 

en valurna, som sedan räknas och förs in i det upprättade valsystemets process, är inte med i 

diskursen. Istället förstås valprocessen nästan som ett tärningsslag där ena kandidaten har 

                                                           
75 Merica, Dan, As Trump gets ´unshackled,´ Clinton’s campaign sweats turnout, CNN, 12-10-2016. 

https://edition.cnn.com/2016/10/11/politics/donald-trump-hillary-clinton-2016-election-turnout/index.html (hämtad: 07-

05-2018). 
76 Merica, 2016. 
77 Katz, Josh, Who Will Be President?, The New York Times, 08-11-2016. 

https://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html (hämtad: 07-05-2018). 
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större ”chans” att vinna än den andra, som om valet handlade om ett tärningsslag. Mellan 

raderna är det även underförstått i artiklarnas framställningar att Hillary Clinton kommer att 

vinna. Detta stämmer väl överens med den tidigare forskningen om amerikanska media, där 

det konstateras att politik har en tydlig tävlingskaraktär om makten, utan en politisk process 

synlig. Slutsatsen för denna studie stämmer alltså överens med den tidigare forskningen; 

USA:s media framställer demokratiska val som ett maktspel mellan kandidater som här i 

presidentvalet tävlar i den demokratiska olympiaden. Detta görs inte med sakfrågor, utan med 

kandidaternas prestationer i uttalanden och statistik från opinionsundersökningar bland olika 

demografier.78 

 

3.5 Sakfrågor är inte en central aspekt av demokratin 

Enligt den demokratidiskurs som de undersökta artiklarna skapar är sakfrågor ett särintresse i 

den demokratiska processen. Sakfrågor, som kandidaternas positioner i olika frågor, nämns 

explicit endast i en handfull av artiklarna. Och då de nämns är det ännu mer sällan att 

kandidaternas positioner i sakfrågor explicit skulle påverka hur folk röstar. Ett exempel på 

när detta faktiskt sker är i denna artikel från Fox news:  

For more than half of voters (52 percent), the economy is the most important issue 

facing the country. Far fewer cite terrorism (18 percent), foreign policy (13 percent) 

and immigration (13 percent).  (…) Seven-in-ten voters think illegal immigrants 

currently working in the United States should be offered a chance to apply for 

citizenship (70 percent), rather than being deported (25 percent). In 2012, 65 

percent said chance for citizenship and 28 percent favored deportation.79 

När dessa sakfrågor avhandlas, och väljarnas stöd för dem, så sker det dock sent i artikeln 

efter både kandidaternas personligheter avhandlats och hur olika etniska grupper troligen 

kommer att rösta.  

 

Förståelsen som skapas av frånvaron av politiska frågor är att demokrati inte handlar om att 

lösa problem i samhället eller styra landet i ideologiska riktningar. Istället handlar det som 

nämnts om vilken kandidat som ska få makten, och vilka grupper som kommer att tjäna på 

det. Intressant nog så är det artiklarna från Fox News som främst fokuserar på sakfrågor och 

hur dessa attraherar väljare. Det låga antalet artiklar från Fox News gör det dock svårt att 

                                                           
78 Gunther & Mughan, 2000, s. s 254-255. 
79 Schwartz, Andrew, Fox News general election exit poll summary, Fox news, 09-11-2016. 

http://www.foxnews.com/politics/2016/11/09/fox-news-general-election-exit-poll-summary.html (hämtad: 20-05-2018). 

http://www.foxnews.com/politics/2016/11/09/fox-news-general-election-exit-poll-summary.html


31 
 

säga om detta är en generell företeelse eller inte. Däremot kan detta möjligen bero på att Fox 

News, som öppet stödjer den Republikanska kandidaten Trump, medvetet väljer att fokusera 

på sakfrågor istället för det maktspel som övrig media frossar i. Detta kan vara för att undvika 

att beskriva de kontroversiella uttalanden som kandidaten Trump kommer med, då dessa inte 

antas gynna hans kandidatur. Sakfrågorna som dyker upp exklusivt i Fox News rapportering 

kan anses vara typiska områden för den konservativa sidan i USA: Kolindustrins bevarande, 

den illegala immigrationen, utrikespolitiken, terrorism och ”jobbskapande”. 

I diskursen om väljaren är dessutom en av de dominerande beskrivningarna att väljaren inte 

är intresserad av sakfrågor, förutom möjligtvis ekonomiska frågor (som inte definieras 

närmare). Det är just ekonomiska sakfrågor som förstås som viktigast. Här kan man se att 

media antingen är i bra kontakt med väljarnas intressen och sedan serverar sakfrågor i den 

ekonomiska sfären, eller att media definierar väljarnas intressen och serverar det de själva 

definierat som intressant. Vad som gäller kan inte den här studien svara på. Det som 

stimulerar väljaren till att delta i valet är istället känslor. Även när sakfrågor lyfts så är det 

känslorna som dessa sakfrågor skapar som är fokusen i beskrivningen, som i denna Fox News 

artikel: 

It is very exciting and is an indication of the frustration and anger in Wyoming,” 

said state Sen. Dave Kinskey. “Especially rural Wyoming, with the hostility of the 

Obama administration and its war on agriculture and war on coal.80 

Väljarna är arga, vilket påverkar hur väljaren (delstaten) röstar, och denna känsla kan bero på 

en sakfråga. Det är känslorna som påverkar valet, sakfrågan skapar bara känslan så som 

artiklarna beskriver det. 

 

3.6 Valen avgörs av geografipolitiska förhållanden  

Enligt diskursen är det främst de geografiskt uppdelade delstaterna, och dess tillskrivna eller 

faktiska vikt i USA:s indirekta valsystemet, som avgör vinnaren i valet. Detta syns i dylika 

resonemang, detta exempel från en artikel i The Huffington Post: 

There are eight Senate seats that are complete toss-ups, according to the Cook 

Political Report, including in Illinois, Nevada, Pennsylvania and Wisconsin, which 

will almost certainly vote for the Democrat in the presidential election. There are 

some 19 House seats that Cook rates a complete toss-up, including seats in New 

                                                           
80 Fox News, Wyoming county sees 100 percent voter turnout, Fox News, 15-11-2016. 
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York, California and Texas, which are not heavily contested states in the 

presidential election ― even in this year’s unusual race.81 

Den individuella väljaren är jämförelsevis osynlig i diskursen. Det är främst den specifika 

”kärnväljaren” som omtalas som en aktör. Med detta menar man de demografiska grupper 

och delstater som traditionellt stödjer ett visst parti. Att få väljare som aldrig förut röstat eller 

vars trohet man är osäker på är inte särskilt intressant i diskursen som artiklarna förmedlar. 

Förståelsen som skapas är att det finns ett förråd av väljare där ute som är definierade som 

”Demokratväljare” respektive ”Republikanväljare”, och målet är att få så många från detta 

förråd till valurnan som möjligt. Detta hör ihop med det ofta i artiklarna använda uttrycket 

”att flippa swing-states”. Swing-states, eller battleground states, är det fåtal delstater i landet 

som traditionellt kan vinnas av båda partierna. Övriga stater upplevs redan vara låsta till ett 

av partierna, och få försök görs från utmanaren att locka till sig väljare i dessa stater. Några 

ofta omnämnda swing-states är New Hampshire, Iowa och Florida. Målet enligt diskursen i 

artiklarna är att få så många av sina öronmärkta väljare att delta i valet. Dessa väljare är 

definierade utifrån demografiska grupper, samt landsbygdsbor kontra stadsbor. Det parti som 

får ut flest av sina kärnväljare i dessa delstater kommer att vinna valet, enligt artiklarnas 

diskurs: 

Most plausible paths to victory for Trump start with holding onto two 

battlegrounds that Mitt Romney won four years ago -- North Carolina and 

Arizona -- and flipping three states President Barack Obama carried: Florida, 

Ohio and Iowa.82 

Det är en förutfattad mening enligt diskursen att delstaterna endast har två möjliga lägen att 

“flippa” mellan: Republikan eller Demokrat. Det vore teoretiskt möjligt för en delstat att välja 

ett tredje partis kandidat, eller en helt partipolitiskt obunden kandidat, men den möjligheten 

omnämns inte i diskursen. Detta är troligen en konsekvens av USA:s vinnaren-tar-alltsystem, 

men även den diskurs som målas upp i bland annat media: USA:s demokrati är ett två-

partisystem, och en röst på ett tredje alternativ vore meningslöst.  

 

Strategin som artiklarna tillskriver politikerna är att de ska besöka delstaterna så mycket som 

möjligt för att vinna de:  

                                                           
81 Marans, Daniel & Bellware, Kim, 7 Reasons You Should Vote In This Year’s Elections, Huffington Post, 19-02-2016. 

https://www.huffingtonpost.com/entry/reasons-to-vote-in-elections_us_56c776e2e4b041136f16e9ad (hämtad: 20-05-

2018).  
82 Bradner, 2016. 

https://www.huffingtonpost.com/entry/reasons-to-vote-in-elections_us_56c776e2e4b041136f16e9ad
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The campaign had been banking on winning the states Obama had won in 2012 

and Florida was key to that. She made 13 visits to Florida as the nominee, more 

than any other state in the country, including three visits in the last eight days of 

the campaign. It didn't help that the Florida loss came just minutes after Ohio -- 

where Clinton made 11 trips since the convention -- was called for Trump.83 

Thomas E. Patterson i Democracy and the Media pekade just på att media i USA tenderar att 

tillskriva politiker strategier, som inte uttalats av politikerna själva nödvändigtvis.84 Detta 

fenomen genomsyrar de undersökta artiklarna i denna studie. Hur relationen mellan politikers 

uttänkta strategi och medias uttalade strategi för politikerna ser ut kan inte denna studie svara 

på. Men det är inom rimlighetens ramar att tänka sig att den av media givna strategin färgar 

av sig hos politikerna, så att den diskurs av valet som media skapar formar politikers 

ageranden. Ännu mer troligt är att diskursen som skapas påverkar artiklarnas läsare, vilket 

kan påverka deras samhällssyn och röstande. 

 

3.7 Demokratin är hotad av ett dåligt valsystem och korruption 

Tydligt i diskursen är att demokratin är hotat och på nedgång. Detta beror dock inte på att 

valdeltagandet sjunker eller är för lågt till största del enligt diskursen. Istället ligger skulden 

på den politiska polariseringen, bristen på kompromisser och demoniseringen av 

motståndaren. Men främst ligger problemet i själva valsystemet med elektorer och vinnaren-

tar-alltsystemet, som i denna Vox-artikel:  

The scholars pointed to breakdowns in social cohesion (meaning citizens are more 

fragmented than ever), the rise of tribalism, the erosion of democratic norms such 

as a commitment to rule of law, and a loss of faith in the electoral and economic 

systems as clear signs of democratic erosion.85 

Och även i bland annat en CNN-artikel kan man läsa: “America’s voting system is crazy 

…”86 Även tiden det tar att köa till valurnorna förstås som ett centralt problem för 

demokratin. Själva valprocessen beskrivs som korrupt i vissa artiklar. Kampanjernas 

jakt på kampanjpengar väger tyngre än individuella röster. Individuella röster är värd 

olika mycket beroende på var i landet man bor och vem man är. Att invånarna har 

förlorat tron på demokratins ”eliter” är ett återkommande tema i artiklarna. Det politiska 

                                                           
83 Krieg, 2017. 
84 Gunther & Mughan, 2000, s. 249. 
85 Illing, Sean, 20 of America’s top political scientists gather to discuss our democracy. They’re scared., Vox, 13-10-2017. 

https://www.vox.com/2017/10/13/16431502/america-democracy-decline-liberalism (hämtad: 08-05-2018). 
86 Moody, Chris, America’s voting system is crazy – here’s what you need to know, CNN, 02-03-2016. 

https://edition.cnn.com/2016/01/31/politics/us-election-2016-explained/index.html (hämtad: 08-05-2018). 

https://www.vox.com/2017/10/13/16431502/america-democracy-decline-liberalism
https://edition.cnn.com/2016/01/31/politics/us-election-2016-explained/index.html
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etablissemanget beskrivs som så korrumperat att det inte längre går att urskilja politiken 

från korruption, vilket syns i både det mer ”liberala” Vox: 

The second is the downward spiral of distrust between citizens and elites, in which 

citizens treat “corrupt” and “establishment” as interchangeable terms.87 

Och i det konservativa Fox News’ artikel:  

… Trump urged voters to ask themselves before they entered the voting booth: 

‘Do you want America to be ruled by the corrupt political class or do you want 

America to be ruled by the people?’88 

Lösningen på hoten mot demokratin är få i artiklarna. Ett högre valdeltagande kan inte förstås 

som centralt för lösningen, tvärtom nämner ett fåtal artiklar att lösningen inte är fler 

deltagande individer i processen och demokratin: “Time to make peace with reality: ‘more 

participation’ won’t save us.”89 Lösningen ligger istället i att stärka och skydda reglerna och 

normerna i statsapparaten.  

 

3.8 Valdeltagandet är lågt 

Valdeltagandet förstås som lågt i USA enligt diskursen: 

In theory, the number of votes cast in each presidential election year should 

always be the highest on record. After all, the population of the United States 

keeps climbing, so you figure the pool of voters would similarly increase and, 

therefore, the number of votes cast. “But that's not how it works.”90  

Detta kan främst bero på tiden det tar att stå i kö för att rösta, vilket gör att invånare med 

arbeten inte kan rösta, då valet hålls på en tisdag. Detta slår hårdast mot ”icke-vita”, som har 

svårare att komma ifrån arbete och annat som står i vägen för att rösta. Många artiklar pekar 

explicit på att detta är problematiskt, som i en artikel från The New York Times:  

Early voters, urban voters and minority voters are all more likely to wait and wait 

and wait. In predominantly minority communities, the lines are about twice as long 

as in predominantly white ones, Mr. Pettigrew has found. And minority voters are 

                                                           
87 Drutman, Lee, What if “more public participation” can’t save American democracy?, Vox, 09-06-2017. 

https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/6/9/15768314/public-participation-cant-save-american-democracy 

(hämtad: 08-05-2018).  
88 Fox News, Campaigns aim for turnout as voters deliver decision in Trump-Clinton brawl, Fox News. 08-11-2016. 

http://www.foxnews.com/politics/2016/11/08/campaigns-aim-for-turnout-as-voters-deliver-decision-in-trump-clinton-

brawl.html (hämtad: 08-05-2018). 
89 Drutman, 2017.  
90 Bump, Philip, More votes were cast in 2016 than in 2012 – but that doesn’t mean turnout was great, The Washington 

Post, 15-11-2016. https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/15/more-votes-were-cast-in-2016-than-in-

2012-but-that-doesnt-mean-turnout-was-great/?utm_term=.3ae170db32fd (hämtad: 08-05-2018). 

https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/6/9/15768314/public-participation-cant-save-american-democracy
http://www.foxnews.com/politics/2016/11/08/campaigns-aim-for-turnout-as-voters-deliver-decision-in-trump-clinton-brawl.html
http://www.foxnews.com/politics/2016/11/08/campaigns-aim-for-turnout-as-voters-deliver-decision-in-trump-clinton-brawl.html
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/15/more-votes-were-cast-in-2016-than-in-2012-but-that-doesnt-mean-turnout-was-great/?utm_term=.3ae170db32fd
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/15/more-votes-were-cast-in-2016-than-in-2012-but-that-doesnt-mean-turnout-was-great/?utm_term=.3ae170db32fd
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six times as likely as whites to wait longer than an hour to vote. Those disparities 

have persisted even within the same town or county, suggesting they don’t reflect 

simply the greater difficulty of putting on elections in populous cities.91 

Det finns även en ton i diskursen om att det är ganska normalt att inte rösta i USA, samt att 

det inte är så viktigt att rösta. Den individuella väljaren förstås som ganska politiskt 

ointresserad, vilket gör att invånare röstar av fel anledningar: 

They had a sobering thesis about democracy in America: Most people pay little 

attention to politics; when they vote, if they vote at all, they do so irrationally and 

for contradictory reasons.92 

Det finns alltså ingen dominerande förståelse av valdeltagande som en ”skyldighet” eller en 

”rättighet”, något som man måste eller borde göra. Istället kan man få förståelsen förmedlad 

att den sociala praktiken ”att rösta i val” är en frivillig alternativt ganska meningslös sak att 

göra. Den här förståelsen passar ganska bra in i teorin som menar att det är rationellt att inte 

rösta. Eftersom den individuella rösten i de flesta fall inte har en möjlighet att påverka valets 

utgång, så blir valet något som är frivilligt att delta i. Då valdeltagande inte beskrivs som en 

skyldighet så passar diskursen inte in i den rationella förklaringen för varför folk trots allt 

röstar som kallas ”Consumtion benefit-modellen”. Denna modell menar att den moraliska 

känslan av medborgerlig plikt vägs in i individens beslut att rösta tillsammans med möjliga 

policyförslags fördelar för sig själv, som tillsammans väger över kostnaderna för att ta sig 

och rösta.93  

 

En ytterligare intressant förståelse, i jämförelseperspektiv med andra länder, syns i diskursen 

om valdeltagande. Både valet 2008 när Barack Obama vann valet med 64% valdeltagande 

och ”Brexit”-omröstningen med 65% valdeltagande förstås som ett ”högt” valdeltagande i 

diskursen. Detta är en siffra som både i Storbritannien förstods som ett ganska lågt 

valdeltagande94, och som i svenska val hade varit katastrofsiffror.95 Detta pekar på att 

diskursen i USA ser ett valdeltagande på runt 60%, där 4 av 10 väljare inte röstar, är normalt 

för demokratin. Detta skulle möjligen kunna bero delvis på att USA:s folkmängd är mer än 

                                                           
91 Badger, Emily, Why Long Voting Lines Could Have Long-Term Consequences, The New York Times, 08-11-2016. 

https://www.nytimes.com/2016/11/09/upshot/why-long-voting-lines-today-could-have-long-term-

consequences.html?mtrref=undefined&gwh=6C5BBFCDC18187291F7AA44BCD53147B&gwt=pay (hämtad: 20-05-

2018). 
92 Illing, 2017. 
93 Geys, 2006, s. 18-19 
94 Ipsos MORI, How Britain voted in the 2016 EU referendum, Ipsos MORI, 05-09-2016. https://www.ipsos.com/ipsos-

mori/en-uk/how-britain-voted-2016-eu-referendum (hämtad: 08-05-2018). 
95 Bennulf, Martin m.fl., Valdeltagande i förändring (SOU: 1999:132), Stockholm, 1999. 
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https://www.nytimes.com/2016/11/09/upshot/why-long-voting-lines-today-could-have-long-term-consequences.html?mtrref=undefined&gwh=6C5BBFCDC18187291F7AA44BCD53147B&gwt=pay
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300 miljoner fler än i Sverige, vilket gör att varje individuell röst faktiskt har mindre vikt än i 

ett mindre land.  

 

3.9 Hur passar diskursen om demokrati med teorin om polyarki? 

Denna studies teoretiska referensram för vad en modern demokrati kan definieras som är det 

som kallas för polyarki. Några av de punkter som krävs för att ett land ska kunna anses vara 

en polyarkisk demokrati är att befolkningen i landet väljer sina ledare, och att detta ska ske i 

fria, rättvisa och regelbundet förekommande val. I denna undersökning om diskurserna om 

väljaren, valdeltagandet och demokratin som skapas av nyhetsmedias beskrivningar blir det 

tydligt att det finns från polyarkin avvikande beskrivningar i behandlingen av valet 2016. 

Diskursen om väljaren ser främst de geopolitiska entiteterna, delstaterna och inte 

befolkningen, som den som faktiskt väljer landets ledare. Att det inte är så, att befolkningen 

trots allt genom val på delstatsnivå och genom elektorer faktiskt är med och väljer sina ledare 

stämmer fortfarande. Men den förståelse som mottagaren möts av i dessa artiklar från valet är 

att det inte är befolkningen som kandidaterna försöker locka till sig. Om det inte är 

delstaterna som artiklarna lyfter upp som väljarna så är det de demografiska grupperingarna 

vars gunst kandidaterna eftersöker. Dessa grupperingar kan enligt min tolkning förstås som 

en helhet, som en odelbar individ.  

 

Man kan tänka sig ett tankeexperiment, att om en besökare från planeten Mars, eller för den 

delen en besökare från ett land som helt saknar en demokratisk tradition eller förståelse, 

skulle läsa just dessa artiklar för att lära sig om demokrati så är det denna förståelsen som 

diskursen skapar besökaren troligen skulle anamma sig; demokratiska val går ut på att 

kandidaterna i en nästan fysisk tävling försöker locka till sig delstaternas röster, genom att 

besöka dem ofta och tala till och belysa delstatens olika demografiska grupper. Dessutom kan 

diskursen förstås som att individens valdeltagande inte är särskilt viktigt för demokratin, 

vilket förstärker förståelsen för vem väljaren är. Demokratin kan även i diskursen förstås som 

hotad, på nedgång, fylld av korruption och elitstyre där olika grupperingar har olika makt. 

Även detta går emot polyarkins definition där val ska vara rättvisa och fria att delta i, där 

ingen diskrimineras i sin rätt att påverka samhället. Om det sen faktiskt är så att det 

demokratiska valet i USA är rättvist eller inte, eller om olika grupper diskrimineras, ändrar 

inte diskursen som skapas i beskrivningarna av det demokratiska valet. Däremot kan denna 

diskurs påverka hur valet utfaller, när invånare beslutar sig för att rösta eller inte. Det kan 
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även påverka hur invånarna känner inför samhället de lever i, och hur de agerar i det. Detta 

fenomen kan exempelvis möjligen synas i opinionsundersökningar som till exempel från Pew 

Research Center där 40% av tillfrågade i USA svarar att ett expertstyre utan valda 

representanter vore ett bra styrelseskick. Bland respondenter svarade även 22% att auktoritärt 

odemokratiskt styre vore ett väldigt bra styrelseskick. 17% svarade att militärstyre vore ett 

bra sätt att styra landet.96 Dessa siffror är långt ifrån en majoritet av de tillfrågade, men det 

kan ändå ses som intressant att ungefär en av fem vill se ett auktoritärt odemokratiskt styre. 

Att hela 40% gärna ser ett lika odemokratiskt expertstyre utan val säger även det någonting 

om invånares attityd mot demokratin. Att just de här undersökta artiklar skapar denna typ av 

åsikter är inte så troligt men däremot är de påverkade och skapade av det samhälle där dessa 

attityder finns, och återskapar en diskurs om demokratin som bryter mot en polyarkisk teori 

om demokrati. 

 

4. Sammanfattning och avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att belysa hur demokrati i relation till demokratiska val förstås i 

USA:s nyhetsmedia. Närmare bestämt hur demokratin som dels övergripande diskurs i 

relation till presidentvalet 2016 förstås, och dels vilken förståelse av väljaren och 

valdeltagandet som förmedlas av de undersökta artiklarna. Detta har gjorts genom 

diskursanalys inspirerat av Laclau och Mouffes diskursteori, med nodalpunkter som 

utgångspunkt för att synliggöra hur betydelse knyts till olika begrepp och hur diskurser 

förstås.  

 

Det som undersökningen har visat är att den övergripande demokratidiskursen kopplat till 

valet 2016 som USA:s nyhetsmedia förmedlar domineras av kampen om och mellan 

demografiska grupper. Demokratiska val är en process av att få olika grupper motiverade till 

att rösta på en av de två givna kandidaterna. Grupperna har dessutom redan en föreskriven 

kandidat de ”borde” rösta på. De olika ”raserna” borde enligt diskursen rösta på olika 

kandidater. De icke-vita ”borde” eller förväntas rösta på Demokraterna och de ”vita” på 

Republikanerna. Det är främst genom att få upp valdeltagandet inom de olika grupperna som 

en kandidat får en högre ”chans” att vinna valet. Denna centrala slutsats är det som inspirerat 

till namnet på denna uppsats: Race to the White House. Race syftar både på att det handlar 

                                                           
96 Wike, Simmons, Stokes, Fetterolf, Democracy widely supported, little backing for rule by strong leader or military, Pew 

Research Center, 16-10-2017. http://www.pewglobal.org/2017/10/16/democracy-widely-supported-little-backing-for-rule-

by-strong-leader-or-military/ (hämtad: 15-05-2018). 
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om en tävling, och att det handlar om ras, för att vinna presidentvalet och Vita Huset. Denna 

rubrik används även i valsammanhang i USA:s media och då särskilt av det stora 

mediabolaget CNN som använder rubriken inte bara som namn på en dokumentärserie utan 

även på deras valrapportering 2016. Detta görs genom den andra centrala kampen: den 

mellan kandidaternas personligheter.  

 

Det är just personligheten och de retoriska prestationerna hos en kandidat som beskrivs som 

centralt i det demokratiska valet. Sakfrågor hamnar långt i bakgrunden och har enligt 

diskursen ingen central position i valkampanjen eller valets utgång. Den enda märkbara 

skillnaden som denna undersökning visat mellan Fox News och övriga nyhetssidor är just när 

det gäller sakfrågor, där Fox News berör dem djupare och oftare. Artiklarna beskriver även 

dessa kamper som en sport eller som ett spel. Artiklarna myllrar av sportliknelser och 

speltermer. Kandidaternas kampanjer och strategier är som hämtade från en fotbollsmatch, 

med tillhörande ”betting” där journalisterna ger läsaren oddsen för vem som kommer att gå 

vinnande ur kampen. Kampen avgörs av hur delstaterna röstar i presidentvalet, som är den 

dominerande väljaren i diskursen, tillsammans med de demografiska grupperna. Detta beror 

troligen på att USA:s valsystem kretsar kring just delstaterna och hur de allokerar sina 

elektorsröster. Vidare bridrar detta valsystem även till artiklarnas beskrivning av demokratin 

som hotat och på nedgång. Korruption, elitism, polarisering och en beskrivning av att 

”vanligt folk” inte har någon påverkan på valet återfinns inom diskursen. Detta hör ihop med 

diskursen om valdeltagande som förmedlas av de undersökta artiklarna.  

 

Att valdeltagandet är lågt i USA, jämfört med andra länder, beskrivs i en del av artiklarna. 

Att detta är ett stort problem som borde åtgärdas är en beskrivning som bara återfinns i några 

av artiklarna. Problemet lyfts främst för kategorin ”non-whites”, där arbete, pengar eller tid 

läggs fram som anledningar till att inte rösta. Till det låga valdeltagandet knyts även 

förståelsen att det är vanligt att inte delta i valet i USA. Att rösta är enligt diskursen inte en 

skyldighet, eller ens något som förväntas av individen. Den enda rationella 

förklaringsmodellen för varför folk röstar, som tydligt syns i diskursen, är den gruppbaserade 

modellen. Denna modell menar att individer röstar för att deras gruppidentitet på olika sätt 

driver individen till att rösta, trots att deras röst ”rationellt” inte kan förväntas påverka valets 

utgång. När den enda synliga rationella anledningen till att gå och rösta är för att stödja eller 

stoppa en kandidat som representerar sin egna gruppidentitet, är det inte så underligt att 

USA:s valdeltagande är så lågt. Alla de som känner att det inte finns en kandidat som 
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representerar just deras gruppidentitet får inget incitament till att gå ut och rösta. Detta blir 

rimligen vanligare i ett system som USA där det i diskursen, och delvis i systemet, bara finns 

två olika möjliga kandidater att rösta på. Det är svårt att se det som möjligt för två kandidater 

att representera alla de olika grupperna som finns i samhället, särskilt i en diskurs där 

kandidaterna främst har sin personlighet och beteende som medel i kampen om väljarna. 

 

Om man tar dessa resultat och jämför med teorin om polyarki som måttstock för hur en 

demokrati kan förstås, så passar nyhetssidornas diskurs dåligt med den. Det är inte invånarna 

som röstar och väljer sina egna ledare, vissa röster är värda mer än andra på ett 

diskriminerande sätt, och det demokratiska valet beskrivs som orättvist och korrupt. Alla 

dessa punkter går emot vad en polyarki definieras som. Om USA faktiskt är en polyarki 

besvaras inte av denna undersökning, däremot är den förståelse som förmedlas om 

demokratin inte en polyarki. Hur denna förståelse sedan påverkar samhället kan inte heller 

denna studie svara på, men är något framtida forskning skulle kunna undersöka. Framtida 

forskning skulle även kunna undersöka TV-rapportering kring val, där det är möjligt att en 

helt annan förståelse växer fram. Ett sådant arbete skulle dock vara enormt tidskrävande på 

grund av TV-mediets format. Det skulle även vara mycket intressant att undersöka andra 

länders diskurser om demokrati, vilket skulle kunna möjliggöra en jämförelse av 

demokratidiskurser mellan länder. Detta skulle även kunna relateras till olika demokratiska 

system eller demokratisk historia.  

 

Som jag nämnde i avsnittet om min egna förförståelse gick jag in i detta arbete med ett 

kritiskt öga på USA:s demokratiska tillstånd. Ett demokratiskt samhälle där valdeltagandet är 

så lågt, där det samtidigt sällan diskuteras i den media från USA jag själv konsumerar i 

vardagen upplevde jag som underligt. Då undersökningen har visat att diskursen beskriver 

valdeltagandet som lågt, men samtidigt att det inte är ett särskilt stort problem, har om något 

bara förstärkt denna kritiska blick. För att återkomma till den pedagogiska relevansen för 

denna studie så har denna studie kunnat belysa hur demokrati kan förstås i USA:s offentliga 

samtal. Denna diskurs som visualiserats kan användas i samhällskunskapsundervisning för att 

visa på hur demokrati kan förstås radikalt olika i olika samhällen. Denna typ av studie är 

viktig då det ”sätter fingret på” hur man faktiskt talar om och förstår demokrati som 

styrelseskick. För att på djupet förstå något som demokrati räcker det inte bara med teoretiska 

modeller för vad saken är i en lärobok. Man måste även få se hur det i praktiken används, 

förstås och återskapas av de människor som faktiskt lever i demokratin. Jag ser det därmed 
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som viktigt för elever att förstå att demokrati är ett levande begrepp, som får sin betydelse 

knutet till sig genom diskursen i samhället. Den demokrati som elever läser om i en lärobok 

är bara en förståelse av vad demokrati är, som kanske inte ens motsvarar den demokrati de 

lever i och återskapar. Denna diskursiva ingång öppnar även upp för ett arbete för sig själv 

eller i klassrummet att reflektera över det demokratiska systemet, och de olika i världen, för 

att komma fram till vilken typ av samhälle vi själva vill leva i. För vad betyder demokrati för 

mig? Och hur vill jag att demokratin ska utvecklas och vara utformat för att världen ska bli så 

bra som möjligt? Detta är något vi alla borde utforska för oss själva och så skapar man 

demokrater, för som demokratiutredningen konstaterade: Utan demokrater stannar 

demokratin.  
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