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Abstract 
The US presidential campaign was a hot topic around the world in 2016. 

Discussions about what might have affected the outcome of the election have 

been many, where in amongst the discussion of the media's role in political 

events like this. By investigating The Washington Post (liberal) and The 

Washington Times (conservative) articles portraying Hillary Clintons period of 

illness during the campaign, this essay aims to examine and analyze the 

discourse describing Clintons pneumonia. The essay will use the discourse 

theory developed by Chantal Mouffe and Ernesto Laclau which is based on the 

concepts of signs and elements and how they are connected in the discourse. By 

examining the use of words we can investigate the general attitude towards 

women in politics. Pairing this method with the gender theories developed by 

Yvonne Hirdman, Simone de Beauvoir and Raewyn Connells and the idea of 

medialised politics, this essay considered it to be clear that Hillary is subjected 

to an unfair portrayal. The general conclusion is that there are differences in how 

men and women are portrayed in the American media, which demonstrates the 

continued injustices in society and thus a continued unequal society with a long 

way to go to reach full equality in all aspects of society.  
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1. Introduktion 

Den amerikanska presidentkampanjen var ett hett samtalsämne världen över under 2016. 

Det som började med en historisk väg mot den första kvinnliga presidenten slutade med att 

Donald Trump överraskade opinionsundersökningar och expertutlåtanden, vann 

elektorsrösterna och därför också valet. Diskussioner kring vad som kan ha påverkat 

utfallet av valet har varit många, där i bland diskussionen om medias roll i politiska 

händelser likt den här. Med den enorma tekniska utveckling som vårt samhälle tar del av är 

det till viss del underförstått att rollen media spelar är stor. Frågan är hur viktig och på 

vilket sätt den spelar roll. Det har tidigare forskats mycket kring hur media kan påverka 

opinionen på olika sätt. Det har till exempel gjorts forskning som visar på en statistiskt 

signifikant koppling mellan den mediala bilden som ett parti tilldelas och partiets 

framgång/motgång i opinionssiffror.  Det man då pratar om är en medialisering av 1

politiken, alltså att relationen mellan media och politik har förändrats över tid där tillslut 

media har ett kraftigt ökat inflytande på ett samhälles politiska, kulturella och sociala 

system. Det här kan utmärkas av att till exempel media i större utsträckning kan påverka 

dagordningen i politiska sammanhang. Politiker tvingas också anpassa sig till vad som blir 

populärt i media, de måste anstränga sig för att få mediernas godkännande eftersom 

motsatsen skulle kunna betyda att den politiska karriären är över.   2

 Samtidigt som det diskuteras kring hur stor medias roll spelar, förs det dessutom 

diskussioner kring frågan huruvida kvinnor och män presenteras olika i diverse typer av 

media. I det ingår det parallellt frågor kring rättvis könsrepresentation, det vill säga 

förekomsten av lika mycket män och kvinnor i media samt vilka skildringar som görs av 

könen och hur rättvisa de egentligen är. Diskussioner likt de här kan anses vara en del av 

jämställdhetsdebatten men kan också ses som en debatt i medias samhällsroll, då speciellt 

hur mycket mediala institutioner kan påverka och styra samhället, ett sätt som kan vara ett 

relativt outforskat ämne för den stora massan. Sveriges radio och SVT är till exempel några 

Asp, Kent och Bjerling, Johannes, Mediebild betyder mer än partikassa för valresultaten, DN 1

Debatt, 2014.

 Jacobsson, Bengt & Pierre, Jon, Politikens medialisering: introduktion, Statsvetenskaplig Tidskrift 2

2008, årg 110, nr 4, s 331:334.
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av de medieinstitutioner som svenskarna har högt förtroende för.  Men vet vi egentligen 3

om till vilken grad händelserna och bilderna som visas för oss är filtrerade och tolkade av 

medierna? Eftersom debatten kring jämställdhet fortsätter är det viktigt att belysa det även 

när det kommer till medial framställning och skillnaden i den när det kommer till 

könsskildring av politiker i media. Det här är en fråga som är väldigt viktig och som kan ha 

stora konsekvenser för vår framtid om problemet ignoreras. Eftersom frågan kring medias 

porträttering av kön är omtalad på många olika vis kommer den här uppsatsen att försöka 

undersöka, analysera och presentera den mediala framställning av Hillary Clinton med 

fokus på genus. Då det slutgiltiga valresultatet var en överraskning för många finns det skäl 

att fråga sig vad det kan finnas för aspekter att ha med i åtanke när man analyserar valets 

utgång. Medias roll blir härmed viktig, då det är vida känt att det oftare förekommer att 

kvinnor behandlas illa i media. Genom att först analysera och presentera en rättvis 

skildring av den mediala framställningen som gjordes av Clinton i presidentvalet hoppas 

uppsatsen kunna synliggöra om medias framställning skiljer sig på grund av att en av 

kandidaterna är kvinna. En diskursanalys av två stora amerikanska tidningar kommer att 

göras med fokus på hur den mediala framställningen ter sig på grund av könstillhörighet. 

 TNS SIFO, Medieakademins förtroendebarometer 20163
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1.1 Bakgrund 

1.1.2 Medialiserad politik 

Begreppet medialisering syftar på att beskriva den process som upplevs när medierna får 

ett ökat inflytande på alla olika delar av samhället och samtidigt det sociala livet. Medier 

blir alltså det som samhället anpassar sig efter och tycker är det mest logiska att följa. 

Processen kan beskrivas som en fråga i hur mycket inflytande medierna har, hur mycket de 

beblandar sig i relationen internt inom institutioner, mellan institutioner samt i hela 

samhället. Medialisering av politik utmärker sig på många olika sätt men kan till exempel 

betyda att media kan bestämma dagordningen för politiken, påverka hur opinionen ser på 

vissa partier eller ledare. Således påverkas både väljarna och partierna när det kommer till 

viktiga sakfrågor för samhällets utveckling.  4

Jesper Strömbäck menar att begreppet ”den medialiserade politiken” bör delas upp i fyra 

olika dimensioner för att nå fullständig klarhet i vad det kan betyda. Strömbäcks teori 

klargör inledningsvis för den första dimensionen som handlar om i vilken grad media är 

den viktigaste källan till information gällande politik och samhällsfrågor.  

Den andra dimensionen gäller huruvida och till vilken grad medier är självständiga i 

förhållande till politiska institutioner och aktörer.  

Den tredje dimensionen  rör i vilken grad mediers innehåll är reglerade av medielogik eller 

en politisk logik. Det här betyder att både media och politik ses som två skilda sociala 

system med tillhörande institutioner, aktörer och funktioner i samhället. Det här betyder att 

de är logisk verksamma fast på olika sätt, och betyder samtidigt också att de två logikerna 

påverkar varandra.  

Och slutligen, den fjärde dimensionen, som rör vilken grad som politiska aktörer och 

tillhörande handlingar är styrda av medielogik eller politisk logik.  5

 Nystedt, Jacob och Welander, Tobias. Ekot av den medialiserade politiken. En kvantitativ 4

undersökning av valbevakningen i Sveriges Radio. Demokratiinstitutet, Sundsvall. 2011.

Nystedt, Jacob och Welander, Tobias. Ekot av den medialiserade politiken. En kvantitativ 5

undersökning av valbevakningen i Sveriges Radio. Demokratiinstitutet, Sundsvall. 2011.
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Medialiserad politik handlar i första hand om vilket makt media har över politiken, vilket 

utmärks genom de fyra dimensioner som presenterades ovan. Det här kan resultera i att 

politiker tvingas att prioritera bort sitt politiska arbete och i stället fokusera på sin roll i den 

mediala sfären eftersom media har stora möjligheter att både bygga upp och bryta ner 

politiker.   6

 Risken som medförs är att det politiska arbetet blir lidande eftersom politiker borde 

fokusera på den politik de vill föra och sitt ansvar gentemot folket. Samtidigt är media en 

viktig del i politiken, främst för befolkningen som ska garanteras insyn i den politiken som 

förs. Den fortsatta medialiseringen påverkar både sättet politiken förs på samt de olika rum 

där politik görs. Medier blir på det sättet något som politiker inte kan undvika eftersom det 

kan kosta dem dyrt på olika sätt. Till exempel bidrar det med att andra egenskaper värderas 

högre hos politiker nu än vad som gjorts innan. Numera premieras politiker som 

exempelvis är kvicktänkta och kan leverera bra citat i intervjuer, det blir dessutom 

viktigare för politiker hur deras politik presenteras utåt för den stora massan samt hur den 

tas emot. Det blir därmed också viktigt för partier att föra en polariserad, förenklad och 

personifierad politik då den tillsammans med medial rapportering kan ge en större 

genomslagskraft. Det kan på så sätt beskrivas som en mer utspelsdriven politik som i sin 

tur kan gynna extremistiska partier, speciellt i tider när exempelvis rädslan för terrorism är 

påtaglig. Sverigedemokraterna är ett exempel från svenskt håll. Det är dessutom tydligt hur 

diskussionen angående den ökade invandringen beskrivs i mer hotfull ton. Det här tilltalar 

den radikalare formen av åsikter samtidigt som det dessutom visas är mer effektivt för 

spridningen av nyheter och artiklar.  Politiken påverkas på det sättet att den blir mer 7

spekulativ och ger goda förutsättningar för att den kan drivas av politiker som tävlar i att 

göra löften som har mest genomslagskraft. Medialisering av politik bidrar till att det blir 

allt viktigare för partier att synas ofta, snabbt nå högre opinionssiffror och mindre viktigt 

att faktiskt föra en politik som är hjälpsam för samhället.  8

 Strömbeck, J. Medialisering och makt. 2008:4016

 Dahlstedt, M. Hårda nypor för ett mjukt samhälle. 2012: 377

 Dahlstedt, M. Hårda nypor för ett mjukt samhälle. 2012:528
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1.2 Problem, syfte och frågeställningar 

Valet av ämne ligger i att uppmärksamhet kring hur stereotypiska könsskildringar kan ligga 

till grund för samhällets utveckling, exempelvis genom att pålysa skillnader i jämställdhet. 

Att synliggöra och påvisa hur media påverkar opinionen och hur det kan påverka vår syn 

på kön och politik är dessutom en bidragande faktor. Genom att undersöka framställningen 

av Hillary Clinton, kan därmed eventuell snedvriden framställning av kvinnliga politiker 

uppmärksammas. Uppsatsens mål är att kunna beakta problemet med rättvis skildring av 

kön i media, därtill också att få läsaren att omvärdera sitt kritiska tänkande och inspirera till 

fortsatt ifrågasättande av medias framställning av makthavande politiker. Uppsatsen är 

skriven i upplysande och granskande syfte, men också för att kunna vara till hjälp för 

senare forskning inom samma eller liknande ämne.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Hillary Clinton framställdes i amerikansk 

media under perioden i kampanjen då hon blev sjuk. Undersökningen kommer samtidigt 

vidröra huruvida framställningen av Clinton är talande för hur makthavande kvinnor annars 

framställs i media. Uppsatsen vilar på 2 centrala frågeställningar som ligger till grund för 

uppsatsens analys. 

Frågeställningarna som används för att uppnå syftet är: 

❖  Hur såg diskursen angående Hillary och hennes sjukdom ut?  

❖  Finns det genusaspekter i den mediala framställning som gjordes av Hillary 

Clinton?  

1.3 Disposition 
Uppsatsen kommer att börja med att ge läsaren en inblick i viktiga begrepp, sedan ett 

avsnitt gällande de teorier och andra, mer omfattande begrepp som är viktiga för 

uppsatsens syfte att förstå. Uppsatsens är disponerad så att den redogör för det teoretiska 

underlaget först och går sedan över till en analys av de 10 artiklar som rör Hillary Clintons 

sjukdomsperiod. Den sista delen är en sammanfattning och slutsats kring analysens resultat 

med fokus på genusaspekter i medier, samt en diskussion kring normativt tänkande kring 

kön, främst gällande politik och samhällelig utveckling.  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2. Metod och material 

2.1 Val av metod 

Valet av metod är utan tvekan viktigt för uppfyllandet av uppsatsens syfte. Då det finns 

flera metoder som hade gjort den här uppsatsen möjlig att göra så är det ett val som kräver 

viss avvägning och jämförelse. Samtidigt som det är viktigt att använda en metod som gör 

det möjligt att få svar på frågeställningarna, är det också en fråga om att välja en metod 

som är kan anpassas till uppsatsens storlek. I det här fallet så är det för uppsatsens syfte 

viktigt att använda en metod som gör det möjligt att studera diskurser, speciellt vilka ord 

som använts för att synliggöra förändringar i eventuella synsätt och normativt tänkande 

kring makthavande kvinnor. Eftersom uppsatsen ska behandla framställningen av Hillary 

Clinton och kunna kartlägga ett eventuellt diskursivt mönster så anses diskursanalysen vara 

ett bra val av metod för uppsatsen. Diskursanalysen gör det även möjligt att på ett mer 

strukturerat sätt undersöka de maktrelationer som är kopplade till könsmakt, vilket ansågs 

vara en intressant aspekt att ha i åtanke när valet av metod skulle göras.  Eftersom 9

uppsatsen till stor del handlar om att undersöka medial framställning kopplad till genus så 

valdes diskursanalys eftersom metoden avser att undersöka det använda språket. Samtidigt 

ger diskursanalysen undersökningen utrymme att på ett systematiskt sätt kunna studera den 

information som kan hittas i de texter som ska analyseras och på flera olika sätt strukturera 

upp innehållet i texterna. Det anses även relevant för uppsatsen att vara av den kritisk 

granskande sorten då många strukturer som styr samhället är så normaliserade att de är 

svåra att upptäcka med vanliga medel. Diskusanalysen anses kunna tillämpas för att både 

studera maktrelationer kopplade till medial framställning av politiker samt för att granska 

könsrepresentation och stereotypisk könsskildring, vilket parallellt blir en granskning av 

jämställdhet i media.  En viktig aspekt i att göra en diskursanalys är att presentera 10

informationen på ett rättvist och opartiskt sätt. Uppsatsen måste uppfattas opartiskt för att 

öka trovärdigheten för arbetet och samtidigt kunna belysa eventuellt intressanta diskurser 

ut ett genus- och jämställdhetsperspektiv. 

 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012: 4109

 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012: 41010
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2.1.1 Diskursanalys 

Diskursanalysen har på senare tid blivit allt mer vanlig att använda som metod i 

samhällsvetenskapliga undersökningar, dock är den fortfarande relativt omdiskuterad. Det 

är inte helt utstakat på vilket sätt metoden borde styras av uppfattningen att språket är med 

och formar verkligheten som vi lever i.  Begreppet diskurs måste dock förklaras. 11

Diskurser är sammansättningar av begrepp och föreställningar om ett visst ämne. Tanken 

med diskursanalysen är att undersöka de tankar som ligger till grund för hur vi sedan 

handlar eftersom samhället påverkas till stor det av hur vi pratar om ett visst ämne.  På så 12

sätt studeras även samhället till viss grad när diskursanalysen tillämpas.  

 Språk uppfattas oftast bara som ett neutralt sätt att kommunicera, men genom att 

undersöka diskurser kan vissa sociala effekter av språk upptäckas. När diskursanalysen 

används som metod finns det en uppfattning gällande språkets betydelse som bör förklaras. 

Språk i sig formas i en social kontext, att använda sig av språk är en social aktivitet som vi 

använder för att finna gemenskap. Det här förutsätter att språket samtidigt har en fallenhet i 

att vara formande och konstituerande eftersom vi använder språket när vi formar sociala 

konstruktioner, till exempel religioner, identiteter och relationer. Vi behöver språket på det 

sättet, eftersom det ger oss möjlighet att sätta ord och förklaringar på hur vi tänker och 

handlar. På så sätt hjälper det oss även med att förstå vår verklighet genom att ge oss ett 

perspektiv på den. Vi använder exempelvis vissa ord inom vissa sammanhang som 

innehåller värdeladdningar. Inom politiken används många sådana begrepp och uttryck, 

exempel på det här kan vara ”skattesänkning” eller ”utanförskap”. Det här formar den 

sociala samt politiska verkligheten som vi uppfattar som vår värld.  

Språket i den här kontexten uppfattas därför vanligen som någonting unikt, meningsfullt 

och produktivt. Vad som dock kan vara viktigt att ta upp är den uppfattning om att språket 

ger sker och ting olika betydelser för olika människor. Det här betyder att språk bidrar till 

att sociala konstruktioner inte är fixerade, utan är ständigt föränderliga eftersom de är 

beroende av mänskliga processer.  13

 Esaiasson, P et al. Metodpraktikan, 2012: 21211

 Beckman, L. Grundbok i idéanalys : det kritiska studiet av politiska texter och idéer, 2005: 89-9012

 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012: 378f13
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Användandet av diskursanalysen kräver kritiskt tänkande eftersom metoden kräver viss 

ställningstagande till vilken grad den ovannämnda språkteorin ska delas. Eftersom teorin 

präglar många undersökningar gjorda genom diskursanalysen är den därmed också relevant 

att nämna för att metoden ska vara aktuell för uppsatsen i fråga. Det har på flera sätt 

diskuteras vad diskursanalysen bör och inte bör fokusera på samtidigt som att användandet 

av metoden utgör en fråga om stereotypiska utgångspunkter.   14

Diskursanalysen utgör en fråga om huruvida andra typer av tanketraditioner influerar 

analysmetoden. Poststrukturalism, hermeneutik och marxism är tanketraditioner som 

diskuteras ha en inverkan när det kommer till till exempel metod och forskningsdesign.  15

Diskursanalysen är dessutom intressant då den på ett unikt sätt kan uppmärksamma 

perspektiv av samhället som andra empiriska undersökningsmetoder kan missa. Metoden 

förutsätter att man på ett systematiskt sätt kan undersöka normativa mönster och företeelser 

som anses vara normalt för att identifiera strukturer som styr samhällslivet.  16

Undersökningar som använder sig av diskursanalys och är av kvalitativa slag kan dessutom 

använda resultaten som variabler i förklarande studier, vilket utökar graden av 

användningsområden. Även om det är ett diskuterat sätt att arbeta med diskursanalys och 

andra typer av textanalyser på ovannämnda sättet kan det också utgöra ett mer systematiskt 

sätt att undersöka och använda sig av information.  Frågan om källkritik är även aktuell 17

för att öka studiens trovärdighet. Eftersom tanken är att analysera personifierade diskurser 

anses det viktiga vara att studera diskursen i sig, inte faktan som den utgör. Hur artiklarna 

framställer Hillary är det som är intressant för uppsatsens syfte, inte faktan som de 

möjligtvis redogör för. Det blir däremot viktigare att fokusera på vilka artiklar som väljs ut 

för analys eftersom de måste vara från olika ståndpunkter för att en rättvis analys ska 

kunna göras. Valet av teori, bakgrund och metod är alla exempel på hur uppsatsen vinklas 

efter som valen görs för att understryka och underlätta för uppsatsens syfte. Analysen har 

gjorts med stor försiktighet för att undvika just brister i tillförlitlighet. 

 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012: 37814

 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012: 37915

 Esaiasson, P et al. Metodpraktikan, 2012: 21316

 Esaiasson, P et al. Metodpraktikan, 2012: 214-21517
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2.1.2 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe´s diskursteori 

Diskursteori är ett omtvistat ämne rent etnologiskt. Diskursteorin som presenteras av 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes tillhör en av de mest rena socialkonstruktionistiska 

inriktningarna. Enligt den här inriktningen anses allt vara diskurs eftersom alla praktiker 

ses som diskurser, då diskurser anses vara socialt konstruerade av medborgarna och 

samhället.  Diskurser utmärks av att de innehåller ett antal moment. Moment är tecken 18

vars betydelse det egentligen inte råder någon kamp om och de låser diskursen, vilket 

betyder att de reducerar mångtydigheten. Den här tillslutningen är aldrig fullständig; 

övergången från element, som är tecken vars betydelse det råder kamp om, till moment är 

aldrig helt avslutad. Diskursen strävar efter att göra om element till moment, alltså att ge 

alla tecken en betydelse. Tillslutningen sker genom den sammanvägning av uttryck och 

innehåll som tillsammans bildar en uppsättning placeringar och distinktioner mellan 

uttryck, också kallat artikulation. Tecken som sätts i relation till varande igenom processen 

artikulation bildar också samtidigt ekvivalenskedjor. Tecken är i sig tomma och får innehåll 

först då de sätts i förbindelse med varandra betydelse. Ett av de moment som kan hittas i en 

diskurs är en nodalpunkt. Det här är ett centralt moment som fungerar som en mittpunkt för 

resterande moment inom diskursen. Diskursen etableras genom exkludering av alla andra 

möjliga betydelser och de möjligheter som exkluderas utgör tillsammans det diskursiva 

fältet. Diskursen har då samtidigt uppnått hegemoni eller objektivitet, alltså att det är en 

diskurs som inte utmanas i termer av betydelse.  Inom det diskursiva fältet hittas även 19

andra tecken, till exempel det som kallas mastersignifikant, vilket kan förklaras som att 

vara tecken som fungerar som överordnade tecken i diskursen.  

  Om en diskurs är konkurrerande fungerar momenten och nodpunkten annorlunda. 

Här artikuleras andra tecken tillsammans. Den konstruerade diskursen har samma 

nodpunkt som det tidigare exemplet, men skillnaden i en konkurrerande diskurs är att 

nodpunkten blir en flytande signifikant, eftersom den kan ha flera betydelser. Eftersom 

betydelsen i den här situationen inte är fixerad i relation till båda av de presenterade 

diskurssituationerna ovan, kan man även beteckna den som ett element. En diskurs kan 

också genomgå en rubbning, eller upplösning, som förklaras som en djup förändring i 

 Bergström , G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012: 36918

 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012: 37319
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diskursens villkor, till stor del påverkad av eventuella händelser som inte omgående kan 

inkluderas i diskursen.  20

 Laclau och Mouffe kombinerar och modererar i sin teori två av de större 

tanketraditionerna: marxism och strukturalism/poststrukturalism. Poststrukturalismen och 

strukturalismen ses här som kombinerade. Från marxismen kan idéer om det sociala hittas 

medan strukturalismen och poststrukturalismen medför en insikt av hur betydelse bildas. 

Mouffe och Laclau menar att att diskurser och sociala konstruktioner aldrig blir färdiga, 

utan att de fortsätter att utvecklas och förändras hela tiden.  Fenomen som vi rubricerar 21

som sociala slutar aldrig att förändras, eftersom att det pågår konflikter om definitioner av 

samhälle och identiteter. Laclau och Mouffe menar att den sociala tillvaron kan uppfattas i 

termer av konflikt, eftersom begrepp och ord ständigt är i konflikt när det kommer till 

meningsskapande på den språkliga nivån. Det här ses som ett anlag som förts vidare genom 

marxismens tankar om antagonism, men där menat konflikter mellan samhällsklasser på ett 

ekonomiskt plan.  Därför menar Laclau och Mouffe att diskursteorins uppgift blir att 22

undersöka och studera ambitionen att etablera entydighet i sociala praktiker.  

 Strukturalismen visar sig inom det här diskursperspektivet genom synen på språk 

som ett teckensystem. Den här tanken är hämtad från den schweiziska lingvisten Ferdinand 

de Saussure som menade att språket kan ses som ett teckensystem där ett ord/begrepp inte 

redan har en given innebörd. Han menade istället att man måste skilja mellan uttrycket, 

vilket är namnet på ordet i sig, och innehållet, det vill säga det som är betecknat, alltså 

begreppet. När man sammanfogar uttryck och innehåll får man ett ord. Till exempel ordet 

”bord”, som då är ett uttryck, det skrivna eller talade ordet ”bord" samt det tankeinnehåll 

som vi associerar med ordet ”bord”. På så sätt får olika ord olika betydelser för olika 

människor. En del människor har andra associationer till ord som inte delas av en själv.  23

 Poststrukturalismen har medfört liknande tankar angående uppfattningen om att 

bakomliggande struktur inom diskurser är oföränderliga. Det hävdas att det finns en 

struktur, men alltid i en tillfällig och inte heller alltid i en motsägelsefri form eftersom den 

 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012: 37320

 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012: 364-36521

 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012: 36922

 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012: 36523
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konkreta språkanvändningen är det sätt som skapar, reproducerar och förändrar strukturer. 

Laclau och Mouffe menar att betydelsebildning fungerar som en social process som fixerar 

betydelser som om det funnits en saussuresk struktur.  24

Diskursanalysen intresserar sig av de ord som innehåller många betydelser för människor, 

de är då mångtydiga. Ord som dem befinner sig i en ständig strid kring begreppets 

betydelse, element blir därmed samlingsordet för de tecken som är utsatta för strider kring 

betydelse. Laclau och Mouffe introducerar också benämningen ”flytande signifikanter” för 

de ord som inom diskursen är speciellt öppna för olika betydelser. De introducerar också 

ett alternativ till det begreppet, nämligen ”tomma signifikanter”. Med det här menas 

diskurser som baseras på myter, alltså ett samlingsord för begrepp som egentligen har en 

tvetydig betydelse. Det finns alltså utrymme för egen tolkning vilket har visat sig ha stor 

inverkan på människor som i speciella situationer behöver känna sig enade. Trots att både 

Laclau och Mouffe baserar en del av sin diskursteori på marxismen avvisar de den 

marxistiska tanken om att kollektiva identiteter är bestämda av ekonomiska och materiella 

faktorer. De menar att samhället är indelat i klasser, men att samhällets grupperingar alltid 

skapar diskursivt. Mycket av den subjekuppfattning som Laclau och Mouffe driver kan 

hämtas från Louis Althussers teori om interpellation. Begreppet interpellation syftar till att 

förklara hur individen försätts (interpelleras) i bestämda positioner som är determinerat av 

diskurser. Althusser menar att den här interpellationen är ideologisk i och med att den 

döljer de sanna identiteterna. Laclau och Mouffe hävdar dock att det inte finns några sanna 

identiteter, utan att individen interpelleras av diskurserna och därför blir subjekt och i den 

mening även subjektspositioner i en diskursiv struktur. Subjektspositionen kan förstås i 

termer om diskursens påverkan på subjektet. En individ kan finna sig i flera diskurser som 

olika subjekt, exempelvis ”förälder” och ”kvinna” vilket i sin tur påverkar hur subjektet ser 

på världen de lever i och samtidigt hur diskursen uppfattas.  Laclau och Mouffe skiljer på 25

den tidigare förklarade subjektsposition och politisk subjektivitet. Subjektspositionen utgör 

i det här avseendet inte helt öppna kategorier, de upprättar ramar för människan, även om 

det finns fler än en subjektsposition. Politisk subjektivitet är istället något som fokuserar på 

människans verkliga handlande. Diskursens upplösning kan även ses i termer om 

 Bergström, G & Boréus, K.Textens mening och makt,  2012: 35724

 Bergström, G & Boréus, K.Textens mening och makt, 2012: 37125
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subjektsposition och politisk subjektivitet. När upplösningen inträffar, uppstår en nyskapad, 

öppen situation. Det skulle kunna ses som ett misslyckande eftersom de ramar som satts 

upp för diskursens förståelse inte längre kan ses som fungerande och därför måste 

subjekten handla under nya villkor som är öppna.  När det kommer till distinktioner gör 26

Laclau och Mouffe en viktig sådan mellan det politiska och det objektiva som de menar att 

varje diskurs tillhör. En politisk diskurs förklaras som en diskurs vilket det råder 

stridigheter om betydelse, medan de objektiva diskurserna ses som diskurser som är så 

etablerade i termer av betydelse att deras kontingens glöms bort. Den politiska diskursen 

ämnar att förklara hur vi människor försöker konstituera sociala praktiker. Den objektiva 

diskursen är redan avlagd, eftersom den är ett resultat av historiska, politiska strider.  27

Laclau och Mouffe placerar begreppet hegemoni mitt emellan det objektiva och det 

politiska, de menar att det objektiva kan återigen bli politiska och strider inom det politiska 

kan upplösas av samförstånd. Det här sker genom hegemoniska formationer, alltså att 

alternativa uppfattningar om verkligheten undertrycks så att kvar bara finns en 

verklighetsuppfattning som kan vara den naturliga. Hegemoni är således ett 

samlingsbegrepp på diskurser som inte längre utmanas.  28

 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012: 37226

 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012: 37227

 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt, 2012:370-37128
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2.1.3 Uppsatsens användning av Laclau och Mouffe´s diskursteori 

För analysen så kommer Laclau och Mouffe’s teori om diskursanalys användas. Uppsatsen 

kommer ej att följa en strikt mall för analysen, utan baseras på Laclaus och Mouffes 

begreppen hittade i deras teori. Element, moment, ekvivalenskedja och nodalpunkt 

kommer därför bli centrala delar av analysen. Eftersom syftet med uppsatsen blir att 

undersöka diskursen och avgöra om det finns genusaspekter i framställningen av Hillary 

Clinton är ordvalen i artiklarna det mest intressanta. Uppsatsen kommer att fokusera på hur 

elementen sätts i relation till varandra i ekvivalenskedjor och hur det skapar specifika 

betydelser. 

2.1.4 Material 

Materialet som har analyserats är två amerikanska tidskrifter, en liberal och en konservativ. 

För att det ska bli en rättvis analys med validitet har lika många analysenheter från båda 

sidor används. Tidskrifterna som kommer användas för analysen är The Washington Post 

(liberal) och The Washington Times (konservativ). Avgränsningen har gjorts vid två 

tidningar för att kunna hålla analysen skarp. Det centrala upplevdes vara att det finns 

utrymme för olika synpunkter från olika skribenter men att det inte är för mycket material 

som ska analyseras. För att kunna bibehålla den röda tråden i arbetet har materialet som 

samlats in rört den mediala framställningen av Hillary Clinton under valkampanjen i USA 

2016, speciellt under den tid som Hillary blev sjuk i lunginflammation. Materialet som har 

studerats är artiklar som gäller Hillarys sjukdom och tiden efter den. Artiklarna är antingen 

skrivna som nyhetsartiklar eller kolumner baserade på opinion. Avgränsningen gjordes för 

att låta diskussionen vara ärlig eftersom personifierade kolumner bidrar till att diskussionen 

känns mer äkta. Det finns också en chans att det finns en större variation av ord och 

begrepp, vilket är intressant när en diskursanalys ska göras. Poängen är att undersöka vilka 

ord som användes och på vilket sätt man pratade om Hillary under sjukdomsperioden. 

Anledningen till det är att det anses vara en bra tidpunkt för att granska mediers 

framställning då intresset för undersökningen ligger mycket i forskningsfrågorna som 

uppkommer i samband med händelsen. Det är dessutom intressant att använda det 

amerikanska valet eftersom en kvinna för första gången var så nära att bli president. 
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3. Teoretisk bakgrund 

Uppsatsen bygger på tre teorier om genus: alla kortare varianter av de teorier som 

presenteras i respektive författares verk. Raewyn Connells, Yvonne Hirdmans samt Simone 

de Beauvoir. Teorierna ligger till grund för hur diskursanalysen kommer analysera de 

begrepp som hittas i artiklarna och tolkningen av dem. 

3.1. Raewyn Connell - ”Om genus” 

”Om Genus” är Raewyn Connells bok om genusforskning som tar upp många olika 

aspekter av debatter och åsikter angående genus och genusforskning. I boken tar Connell 

upp det som skulle kunna vara uppkomsten av genusteorier.  

Ordet genus kan spåras tillbaka till att ha indoeuropeisk ordstam som betyder att producera, 

vilket också har gett många språk upphov till ord som betyder sort eller klass.  På grund 29

av det här menar Connell att eftersom finns en biologisk skillnad i hur vi delar upp hanar 

och honor i djurriket, kan även genus uppfattas som en social eller psykologisk skillnad i 

samhället.  Connell hävdar att genus handlar om sociala relationer inom vilka individer 30

agerar. Utan att det finns skillnader i manligt och kvinnligt blir det trots det ett sorts 

mönster i sociala relationer i liknande sammanhang. Connell menar att vi kan se på det här 

som strukturer, och att vi därför också kan se genus som en social struktur och inte som 

något biologiskt.   31

 Connell hävdar att samtidigt som genus kan ses som en social struktur måste man 

vara medveten om att genus har kopplingar till människokroppen. Det är en vanlig 

uppfattning att genus är en avspegling av biologiska skillnader mellan män och kvinnor. 

Connell hävdar därför att det här är fel och att den här modellen inte koncentrerar sig på 

kroppen utan tanken på kulturella mönster som en direkt avspegling av skillnaderna mellan 

människokropparna. Det finns ibland kulturella mönster som kan avspegla kroppsliga 

skillnader. Ofta är det mer än så dock, menar Connell. Hon tar ett exempel som illustrerar 

 Connell, R. Om genus. 2003: 22ff29

 Connel, R. Om genus. 2003: 23f30

 Connell, R. Om genus. 2003: 24f31
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hur sociala praktiker ibland överdriver skillnaden mellan män och kvinnors kroppar, 

mammakläder exempelvis. Connell slår fast att vi inte kan säga att sociala arrangemang 

alltid avspeglar biologiska skillnader, det finns för mycket som tyder på att det inte är sant. 

 Däremot, menar Connell, kan man säga att samhället anpassar sig till kroppar och 

hanterar skillnaderna då det inte finns något biologisk grund när man talar om genus som 

social process. Det utmärker sig snarare som en arena där kroppar används för sociala 

processer. Informellt, menar hon, förhåller sig samhället till människokroppen och de 

konsekvenser den bidrar till, både i privatlivet och för samhällets framtid.  Det här kallar 32

Connell för den ”reproduktiva arenan”. Connells viktigaste tanke är hur genus inte är 

biologiskt överförbart utan hur det är något som överförs socialt genom kraften hos 

strukturer som definierar det individuella handlandet, därför framstår de också som 

oföränderliga. Connell hävdar dock samtidigt att förr eller senare förändras 

genusordningen genom att nya sociala situationer skapas av den mänskliga praktiken och 

att strukturen upprättar kristendenser. Det betyder enligt Connell att det är så genus uppstår 

och kanske eventuellt slutar att upphöra.  33

 Connell, R. Om genus. 2003: 25f32

 Connell, R. Om genus. 2003: 25f33
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3.2. Yvonne Hirdman - ”Genussystemet” 

I sin forskning beskriver professorn och forskaren Yvonne Hirdman hur vi människor 

skapar olika osynliga seder, normer och bestämmelser kring manligt och kvinnligt i 

samhället. Hirdman menar att det finns en skillnad på vad som är innebörden av genus och 

vad som menas med ”socialt kön” eftersom genus samtidigt innefattar maktrelationer 

mellan män och kvinnor. 

För att göra det här tydligare målas en bild av det som Hirdman kallar för ett 

”genuskontrakt”. Hirdman menar att i och med att vi lägger värderingar i vad som ses som 

manligt och kvinnligt samt att vi delar upp oss och skapar dessa normer för oss själva 

lägger vi själva grunden för att genussystemet uppdagas. För att kunna understryka och 

problematisera genus som begrepp är ett genussystem användbart. Enligt Hirdman är det 

viktigt att systemet förstås som en dynamisk struktur som genom sina normer och 

förväntningar vi satt upp ger upphov till mönstereffekter som kan tänkas vara en slags 

ordningsstruktur. Den här strukturen ger oss möjlighet att kategorisera och på så sätt också 

finna ekonomisk och politisk ordning. 

Genuskontraktet känns igen av tre principer som ligger till grund för utövandet: 

• Kvinnor och män skiljs åt 

Vilket betyder att saker som ses som manliga respektive kvinnliga skiljs åt och är oftast 

varandras motsatser eller väldigt olika varandra. Det här kan uppmärksammas inom till 

exempel färger som anses passa ett visst kön bättre än ett annat, att pojkar oftast beskrivs 

som ”stökiga och högljudda” medan för flickor är den ideala beskrivningen att de ska vara 

”tysta och beskedliga” eller att det finns leksaker som sägs passa killar bättre än tjejer på 

grund av påstådda karaktärsdrag kopplade till kön.    34

 Hirdman, Y. Genuskontraktet, 1988: 5034
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• Manligt värderas högre än kvinnligt 

Det som samhället definierar som manligt är oftast förknippat med en högre status 

än det som är definierat som kvinnligt. Till exempel om en flicka beskrivs som 

”pojkflicka” är det större chans att det värderas högre än om en pojke skulle beskrivas som 

”tjejig”. Det som bestäms, görs och definieras av män tenderar att vara högre värderat i 

samhället på grund av de strukturer och maktrelationer som uppstått mellan könen.  35

• Alla skapar den bestämda genusordningen 

Alla i samhället är med och skapar det genuskontrakt som vi senare ser som vår 

norm. Det här betyder inte att genuskontraktet som skapats indikerar att alla män står över 

alla kvinnor. Hirdmans teori beskriver snarare hur vi alla skapar genuskontraktet på 

gruppnivå, och sedan tar det vidare som strukturer vi applicerar på samhället. Hirdman 

menar att det är viktigt att hålla isär individ och grupp-nivå när det kommer till det här.36

 Hirdman, Y. Genuskontraktet. 1988: 50ff35

 Hirdman, Y. Genuskontraktet. 1988: 57ff36
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3.3. Simone de Beauvoir - ”Det andra könet” 

Simone de Beauvoirs bok räknas som en av feminismens stora klassiska verk och många 

teorier om genus och feminism härstammar härifrån. I verket förklarar Simone det som hon 

anser vara det viktigaste för kvinnans utveckling och vad som innebär att vara kvinna, här 

komprimerad för lättare överskådlighet. 

• Målet med feminismen är kvinnlig frigörelse 

Kvinnans främsta mål är hennes existentiella frigörelse. Kvinnan har, precis som mannen, 

rätt att vara den hon vill vara och utvecklas till. De Beauvoir menar att om kvinnans 

frigörelse avstannar och hon tvingas till tystnad eller inte får chansen att utveckla sitt jag, 

utsätts hon för förtryck. Hennes mänsklighet kränks och förnekas. Kvinnan har, enligt 

Simone, alltid påtvingats att vara ett objekt som bestäms av mannen och inte henne själv.  

Därför blir ett av feminismens stora mål att kvinnan ska frigöras från objektifiering.  37

• ”Man föds inte till kvinna, man blir det” 

Att bli kvinna kräver uppfostran. Simone beskriver hur en kvinna är, rent 

biologiskt, av kvinnokön men att hennes genus bestäms av kulturella omständigheter. 

Kvinnlighet skiljer sig från könet kvinna och kvinnlighet inte är någonting som bör tvingas 

bort eller på kvinnor. De karaktärsdrag som kvinnor besitter inte är medfödda, de speglar 

snarare en situation. 

 de Beauvoir, S. Det andra könet. 1995, 23ff37

!19



  

• Kvinnans frigörelse börjar med självständigt arbete  

Kvinnor som förpassas till hemmet får aldrig uppnå sin fulla potential. Kvinnor 

som tvingas stanna i den privata sfären blir därmed också bestulna på autonomi och 

ekonomisk självständighet och hamnar därför i ett underläge gentemot mannen. Genom att 

kvinnor tillsammans tar sig an det offentliga näringslivet betyder det att de också verkar på 

samma villkor som männen. Det här i sin tur betyder att de kan bli ekonomiskt oberoende 

och med det kommer även ett ansvar, eftersom endast ett självständigt och fritt subjekt kan 

vara ansvarigt för sina egna handlingar.  Som yrkeskvinna kan hon leva sitt liv utifrån 38

sina villkor utan att vara beroende av mannen. Kvinnan blir också mottaglig för den sociala 

aspekten i frigörelsen: hon kan förväntas anstränga sig för allmännyttans skull. I det här 

avseendet blir kvinnans frigörelse också mannens frigörelse. På så sätt blir äktenskapet 39

också en friare och mer jämbördig relation. Innan var äktenskapet ytterligare ett sätt för 

kvinnan att vara beroende av mannen, när kvinnan nu också har sin egna länk till det 

offentliga näringslivet så kan hon nu också ingå i en jämbördigt äktenskap med en man, 

som två jämställda individer.   40

 Det Simone de Beauvoir menar är att alla individer föds fria och att den kopplingen 

som görs mellan det biologiska könet och personligheten alltså är en konstruktion, inget 

faktiskt. Därmed måste kvinnan befria sig från underkastelse och inse sin inneboende 

frihet. 

 de Beauvoir, S, Det andra könet, 1995: 39f38

 de Beauvoir, S. Det andra könet, 1995: 403f39

 de Beauvoir, S. Det andra könet, 1995: 30440
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3.4. Begrepp 

I det här avsnittet förklaras begrepp som anses viktiga att förstå för att kunna ta del av 

analysen på rätt sätt. De begrepp som förklaras är kön, genus, stereotyper, jämställdhet, 

jämlikhet och sexualisering.   

Kön kan syfta på de biologiska könen ”man” och kvinna”, alltså skillnader i biologiska 

könsceller , men kan också definieras utifrån vad en människa själv definierar sig som. 41

Kön handlar på så sätt lika mycket om ens egen kropp, könsidentitet och könsuttryck som 

det handlar om att tillhöra ett kön rent biologiskt. Det innebär att kön är hur man 

identifierar sig själv och hur man väljer att uttrycka det i sig själv.   42

 När begreppet genus används, avses inte det biologiska könet. Här talas det istället 

om de aspekter av kön som är konstruerade socialt och kulturellt. Det är föreställningar om 

saker och ting, normer och handlingar som formar våra sociala kön. Användningen av 

termen ”genus” delar samtidigt upp människor i två kategorier: män och kvinnor, och 

förknippar samtidigt de sociala könen med en uppsättning av olika egenskaper och 

handlingsmönster som vi på förhand konstruerat. Vad som förknippas med vad som är 

”manligt” och ”kvinnligt” förändras hela tiden och skiljer sig från olika tidsepoker, länder, 

miljöer och kulturer.   43

 Ordet stereotyp är en förenklad beskrivning av hur människor eller grupper (i det 

här fallet män och kvinnor) är, beter sig eller tänker. Det här exemplifieras lättast genom att 

påvisa vilka egenskaper vi oftare förknippar med, till exempel, manligt och kvinnligt. Det 

manliga blir ofta betecknat som starkt och aktivt, medan det kvinnliga istället beskrivs som 

mer passivt och omhändertagande.  Diskussionen angående stereotyper gäller oftast en 44

snedvriden bild av könen, det vill säga att alla är olika och borde uppfattas olika. Det 

hävdas till exempel att ett medialt pådrivande av stereotyper kan skada jämställdheten.   

Nationalencyklopedin, ”kön”. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kön 41

 Nationalencyklopedin, ”könsroll”. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/42

könsroll 

 Nationalencyklopedin, ”genus”. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genus 43

 Nationalencyklopedin, ”stereotyp”. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/44

stereotyp 
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Med jämställdhet förutsätts det att alla kön ska ha samma möjligheter och rättigheter i ett 

samhälle. Det här betyder alltså att alla män och kvinnor ska, i en utopi, ha samma 

möjligheter att påverka och ha inflytande, men också samma möjligheter till jämställda 

villkor på arbetsplatsen, i hemmet och i samhället i stort.  45

 Jämlikhet syftar på alla människors fullständiga lika värde och rättigheter. Här 

avses människor av alla slag från alla sociala klasser, härkomst, kön och religioner.  Alla 46

människor ska ha samma möjligheter och förutsättningar att lyckas.  

 Ett annat begrepp som är kopplat till det här ämnet är sexualisering. Begreppet 

används för att påvisa den manliga dominansen över kvinnor i vardagslivet. Att sexualisera 

betyder att det sexuella hos någonting framhävs, objektifieras eller betraktas. Då det 

generellt är mycket vanligare att sexualisering av kvinnor sker så kan det ge ytterligare en 

maktposition för män, vilket bidrar till att kvinnan är sedd som underlägsen. Sexualisering 

ska dock ej blandas ihop med den mänskliga sexuella driften.  Sexualisering sker dock till 47

en större del i mediala sammanhang, exempelvis genom reklam. Sexualisering kan också 

ses som ett sätt att befästa könsroller och stereotyper. Det kan även kopplas till medial 

skildring och dess eventuella skada på både debatten om jämställdhet som jämlikhet. Det 

finns en risk att det påverkar det kritiska tänkandet hos befolkningen samt att det bidrar till 

ett ökat fördomsfullt samhälle.  

 Nationalencyklopedin, ”jämställdhet”. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/45

jämställdhet

 Nationalencyklopedin, ”jämlikhet”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/46

jämlikhet 

 Nationalencyklopedin, ”sexualisera”. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/47

sexualisera
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4. Analys 

Analysen bygger på 6 artiklar, varav 3 stycken är hämtade från The Washington Post och 3 

stycken är hämtade från The Washington Times. Artiklarna handlar alla om perioden under 

kampanjen då Hillary Clinton blev sjuk i lunginflammation. Sjukdomsperioden anses vara 

den tidpunkt under kampanjen då det är tydligast hur olika de åsikter som skildras kring 

Hillary som presidentkandidat är. Artiklarna är skrivna som antingen nyhetsartiklar eller 

som kolumner. Artiklarna har hittats genom google.se, sökningen gjordes på ”Hillary 

Clinton Pneunomia Washington times/post”. Begreppen element, moment, 

ekvavilenskedja, nodalpunkt och mastersignifikant kommer som tidigare nämnt bli de 

centrala delar som kommer utgöra analysen. Varje artikel kommer läsas och kategoriseras 

in i de ovannämnda kategorierna. 
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4.1. The Washington post: ”Hillary Clinton’s health just became a real 
issue in the presidential campaign”.  

Artikeln behandlar hur amerikansk media fick reda på att Hillary Clinton blivit sjuk och 

börjar med att redogöra för vad som hände den 11/9 under minnesceremonien för den 15 år 

tidigare terrorattacken i New York. Kolumnisten beskriver först hur hennes hälsa 

egentligen inte borde vara en fråga, men att de senaste händelserna som kopplats till 

hennes hälsa kan vara ett tecken på ett större hälsoproblem och att folket har rätt att undra 

angående Hillary’s hälsa om hon ska bli deras nästa president. Kolumnisten beskriver hur 

Clinton’s menade att folket bör lita på dem när de säger att Hillary mår bra, men 

kolumnisten menar att kontexten räcker för att Clintons kampanj måste berätta vad det var 

som hände och kanske till och med publicera hennes privata, medicinska journaler för att 

bevisa att hon är frisk. Kolumnisten avslutar med att säga att Hillary nu tvingas att prata 

om sin hälsa.  48

 ”Health” är ett återkommande element i texten, vilket tolkas som ett element i och 

med att det kan användas i både positiv och negativ bemärkelse. I det här avseendet tolkas 

det negativt eftersom det används för att påvisa hur Hillary varit sjuk och faktiskt inte haft 

hälsan i behåll. ”Trust” är även det ett återkommande ord i artikeln, vilket är associerat 

med en positiv känsla, men används här för att påvisa det påstått absurda i att folket ska 

antas lita på kampanjen när de säger att Hillary mår bra, de har ju inga bevis för det. 

”Evidence” (= bevis) är ett ord som används ofta i texten. ”Coughing, I wrote, is simply 

not evidence enough of any sort of major illness…”. Här används evidence som ett 

entydigt ord. ”Overheating” (=överhettning) är även det ett ord utan fler betydelser, en sak 

eller en människa kan bli/känna sig överhettad. Trots att båda orden är entydiga så används 

de i en kontext där läsaren kan applicera betydelser själv. Det blir lättare för läsaren att i en 

text där Hillary’s pålitlighet ifrågasätts, låta ”evidence” och ”overheating” bli ord som 

förstärker frågan om Hillarys hälsa. ”Overheating” skrivs även inom citationstecken, vilket 

bidrar till en uppfattning om förlöjligande av åkomman. ”Hiding” (= gömmer), 

”Serious” (= seriös, allvarlig) och ”Force” (= kraft) anses vara momenten i texten, eftersom 

Cillizza, C, Hillary Clinton’s health just became a real issue in the presidential campaign, 48

The Washington Post. 2016-09-11 https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/
2016/09/11/hillary-clintons-health-just-became-a-real-issue-in-the-presidential-campaign/?
utm_term=.ec3959d65d69 
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de har en bestämd negativ mening. De är alla ord som används i situationer som är 

allvarliga eller skrämmande för oss på olika vis. Sättet de används på i texten vittnar om att 

de kan påverka diskursen kring Hillary då de genomgående används i negativa situationer.  

Nodalpunkten anses vara ”falling ill” (= bli sjuk) då de är tecknen som ordnar de andra 

runt sig, texten kretsar kring Hillarys plötsliga sjukdom och är även navet för åsikterna 

kring om hennes hälsa orkar med president-yrket, som spär på problemen med pålitlighet 

som Hillary haft problem med den senaste tiden under sin politiska karriär.  

 ”Candidate” (= kandidat) anses vara den mastersignifikant som fungerar som den 

överordnade identiteten i texten. De bidrar till att de bör vara pålitliga och transparenta, 

något som den drivna tesen i texten eventuellt motsäger sig. Analysen tolkar även detta 

som en genusaspekt eftersom pålitlighet är en egenskap associerat med styrka, vilket oftare 

tillskrivs män än kvinnor. Ur denna synpunkt blir Hillary därmed en opassande kandidat. 
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4.2. The Washington Times: Guarding Hillary’s health 

Artikeln redogör för Hillary’s hälsoproblem vid minnesceremonin den 9/11 och hur hennes 

kampanjmedarbetare jobbat hårt för att hålla den här informationen undan media. Artikeln 

skriver även att både President Obama och hans rådgivare varit så oroliga för Hillary’s 

hälsa att de ordnat medicinsk hjälp, men att Hillary vägrade på grund av rädsla för hur det 

skulle kunna påverka kampanjen. I artikeln hittas även en mängd påstådda hälsoproblem 

som Hillary enligt skribenten kämpar mot, samt att Hillary hellre skulle dö än att ge upp 

sin kampanj.  49

I texten används moment som ”attention” (= uppmärksamhet) och ”health” (= hälsa) i 

negativ mening för att påvisa hur hennes hälsoproblem skulle kunna påverka hennes 

kampanj negativt. De är också de ord som formar diskursen, eftersom artikeln utgår ifrån 

att hon har problem med hälsan som hon döljer från folket. ”Health” är i största allmänhet 

ett ord som tolkas i positiv mening, förutsatt att det inte läggs till ett negativt beskrivande 

ord innan. Hälsan i behåll, du tar hand om sin hälsa eller är hälsosam. I artikeln används 

ordet hälsa som ett negativt ord artikeln igenom, exempelvis som ”The truth about 

Hillary’s health”. Det här bidrar till att läsaren får en negativ bild av Hillary, eftersom hon 

(påstått) inte bara har problem med hälsan utan också ljugit och försökt dölja det för folket. 

I det här avseendet används momenten för att förstärka att Hillary inte är pålitlig.  

”Hidden” (= dold), ”Secret” (= hemlighet) och ”Suffer” (= lida) är ord som direkt 

associeras med negativa saker. Man döljer saker som man inte vill ska hittas, håller 

hemligheter för människor man inte litar på och lider av saker som gör oss illa på olika sätt, 

till exempel. Orden är dessutom associerade med känslan av någon som sårar oss, vilket 

kan bidra till ett dåligt helhetsintryck för läsaren. 

 Klein, E, Guarding Hillary’s health - How Hillary’s health problems make her unfit for the 49

presidency, The Washington Times, 2016-10-16 http://www.washingtontimes.com/news/
2016/oct/16/hillary-clintons-health-problems/ (hämtad: 2016-12-12)
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Ekvvavilenskedjan i texten blir därmed också ”leak to the media” (= läcka till medierna) 

eftersom det anses vara det som är gemensamt för de hittade signifikanterna. Den här 

meningen blir betydande eftersom Hillary framställs som en opålitlig person och ”leak to 

the media” anses vara något som skulle kunna förstöra hennes anseende. Meningen bidrar 

dessutom till att läsaren tänker att det kan finnas mer som Hillary döljer. 

  

”Would rather die” (= skulle hellre dö) anses vara en nodalpunkt i diskursen, eftersom 

Hillary fortsätter kämpa trots sjukdom. Att hon aldrig ger upp kan ses som både positivt 

och negativt, beroende på vilket ställning man har på förhand. Därför kan nodalpunkten 

även uppfattas som en flytande signifikant, då den kan ha en tvetydig mening. Det anses 

dock vara sammankopplande i diskursen. Hillary framställs som envis och aktiv i sitt jobb, 

men det är oklart av vilka anledningar.  

  

President hittas i texten och används som mastersignifikant. Det är direkt överordnade och 

används i texten för att visa hur det är det tuffaste yrket, både fysiskt och psykiskt. Det här 

görs eventuellt för att återigen påvisa hur Hillary inte har vad som krävs hälsomässigt för 

att vara president. Det kan dessutom uppfattas som ett maskulint ord som innefattar styrka, 

beslutsamhet och målmedvetenhet. I artikeln, som utgår i från att Hillary är opålitlig och 

svag eftersom hon är sjuk, kan det uppfattas även som att hon inte har de egenskaperna 

som krävs, antingen för att hon är kvinna eller för att hon är påstått opålitlig. Det tolkas 

som en genusaspekt i det att hon framställs ha alla de negativa egenskaperna som inte är 

önskvärda i en president, kanske av den anledningen att hon är kvinna.  
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4.3. The Washington Post: Clinton falls ill during 9/11 memorial service 
in New York 

Artikeln redogör för hur Clinton blev sjuk under minnesceremonin. Den fastställer hur 

Hillary var tvungen att få hjälp från sina säkerhetsvakter för att ta sig till sin bil och hur 

Donald Trump uttalat sig om huruvida hon har vad som krävs för ett presidentskap. 

Artikeln utgår ifrån att hon blev sjuk men att det är någonting som kan hända alla, hon 

framstår därmed inte opassande som president. Intervjuer med personer som sett eller 

pratat med Hillary under ceremonin återfinns i artikeln. Artikeln redogör för de andra 

medicinska nedslag Hillary haft där hon bland annat fått en hostattack under ett tal samt 

uppsökt läkare för blodpropp. Artikeln avslutas med en beskrivning av hur Hillary nu mår 

bättre och hur en presidentkampanj är påfrestande för vem som helst.  50

  

”Buckling" och ”Stumbling” är två ord som används för att förklara hur Hillary tog sig till 

transporten. Orden betyder ungefär att hon snubblar och vinglar till bilen. De är negativa i 

sin mening, men används för att förklara hur Hillary sjukdom påverkade henne negativt. 

”Buckling" har flera betydelser, det kan betyda spänna eller buckla men i artikeln uppfattas 

det som att ha en fast betydelse eftersom det beskriver mer om hur sjukdomen påverkade 

henne än att påverka diskursen. ”Flanked” (by her secret service agents) och ”leaning” 

beskriver hur hon var tvungen att luta sig mot sina vakterna medan de hjälpte henne. Orden 

har en mångtydighet i sig eftersom de kan användas i både positiva och negativa meningar. 

Den positiva meningen av ordet skulle kunna vara att man lutar sig mot någon kärleksfullt 

till exempel, medan det är tydligt att det här handlar om svaghet. Visserligen beror det på 

sjukdom men analysen tolkar det som dubbeltydigt, en kvinna behöver hjälp samt att 

sjukdomen är ett tecken på svaghet, både fysiskt och psykiskt. Det är värt att diskutera 

huruvida det hade varit samma situation i fall en man hade varit sjuk. Det är möjligt att 

uppfatta det som genusaspekt i beskrivningen av Hillarys sjukdom. Att hon tvingas ta emot 

hjälp från män blir ett tydligt tecken på att en kvinna uppfattas som svagare och därför 

samtidigt en opassande president. Det här kopplar analysen till Hirdmans teori om 

 Gearan, A och Phillip, A,  Clinton falls ill during 9/11 memorial service in New York, The 50

Washington Post, 2016-09-11 https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/
2016/09/11/clinton-falls-ill-during-911-memorial-service-in-new-york/?utm_term=.
8a049b001866 

!28

https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/09/11/clinton-falls-ill-during-911-memorial-service-in-new-york/?utm_term=.8a049b001866


  

egenskaper kopplade till kön. Förminskningen av Hillarys mående tolkas bero på hennes 

kön då hon anses vara svag som individ för att hon uttryckt svaghet på grund av sjukdom. 

”Debunked theories” (= avslöjade teorier) och ”avalanche of speculation” (= lavin av 

spekulation) är begrepp som hittas i texten. Det här kan ses som en ekvivalenskedjor 

eftersom diskursen utgår ifrån att Hillary möjligtvis döljer någonting om sin hälsa. Ordet 

lavin tolkas som en hyperbol som bidrar till en uppfattning om en allvarlig och hätsk 

situation. Det uppmanar även läsaren till att tro det är en viktig situation som måste 

undersökas. ”…had to make up some rushed security plans on the fly” (= var tvungna att 

göra upp förhastade säkerhetsplaner i farten) anses vara en nodalpunkt. Meningen antyder 

att det var mycket stress involverat. Ett flyende av det här slaget indikerar att det möjligtvis 

finns en risk för dålig framförhållning i politiken också. Det här knyter ihop artikeln på ett 

sätt eftersom den redogör för Hillarys sjukdom: hur hon lämnade ceremonin, varför och 

vilken påverkan det hade.  

Artikeln tar i slutet upp ett uttalande gjort av Joe Crowley som menar att vem som helst 

hade kunnat känna sig lite yr och varm eftersom det var så varmt. Han poängterade att han 

själv behövde dricka mycket vatten under ceremonin samt att han tyvärr tror att incidenten 

kommer bidra till mer tvivel och konspirationer angående Hillarys hälsa och att hon 

tenderar att hållas till en ”halvgud” status. Det här tolkas som att Hillary har andra krav på 

sig som presidentkandidat och behöver anstränga sig mycket hårdare för att bli tagen på 

allvar eller trodd på. Om det här har att göra med kön eller hennes tidigare politiska karriär 

blir däremot okommenterat i artikeln. Analysen tolkar det dock som att könet spelar störst 

roll, vilket har varit ett problem inom politiken långe. Kvinnliga makthavare tvingas leva 

upp till andra krav än manliga, vilket gör att färre kvinnor försöker sig på en politisk 

karriär.  Det är därför möjligt att Hillary utsätts för samma problematik när hon som 51

kvinna tagit sig så långt i en amerikansk presidentkampanj i ett relativt konservativt land. 

Det här kopplas återigen till Hirdmans genusteori då en kvinna har andra krav på sig att 

lyckas än en man. En mans ord tar också på större allvar än en kvinnas, vilket anses 

bevisas i diskursen.  

 Swedenmark, E. ”Vi behöver så många fler Margot och Gudrun”, Svt opinion. 201551
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Artikeln tar upp att Hillary har redogjort för sin hälsa genom sin personliga läkare, men 

trots det fortsätter konspirationerna kring hennes hälsa. Trots det oroade sig flera att hon 

var för ”frail” (= bräcklig) för att vara president efter sina eventuella hälsoproblem tidigare. 

Bräcklig är ett ord som uppfattas relativ feminint, eftersom det är en synonym till ömtålig. 

Användandet av ordet kan uppfattas som en styrning av diskursen, också att det finns en 

viss genusaspekt i användandet av det. Användandet av ord som oftare associeras med 

kvinnor för att beskriva Hillary kan uppfattas som ett förstärkande av könsroller, vilket 

samtidigt ger Donald Trump en eventuell fördel. 
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4.4. The Washington Times: Hillary Clinton’s health scare, pneumonia 
diagnosis fuel speculation of cover-up 

Artikeln redogör för läsaren hur Hillary Clinton blev diagnostiserad med lunginflammation 

och var tvungen att avbryta minnesceremonin den 9/11. Artikeln tar upp hur Clintons 

kampanj dementerar alla anklagelser om att Hillary skulle vara allvarligt sjuk. Trots det här 

väljer artikelns författare att lyfta fram citat från läkare som menar att det finns anledning 

att tro att Hillary kan lida av exempelvis Parkinsons. Artikeln tar även upp citat från läkare 

som dementerar uppgifterna om att Hillary skulle lida av allvarliga sjukdomar, exempelvis 

“I’m not a Hillary fan at all. But this video was truly a hack job by a half-informed 

physician, and I am ashamed that this doctor would even try to do this”.   52

Elementen i texten anses vara följande. ”Weathering a deluge of speculation” anses vara 

styrande eftersom det verkar finnas mycket mer som behöver avslöjas angående Hillarys 

hälsa. Det framstår som om kampanjen döljer någonting för väljarna, vilket artikeln här 

utnyttjar. ”Deluge” (= en störtflod, alt. syndaflod) är ett ord som bidrar till att läsaren blir 

orolig, eftersom ordet i sig kan ha flera betydelser som alla bär på en negativ innebörd. 

”Laughed off questions” är även det ett begrepp som bidrar till att läsaren kan bli irriterad. 

Här tas väljarnas oro inte på allvar. Hillary vet förmodligen bäst hur hennes hälsa är och 

därför går det att förstå hur hon kan skratta bort uppgifter som i hennes öron bara är 

anklagelser. För en väljare som anser sig ha bevis för att tro på anklagelserna kan det här 

kännas som om Hillary inte tar spekulationerna på allvar. Det kan även tolkas som att om 

hon skrattar bort det och inte pratar om det, så är det i sig ett bevis för att hon döljer något. 

Begreppet i sig är entydigt men kan tolkas annorlunda beroende på ställning i den här 

speciella situationen. ”Vouched” är ett ord som har en fixerad betydelse, man ”går i god” 

för att vad någon säger är sant alternativt att man kan lita på personen. Här används det för 

att understryka hur Hillarys läkare garanterar att Hillary har hälsan i behåll. 

 Miller, S.A, Hillary Clinton’s health scare, pneumonia diagnosis fuel speculation of cover-52

up, The Washington Times, 2016-09-11 (http://www.washingtontimes.com/news/2016/sep/
11/hillary-clintons-health-scare-pneumonia-diagnosis-/
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Momenten i diskursen anses vara ”reluctantly” (= motvilligt), ”abruptly” (= tvärt), 

”deceptive” (= vilseledande), ”fresh scrutiny” (= färsk granskning) samt meningen ”That is 

a brain damage” (= det är en hjärnskada). Orden tolkas som entydiga, eftersom de används 

i former där de ska förstärka en händelse eller uttalande. Användandet av just de här orden 

kan tolkas som styrande, det är uppenbart att artikeln har en motståndarposition i 

kampanjen. Meningen ”That is a brain damage” är ett exempel på hur artikeln är styrande. 

Citatet kommer från ett uttalande från en läkare som konstaterar att Hillary har fått sämre 

syn på grund av ett fall och tillhörande hjärnskakning. Ordet hjärnskada får en stark 

mening och en okritisk läsare kan tro att hon har en hjärnskada som kommer påverka 

hennes presidentskap. Detta tolkas därför som ett exempel på styrning.  

Vi kan också se andra meningar som tolkas som styrande. ”Whether a fainting spell or a 

case of being “overheated and dehydrated” används för att återigen påvisa hur Hillary är 

oärlig. Här förminskar man det skicket hon var i under ceremonin, det tolkas som om det 

måste vara någonting mycket värre för att Hillary skulle behöva avbryta. Citationstecken 

tolkas som ett förlöjligande från artikelns sida. Ett annat exempel är hur Hillary klarade att 

ta sig till bilen senare ”without any assistance” (= utan någon hjälp). Det här tolkas som en 

genusaspekt i det att det sällan framkommer hur män behöver hjälp, men att kvinnor 

behöver. Att hon klarade sig utan hjälp tolkas därför som om hon ofta behöver hjälp. 

Analysen tolkar det som om den generella inställningen är att kvinnor behöver oftare hjälp 

än män. ”Reinforced rumors” (= förstärkta rykten) anses vara en ekvivalenskedja eftersom 

momenten och elementen knyts samman av att de anses vara bevis för att Hillary skulle 

vara allvarligt sjuk. Rykten blir sanningar i artikeln eftersom de uttal som läggs fram inte är 

baserade på fakta. 

Nodalpunkten anses vara ”conspiracy theories” (= konspirationsteorier) eftersom de andra 

begreppen centrerar kring det. Det är möjligt att tolka det som en nodalpunkt eftersom 

artikeln anser sig kunna veta att de konspirationsteorier som läggs fram stämmer, och det 

som dementerats av Hillarys kampanjs är sant. Mastersignifikanten i det här avseendet blir 

därmed ”underscores the widespread distrust” (= understryker den utbredda misstron) 

eftersom det understödjer motiveringen till nodalpunkten. 
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En intressant genusaspekt kan hittas i artikeln som analysen tolkas som en flytande 

signifikant. Genomgående i artikeln används ”Mrs Clinton” som hänvisning till Hillary. I 

engelskspråkiga länder används ”Mr” och ”Mrs” vanligtvis för att referera till gifta män 

och kvinnor. Analysen tolkar det som en genusaspekt eftersom Hillary oftast adresserats 

som Hillary eller Clinton i kampanjen. ”Mrs Clinton” anses därför vara en marginalisering, 

att hon bara är fru och tillhör sin man. Användandet av ”Mrs” i rapporteringen av 

kampanjen tolkas därför som en genusaspekt eftersom de lika gärna kunnat använda 

hennes förnamn eller endast efternamn eftersom alla vet vem de syftar på i rapporteringen.  

Analysen kopplar detta till Simone de Beauvoirs teori, då syftandes på tanken kring hur 

kvinnors som förpassas till hemmet ej når sin fulla potential. Användningen av ”Mrs” anses 

därför vara ett försök till att förpassa Hillary till den traditionella kvinnotroll som fru och 

inte autonom individ.  

Artikeln är skriven på ett styrande sätt. Det är uppenbart att det finns misstro till Hillary 

och vad hon säger. Meningen: ”In the pre-antibiotic era, pneumonia was among the leading 

causes of death, and it can still often be fatal when it strikes children, the elderly or people 

in otherwise-poor health” är ett bra exempel på hur artikeln vill få läsaren att tro att hon är 

allvarligt sjuk eftersom hon är äldre, trots att hon diagnosticerats med en vanlig, relativt 

ofarlig sjukdom. Ett annat exempel är meningen: ”Some of Mrs. Clinton’s supporters and 

several liberal-leaning journalists angrily dismissed the week of whispers about Mrs. 

Clinton’s health as sexism”. Här förlöjligas de som tycker att rapporteringen är sexistisk, i 

stället för att ta upp det som en värdig synpunkt. Det här upplevs som en genusaspekt i det 

att det sexism mer sällan drabbar män, framförallt inom branscher där män är 

överrepresenterade. Artikeln har en tydlig ståndpunkt emot Hillary, det befästs genom den 

sista meningen i artikeln, där en läkare uttalar sig om händelseförloppet. “…But it doesn’t 

mean she is healthy. That I want to make clear”. Att avsluta artikeln med denna mening 

upplevs som att även om artikeln tagit upp båda sidor av problemet, så kvarstår faktumet 

att väljarna inte kan lita på Hillary och att vad som än sägs så finns det ingen anledning att 

börja lita på henne. 
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4.5. The Washington post: Don’t believe everything you read about 
Hillary Clinton’s health on Google 

Artikeln beskriver Hillarys medicinska problem, men klargör att hon inte ska behöva utstå 

de konspirationsteorier som haglar kring henne. Artikeln redogör först för Hillarys 

medicinska bakgrund, och medger att det legitimt att undra kring hennes hälsa. Den klargör 

dock att det inte finns anledning att inte lita på hennes egna utsagor kring hennes hälsa. 

Artikeln tar också upp hur forna presidenter har haft fler hälsoproblem än Hillary och att 

den redogörelse som Donald Trumps läkare släppt är skrivet på ett högst ovanligt sätt.  53

I artikeln hittas orden ”speculation” (= spekulation) och ”attesting” (= bestyrkande). Orden 

uppfattas enligt analysen som mångtydiga i det att de tolkas olika utifrån ståndpunkt, alltså 

vad läsaren på förhand tycker om Hillary. Det är därför möjligt att tolka exempelvis 

”attesting” som ett negativt laddat ord då det kan anses vara ett desperat försökt att dölja 

någonting, samtidigt som det kan vara ett ärligt försök till att övertyga. ”Speculation” anses 

tolkas på samma sätt. En spekulation kan ses som en kvalificerad gissning baserad på 

erfarenhet, men kan också tolkas som en gissning gjord på känsla. I det här avseendet 

tolkas det olika beroende på ståndpunkt, vilket problematiserar diskussionen kring Hillarys 

hälsa.  

Momenten i texten anses vara ”false” (= falskt), ”forgeries” (= förfalskningar) samt 

”legitimate” (= legitimt). Orden anses vara entydiga då de inte bjuder in till andra 

tolkningar oberoende ståndpunkt. De används i texten för att förstärka sanningen samt för 

att avfärda konspirationer. Analysen tolkar användandet av orden som styrande eftersom de 

vill få läsaren att omvärdera det de läst om Hillarys hälsa tidigare, på det sättet är 

användningen bra eftersom den uppmanar till kritiskt tänkande. 

 Eunjung Cha, A, Don’t believe everything you read about Hillary Clinton’s health on 53

Google, The Washington Post, 2016-08-23 https://www.washingtonpost.com/news/to-your-
health/wp/2016/08/22/dont-believe-everything-you-read-about-hillary-clintons-health-on-
google/?utm_term=.171808ade00d 
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Ekvvavilenskedjan i diskursen anses vara ”her health and age have periodically been an 

issue”. Artikeln anser då att det finns anledning att undra angående Hillarys hälsa eftersom 

det alltid varit viktigt för amerikanska presidentkandidater att bevisa att de är i bra fysisk 

form för att leda landet. I en situation där en kvinna tagit sig långt blir det därmed viktigt 

att inte undvika diskussionen bara för att hon är kvinna, utan att i stället diskutera det på 

samma sätt som om det handlade om män. Det här anses vara kedjan som kopplar ihop 

begreppen eftersom de alla faller under ordet ”problem” samtidigt som de är motsättande 

och flyende i sin natur, och därför samtidigt faller under ordet ”periodically”. Orden ”age” 

och ”health” anses också vara i linje med ovannämnda begrepp. 

Nodalpunkten i artikeln anses vara ”rumors” eftersom artikeln anser sig reda ut vad som är 

rykten och vad som är sanning. Eftersom ”rykten” i sig inte har någon mångtydig betydelse 

anses det därför inte vara en flytande signifikant. Ordet är entydigt och fungerar som en 

nodalpunkt på grund av att det är entydigt men samtidigt kan kopplas till fler ord. Rykten 

kan vara sanna och baserade på fakta och anses vara rykten eftersom informationen är 

känslig, eller så kan det vara falska anklagelser som baseras på konspirationer. 
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4.6. The Washington Times: Clinton’s pneumonia fuels debate about 
candidate health data 

Artikeln skildrar hur presidentkandidaternas medicinska bakgrund spelar roll i valet samt 

hur de har redogjort för detta genom att släppa sina medicinska uppgifter. Genom utlåtande 

från läkare och andra medicinska experter redogör artikeln för hur allvarligt väljare ser på 

att inte få reda på kandidaternas sjukdomshistoria och hur deras hälsa har stått sig genom 

åren.  54

I artikeln hittas moment som är talande för diskursen.”Transparent” (=transparent), 

”grueling” (= ansträngande) och ”Trust” (= lita på, tillit) anses vara moment av den 

anledningen att de inte har olika betydelser beroende på initial ståndpunkt. Att vara 

transparent anses betyda att man är ärlig och personlig, i det här fallet i sin arbetsroll. Det 

tolkas i det fallet som något positivt och är svårt att tolka annorlunda. ”Grueling” ses också 

som ett moment av den anledningen att det tolkas samma oberoende ståndpunkt. Ordet 

används för att förklara hur kandidaternas schema. I det här sammanhanget kan orden bara 

tolkas på ett sätt. Det vore fel ur en sexistisk synpunkt att argumentera för att detta går att 

tolka som att kvinnor finner schemat mer ansträngande än män, även om det går att tolka 

det så. Dock anses den analysen vara felaktig, då artikeln uppenbart ej ämnar att beröra den 

ståndpunkten. ”Trust” kan tolkas på liknande sätt. Analysen anser att det kan tolkas som att 

man har förtroende och kan förlita sig på kandidaterna. Detta anses inte bjuda in till en 

annorlunda tolkning utifrån diskursen.  

 Elementen i diskursen anses vara ”Revealed” (= avslöjade), ”Limit” (= begränsa, 

gräns). I artikelns sammanhang kan orden tolkas olika. ”Revealed” kan tolkas som om man 

blir avslöjad mot sin vilja, men också att man villigt ger ut uppgifter på sina egna villkor. I 

det här sammanhanget anses det tolkas på ett negativt sätt, analysen tolkar det som om att 

kandidaterna ej har något eget val och samtidigt blir utsatta för en medialiserad politik. 

”Limit” kan tolkas på ett snarlikt sätt. Analysen anser att ordet kan tolkas vara både positivt 

och negativt. Det anses vara positivt eftersom att dra gränser är positivt för en offentlig 

person, samtidigt som det kan tolkas som återhållsamhet och begränsning av information 

 Neergaard, L, Clinton’s pneumonia fuels debate about candidate health data, The 54

Washington Times, 2016-09-12 http://www.washingtontimes.com/news/2016/sep/12/
clintons-pneumonia-fuels-debate-about-candidate-he/ 

!36

http://www.washingtontimes.com/news/2016/sep/12/clintons-pneumonia-fuels-debate-about-candidate-he/


  

för väljarna. Ur en statsvetenskaplig synpunkt kan det tolkas negativt då transparens anses 

viktigt för politiker. Meningen ”Candidates have rights to medical privacy” anses vara en 

nodalpunkt på grund av att det sammankopplar de begrepp som anses sammankoppla 

resterande begrepp och så även artikeln. Artikeln utgår ifrån att förklara hur kandidaterna 

också är människor med rätt till privatliv, även om de är offentligt mediala. ”Privacy” (= 

privatliv, avskildhet) kan därför anses vara en flytande signifikant då det kan tolkas på både 

negativt och positivt sätt. I det här sammanhanget kan det tolkas som privatliv, men 

samtidigt som avskildhet. Privatliv tolkas positivt, alla har rätt till ett privatliv. Det kan 

samtidigt tydas som avskildhet, vilket är problematiskt för en framtida president. I 

diskursen upptäcks flera försök att rättfärdiga Hillarys sjukdom och flera uttalanden är till 

hennes fördel. Exempelvis ”…all signs that it’s not a severe case.” angående hennes snabba 

återhämtning samt ”2 million people a year get mild “walking pneumonia” that easily 

clears up, often without treatment.” som förklarar hur Hillarys sjukdom ej bör påverka 

hennes eventuella presidentskap.  

Artikeln anstränger sig samtidigt för att jämföra hur Trump och Clinton hanterat väljarnas 

intresse i deras hälsa. Det framkommer exempelvis flera gånger hur Hillary har släppt fler 

och tydligare uppgifter än vad Trump gjort. ”Clinton has released almost all of this”, 

”Clinton has released all her cholesterol levels”, ”Clinton has released that she had a full 

cardiac evaluation…” är exempel på hur diskursen försöker jämna ut de eventuella 

genusaspekter som framkommer i diskussionen angående Clintons hälsa.   

Analysen ser det som att trots att Hillary släppt fler, mer konkreta och detaljerade uppgifter 

om sin hälsa än vad Trump gjort blir hon fortfarande inte trodd. Ur en genusaspekt tolkas 

detta som att en mans ord väger tyngre än vad en kvinnas ord gör. Artikeln ifrågasätter inte 

varför det är så och bidrar då till ett fortsatt normativt tänkande kring kön. Hillarys 

ansträngningar för att verka pålitlig accepteras inte av folket trots att hon gjort mer än rätt 

för sig, vilket anses vara ett tecken på ett sexistiskt och generaliserande tankemönster hos 

amerikanska medier och därmed också folket. Det här kan återigen kopplas till Hirdmans 

teori om hur det manliga värderas högre ä det kvinnliga. Hillary blir inte trodd trots att hon 

bevisat att hon talar sanning. Trump blir trodd trots att han slött mycket mindre detaljerade 

uppgifter. Analysen tolkar det som att hans ord tas på större allvar på grund av könet.  
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4.7. Sammanfattning 

Utifrån analysen av artiklarna går det att fastställa att Hillary blivit utsatt för normativt 

tänkande kring kön och genus. Hon tillskrivs vissa egenskaper som oftare associeras med 

kvinnor och framställs på det sättet som en opassande president. Det är uppenbart att 

hennes sjukdom har påverkat hennes chanser att bli president och det framkommer tydligt 

hur hennes pålitlighet åter ifrågasatts av amerikanska folket. Eftersom Clinton har jämförts 

med Trump under kampanjen och gjort mer för att verka pålitlig och transparent än vad han 

gjort, finner analysen det högst märkligt att hon ändå blir ifrågasatt mer än vad Trump blir. 

Det anses därför att det är tydligt hur hon utsätts för sexism i det att hon behöver anstränga 

sig hårdare för samma belöning. Det är möjligt att hennes tidigare politiska snedsteg 

påverkat henne mer, men med tanke på de skandaler som Trump ansvarar för under 

kampanjens gång anses det högst oförklarligt att hon straffas på det här viset. Det går att 

urskilja att det är skillnad på rapporteringen i den liberala och konservativa rapporteringen. 

Den liberala tidningen framställer Hillary och situationen på ett mer rättvist sätt, och 

redogörelsen är oftare av den utträdande typen. Den konservativa rapporteringen tenderar 

att vara mindre förlåtande, vilket kan förväntas till viss mån. Dock blir det problematiskt då 

det är svårare för kvinnor att lyckas i en mansdominerad bransch och skadar på så sätt även 

jämställdheten i medial rapportering samt generellt i landet. Ett exempel på den 

ojämställda tänket är hur Hillary refereras till som Mrs. Clinton. Detta anses vara ett sätt 

för den konservativa rapporteringen att fortsätta uppmana till tradition och konservativt 

tänkande kring kvinnors roll i samhället. Det är ett aktivt val från rapporteringens sida, 

vilket samtidigt bidrar till att Hillarys chanser till presidentskap skadas. Det blir otänkbart 

för en konservativ väljare att kunna välja en kvinna som president om hon endast blir sedd 

som fru och inte uppmärksammad för hennes egna prestationer. Detta hänger ihop med den 

tidigare nämna problematiken som behandlar hur kvinnor måste springa dubbelt så fort 

som män för att nå samma mål. Analysen argumenterar därmed för att detta påverkat 

utfallet av valet och på så sätt även möjligheter för kvinnor att kunna uppnå samma mål 

som män, både politiskt men även i andra sammanhang. Det anses vara tydligt att Hillary 

utsätts för en orättvis skildring och att det finns skillnader i hur män och kvinnor skildras i 

amerikanska medier, vilket påvisar fortsatta orättvisor i samhället och därmed också ett 

fortsatt ojämställt samhälle med lång väg kvar att gå.  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5. Avslutande diskussion 

Uppsatsen anses ha uppfyllt sitt syfte, även om syftet varit svårt att uppnå fullt ut. 

Teorierna anses ha varit hjälpsamma i det att de har bidragit med ett ramverk för hur genus 

och kön kan framställas i medier, mycket baserat på teoriernas uppfattning om skillnader i 

könsrepresentation. Trots detta så har det samtidigt varit svårt att återkoppla analysen till 

teorierna på ett sätt som inte partiskt. Återkopplingen anses vara uppfylld till viss del, det 

finns fortfarande mer att undersöka noggrannare än vad som gjorts. Detta beror dels på 

tidsbrist, men också att metoden varit svår att använda beroende av kunskapsnivån. 

Metoden anses ha fungerat bra för uppsatsens syfte. På ett sätt bidrar den till att författaren 

får utforma sitt egna analysverktyg och på så sätt kan nå fler och kanske mer intressanta 

slutsatser. Det valda materialet anses ha varit lagom för att få en överblick av den rådande 

jämställdhetsproblematiken i USA eftersom personifierade diskurser bidrar med en större 

uppsättning ord och begrepp. Analysen hopppas kunna bidra med ett fortsatt ifrågasättande 

av mediers framställning av framförallt kvinnor men också att den kan användas för 

framtida forskning i jämställdhetsfrågor, medialiserad politik och felaktiga 

könsrepresentationer i medier. Analysen kan även användas för att lyfta fram frågan om 

kvinnors plats i politiken då det amerikanska valet 2016 anses vara historiskt. 

Framtida frågeställningar inom ämnet skulle kunna behandla hur kvinnors plats i politiken 

påverkas av mediers framställning, hur medialiserad politik kommer kunna skada 

jämställdheten eller om och vad väljare anser är skillnad i kvinnor och mäns politiska 

arbete. Eftersom det är uppenbart att kvinnor påverkas av den mediala framställning som 

görs skulle en framtida forskning kunna behandla på vilket sätt kvinnor tvingas leva upp 

till de krav som görs och varför det inte ifrågasätts mer av samhället.  
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