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The aim of the study was to examine the ways in which the presidential candidates 

Hillary Clinton and Donald Trump were portrayed in articles regarding the first 

presidential debate of 2016. We also wanted to examine the differences and similarities 

between the framing of the two candidates as well as which frames varied between the 

newspapers from Sweden and the USA and which they had in common.  

We made a qualitative framing analysis of 14 articles from 14 different newspapers half 

of which were from Sweden and half from the USA. The result shows that Hillary 

Clinton is most often portrayed as an experienced and professional politician whereas 

Donald Trump is portrayed as her opposite in both regards. The framing of Trump 

shows him as an outsider from the business world, who has a history of controversial 

behavior in which he is accused of both racism and sexism. Both candidates are 

portrayed as highly disliked by the American people. They are also portrayed as 

dishonest as a consequence of their respective scandals where they are being accused of 

having hidden something from the public – Clinton in her use of a private e-mail server 

during her time as secretary of state – Trump due to his unreleased tax returns. The 

American and the Swedish articles frame the candidates similarly, although the 

American newspapers are more prone to the usage of harsh language in describing the 

candidates and their actions in the debate. The Swedish newspapers tend to use less 

emotive words in re-telling the debate. 
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1 Inledning 
Den 9 november år 2016 vann Donald Trump presidentvalet i USA över Hillary Clinton 

och blev därmed landets 45:e president. Kandidaternas valkampanjer präglades av 

smutskastning och ett flertal skandaler under år 2016, något det frekvent och utförligt 

rapporterades om i amerikanska och internationella medier i alla former. I denna studie 

gör vi en kvalitativ gestaltningsanalys av hur presidentkandidaterna Hillary Clinton och 

Donald Trump framställs i nyhetsartiklar från Sverige och USA som berör den första 

debatten i vilken de möttes 26 september år 2016.  

Med två historiska kandidater var intresset för 2016 års presidentval var stort. Hillary 

Clinton som första kvinna att representera Demokraterna och Donald Trump, en gigant 

inom affärsvärlden, med en total avsaknad av politisk erfarenhet, på Republikanernas 

sida. Det såg enligt opinionsundersökningar ut att bli en seger för Clinton med ett 

överläge i de politiskt viktigaste staterna, men slutligen var det Trump som blev USA:s 

nästa president. Detta trots att Clinton hade fått drygt tvåhundra tusen fler röster innan 

hans seger kungjordes (Kludt, 2016). Den andra december år 2016 var rösträkningen 

uppe i ett övertag på minst två och en halv miljoner röster för Clinton över Trump, den 

största ledningen i antal röster som förekommit under de senaste tio presidentvalen 

(Agerholm, 2016). En sådan utgång var möjlig på grund av ett system baserat på 

elektorer där medborgarna inte röstar direkt på kandidaterna utan på elektorer som i sin 

tur röstar vidare. Mer om detta i kapitel 2.1 Det amerikanska valsystemet.  

Vem som sitter på den politiska makten i USA har stor inverkan på hela västvärlden 

genom exempelvis upprättade handelsavtal och militära allianser. EU:s och därmed 

också Sveriges ekonomi påverkas i stor utsträckning av vilken utrikespolitik USA för 

och hur deras finansmarknad ser ut. De som röstar i presidentvalet bildar sig sin 

uppfattning om kandidaterna baserat på den bild som nyhetsmedier förmedlar. 

Strömbäck (2015c) skriver att journalister ansvarar för att denna bild är korrekt och 

relevant och att den ger medborgarna en ärlig chans att sätta sig in i politiken och i 

slutändan kunna göra ett upplyst val mellan kandidaterna. Journalistik och demokrati 

går hand i hand. Strömbäck (2015c) betonar vikten av att journalister verkar enligt 

informationsuppgiften, alltså förser medborgarna med sådan information att de 

självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. I informationsuppgiften ingår även att 
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verka som självständiga aktörer och granska de inflytelserika i samhället samt att agera 

forum för olika åsikter och kulturyttringar.  

Samhällsforskare har under lång tid visat att människors åsikter om politiska fenomen 

beror på hur ett ämne eller ett problem gestaltas i medier. Våra uppfattningar är alltså 

beroende av de gestaltningar som kommuniceras till oss via medier (Druckman, 2001). 

Det säger oss att det är relevant att undersöka vilka gestaltningar som förekommer i 

bevakningen av det amerikanska presidentvalet i allmänhet och kandidaterna i 

synnerhet, eftersom tidningar har makten att påverka folkets opinion. Nord (2015) 

menar att det är av stort intresse att närmare analysera hur journalistiken fungerar i 

bevakningen av politiska skandaler, om bevakningen är ensidig eller allsidig samt hur 

valet av perspektiv ser ut. Vi anser att detta frågekomplex tydligt går att koppla till vår 

studie av hur två presidentkandidater framställs i nyhetsmedier under en 

presidentvalskampanj som präglats av ett flertal händelser som går att beteckna som 

politiska skandaler. Vi tolkar också Nords (2015) uppmaning till vidare forskning som 

att det finns en inomvetenskaplig kunskapslucka på området som vår ambition är att 

bidra till att fylla. 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur presidentkandidaterna Donald Trump och Hillary 

Clinton gestaltas i nyhetsartiklar från Sverige och USA i egenskap av politiker, personer 

samt i deras relation till varandra. Vi gör distinktionen mellan politiker och person 

eftersom gestaltningar kan förekomma både i beskrivningen av en kandidat som politisk 

aktör och som person – då fokus typiskt ligger på personlighetsdrag eller kandidatens 

privatliv. Texterna vi analyserar handlar om den första presidentkandidatsdebatten som 

ägde rum den 26 september 2016. Vi har för avsikt att genom studien få insyn i hur 

kandidaterna framställs. För att ta reda på det har vi valt att göra en kvalitativ 

gestaltningsanalys av nyhetsartiklar publicerade på internet i olika tidningar från 

Sverige och USA, sammanlagt 14 till antalet. 

1.2 Frågeställningar 

● Hur gestaltas Hillary Clinton och Donald Trump? 

● Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur kandidaterna gestaltas? 
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● Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur tidningarna från Sverige 

respektive USA skriver om kandidaterna? 

2 Bakgrund 

I följande kapitel presenterar vi i stora drag hur presidentvalet i USA går till rent 

tekniskt. Vi redogör även för några av de mest uppmärksammade händelserna under 

2016 års presidentvalskampanj och ger en bakgrund till fältet politisk 

nyhetsjournalistik. I beskrivningen av händelser under presidentvalskampanjen har vi 

använt journalistiska nyhetsartiklar som källor. Det beror på att det ännu inte finns 

vetenskapligt material eller myndighetsdokument att tillgå.  

2.1 Det amerikanska valsystemet 

Efter en lång process som börjar med en serie primärval och slutar i ett 

nomineringskonvent väljs respektive partis presidentkandidat ut. En av kandidaterna 

väljs sedan till president. Varje delstat i USA har ett visst antal elektorer, vilka skulle 

kunna beskrivas som en sorts röstrepresentanter. Antalet elektorer är baserat på antalet 

invånare i respektive stat. En stor delstat som Kalifornien har 55 elektorer medan en 

liten delstat som Montana bara har tre. Totalt finns det 538 elektorer och en kandidat 

behöver således få 270 elektorsröster för att vinna valet. Varje delstat har en egen 

omröstning och vinnaren i delstaten får samtliga elektorsröster. Rent teoretiskt kan en 

kandidat alltså med en majoritet på en röst få alla Kaliforniens 55 elektorer och den 

andra kandidaten inga alls. Detta innebär bland annat att det inte nödvändigtvis är 

kandidaten med flest antal röster över hela landet som vinner presidentvalet 

(Hermansson, 2010).  

2.2 Presidentvalskampanjen år 2016 

USA har generellt ett lågt valdeltagande. I presidentvalet år 2016 röstade 56,9 procent 

av den röstberättigade delen av befolkningen. I delstaten Hawaii var valdeltagandet allra 

lägst, där bara 34 procent valde att rösta (United States Elections Project, 2016), att 

jämföra med de 85,9 procent som deltog i riksdagsvalet i Sverige år 2014 (SCB, 2015).  

Efter att Donald Trump 20 juli år 2016 valdes till Republikanernas presidentkandidat 

och Hillary Clinton 27 juli år 2016 valdes till Demokraternas presidentkandidat 
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kantades de bådas kampanjer av skandaler och personangrepp. Valet genererade ett stort 

engagemang både utomlands och hos amerikanerna själva. Det talades om att båda 

presidentkandidaterna var de minst omtyckta i modern tid. I en undersökning 

genomförd av ABC News/The Washington Post Poll uppgav 60 procent av de 

tillfrågade, som var registrerade röstare, att de hade en ”ogynnsam” åsikt om Trump. 

Clintons siffra i samma undersökning var 59 procent. I artikeln fastslår de att det är de 

sämsta siffrorna på över 30 år (Holyk & Langer, 2016).  

Presidentkandidaternas första direktsända debatt ägde rum den 26 september år 2016 

och slog tittarrekord. Hela 84 miljoner människor såg debatten på någon av de 13 

amerikanska kanaler som direktsände den. Det innebär 17 miljoner fler tittare än vad 

debatten Barack Obama och Mitt Romney hade år 2012, även om man då bortser från 

alla som såg årets debatt i realtid via andra medier såsom till exempel Youtube. Vidare 

uppgav Twitter att debatten genererade fler tweets än någon annan tidigare. På både 

Twitter och Facebook var det Trump som dominerade diskussionen bland tittarna, med 

62 procent av innehållet bland kommentarerna på Twitter och 79 procent på Facebook 

(Stelter, 2016).  

2.3 Skandaler 

Nedan följer en redogörelse för de skandaler som de båda kandidaterna under 

valkampanjerna genomgående kritiserades för. De skandaler vi tar upp är de som berörs 

i vårt empiriska material. I många av texterna ligger fokus på hur kandidaterna i 

debatten ifrågasätter varandras moraliska handlande i samband med sina respektive 

skandalhistorier. Genom att ha kunskap om skandalerna som kandidaterna har varit 

inblandade i blir analyskapitlet lättare att förstå då många av gestaltningarna är 

kopplade till just skandalerna. 

2.3.1 Clinton – mejlhantering och ifrågasatt hälsotillstånd 

En av de skandaler som var återkommande under större delen av 

presidentvalskampanjen var Hillary Clintons mejlhantering. Det hela började med att 

Schmidt (2015) i The New York Times i mars år 2015 avslöjade att Clinton, i strid mot 

departementets rekommendationer, under sin tid som utrikesminister hade använt en 

privat mejl-server. Clinton utsattes efter det för omfattande kritik och FBI (Federal 

Bureau of Investigation) inledde en utredning. De hittade i utredningen 110 mejl som 
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innehöll hemligstämplad information. Därefter uttryckte FBI att Clinton agerat extremt 

vårdslöst. Däremot kom de fram till att inga lagbrott begåtts. Under hela perioden var 

mejl-skandalen närvarande och ett högst omdebatterat ämne i medierapporteringen 

(Dagens Nyheter, 2016). 

Vid en minnesstund för elfte september i New York år 2016 föll Clinton ihop på väg in 

i sin bil. Hennes talesperson skyllde på den höga värmen och sa att hon snabbt mådde 

bättre. Inga reportrar fick följa med Clinton-sällskapet då de lämnade ceremonin. Senare 

kom det fram att hon diagnostiserats med lunginflammation (Howard, 2016). CNN 

(2016) gav några dagar senare ut en detaljerad redogörelse för Clintons tidigare och 

aktuella hälsoproblem, allt från att hon brutit armbågen till att hon använde 

blodförtunnande medicin.  

2.3.2 Trump – obetalda skatter, birther-rörelsen och sexism 

Trump redovisade inte sin skattedeklaration inför presidentvalet, något som anses vara 

tradition för presidentkandidater. Det medförde misstankar om att han inte betalat 

federal inkomstskatt de senaste 18 åren på grund av en förlust på 916 miljoner dollar år 

1995 som teoretiskt skulle göra det möjligt att undslippa skatt. Trots att det kan anses 

vara kontroversiellt så har Trump inte varit misstänkt för någon form av skattebrott 

(Barstow et al. 2016). 

Trump låg i framkant i den så kallade birther-rörelsen som ifrågasatte huruvida Barack 

Obama verkligen var född i USA. Det fanns aldrig några dokument eller annat som 

pekade på att Obama inte skulle vara född i landet, något som ledde till spekulationer 

om att Trumps misstankar var grundade i rasism. Obama offentliggjorde i april år 2016 

sin födelseattest för att få ett slut på spekulationerna, med orden “We do not have time 

for this kind of silliness”.  

I september år 2016, tio dagar innan den första debatten, tog Trump avstånd från 

birther-kampanjen och erkände att Obama var född i delstaten Hawaii. Han bad aldrig 

om ursäkt utan tog åt sig äran för att ha fått fram ett avslut på frågan. “I am really 

honored, frankly, to have played such a big role in hopefully, hopefully, getting rid of 

this issue.” Trump påstod därefter att det var Hillary Clintons folk som hade inlett 

birther-rörelsen under år 2008, när hon stod mot Obama i Demokraternas primärval, 

vilket inte stämmer. Clintons kampanj uttalade sig aldrig i frågan över huvud taget 

(Haberman & Rappeport, 2016).  
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Trump har vid ett flertal tillfällen blivit kritiserad för att ha uttryckt sig sexistiskt. I ett 

tal år 2007 kallade han komikern och programledaren Rosie O’Donnell, som Trump 

haft en offentlig fejd med, för “pig”, “fat pig” och “slob” (Ross, 2015). Trump har 

också uttalat sig om vinnaren av skönhetstävlingen Miss Universe, Alicia Machados 

vikt och beskrivit den som ett problem. Trump har inte backat efter kritiken utan hållit 

fast vid att Machado gick upp mycket i vikt efter tävlingen, som han var exekutiv 

producent för (Barbaro & Twohey, 2016), och att det var ett riktigt problem. Machado 

har också sagt att Trump kallade henne för “Miss Housekeeping och “Miss 

Piggy”(Diaz, 2016).  

2.4 Politisk nyhetsjournalistik – intimitetsperspektivet och medielogik 

Gripsrud (2011) skriver att gränsen mellan det intima och det offentliga har suddats ut, 

att det pågår en slags intimisering. Detta syns särskilt tydligt då man granskar offentliga 

aktörer, då deras privatliv numera anses offentligt relevant. Den som yttrar sig offentligt 

bedöms, oavsett hur opersonligt ämne yttrandet berör, främst utifrån sin personliga 

utstrålning, om denne framstår som en varm person. Han menar också att den som 

uppfattas uttrycka sig ärligt och genuint antas tala sanning. Olika medieformer lyfter 

gärna fram de mänskliga faktorerna hos offentliga personer. Utifrån 

intimitetsperspektivet är politikers känslor och motiv viktigare än deras faktiska 

handlingar. Vi vill undersöka huruvida texterna fokuserar på Clinton och Trump som 

personer i stället för politiker. Ett sådant sätt att skriva skulle kunna leda till att 

utrymmet för kandidaternas politiska förslag och sakfrågor blir begränsat i förhållande 

till rapporteringen av kandidaternas privatliv och deras tidigare handlingar. Gripsrud 

(2011) menar att särskilt när det kommer till tv-mediet blir det viktigt att betona det 

mänskliga och intima. Tidigare var politiker avlägsna karaktärer som vi fick ta del av 

via andrahandskällor. Nu upplever vi att vi känner dem, mycket på grund av, eller tack 

vare tv. Vi bedömer dem på samma sätt som vi gör andra människor i helt andra sociala 

sammanhang. Huruvida de framstår som sympatiska eller inte blir av stor betydelse. 

Detta är något politiker är väl medvetna om, och hur de ser ut under en tv-sändning är 

högst genomtänkt. Kläder, frisyr, framtoning och kroppsspråk är väl analyserat.  

En vanlig föreställning är enligt Johansson (2015) att politisk nyhetsrapportering 

tenderar att sympatisera med vänsterpolitik på grund av att de flesta journalister i regel 

står längre åt vänster än höger. Det finns dock inget stöd för att något parti eller politisk 
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färg systematiskt gynnas i politisk nyhetsrapportering. Inte heller gynnar medierna 

systematiskt någon särskild presidentkandidat under presidentvalskampanjer. Däremot 

går det att se att ett parti tydligt gynnas i varje val, även om det brukar skifta från val till 

val vilket parti det är. Det här är något som styrs av medielogiken. Vad som påverkar 

rapporteringen om partier och politiska aktörer är hur dessa agerar strategiskt. 

Synligheten brukar vara störst för partier som sitter i regeringsställning men det händer 

dock att mindre partier får större uppmärksamhet. Detta särskilt när de avviker på ett 

sätt som gör dem intressanta nyhetsmässigt. Allt det här visar på att det först och främst 

är medielogiken som avgör vad det skrivs om och inte nyhetsredaktionernas politiska 

färg (Johansson, 2015). Mer om medielogik under kapitel 4.4 Medielogik.  

Det finns alltså ingen anledning att på förhand förvänta sig en favoriserande vinkel 

gentemot Hillary Clinton i texterna enbart på grund av att hon står politiskt längre till 

vänster på skalan jämfört med Donald Trump. Ett större utrymme för Clinton i texterna 

skulle snarare kunna bero på att Demokraterna suttit i regeringsställning de senaste åtta 

åren med Obama som president. Baserat på medialiseringen går det dock att ana att 

Trump borde inneha ett större medialt utrymme då han genom sina många 

kontroversiella uttalanden anses ha ett högt nyhetsvärde.   

3 Tidigare forskning 

Nedan redovisas fyra tidigare studier som vi anser vara av relevans för oss i vår analys. 

De kopplar på olika sätt an till vad vi ämnar undersöka och kompletterar vårt teoretiska 

underlag som vi redogör för i kapitel 4 Teori.  

3.1 Kvinnor och män i det politiska rummet 

Lünenborg och Maier (2014) har undersökt en politisk maktkamp inte helt olik den som 

våra texter handlar om, mellan en kvinnlig och en manlig politiker som kämpar för att 

uppnå landets högsta politiska position. De gjorde en kombination av kvalitativ 

innehållsanalys och diskursanalys för att undersöka skillnader mellan hur Angela 

Merkel och hennes dåvarande motståndare Frank-Walter Steinmeier beskrivs i tyska 

medier, med en teoretisk utgångspunkt i genus, där de ville se hur en kvinnlig 

respektive en manlig högt uppsatt politiker porträtteras i medier. De utgick från material 

från en sexmånadersperiod och flera sorters tryckt press, inte bara nyhetsmedier. 

Lünenborg och Maier (2014) undersökte främst tre olika områden; vilka 
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personbeskrivningar som förekom, hur politikernas kroppar och kläder beskrevs samt 

hur den konkreta politiken, alltså förslag, beslut och handlingar, porträtterades. Studiens 

resultat blev att beskrivningarna av Merkel ofta bottnade i hennes kvinnoroll, med 

beskrivningar som “landsmoder”, “ledande kvinnan” eller “första kvinnliga…” vilka 

förvisso kan tolkas som begrepp med positiva konnotationer, men som ändå trycker på 

det ovanliga och onormala i en högt uppsatt kvinna inom politiken. Lünenborg och 

Maier (2014) skriver även att journalister ofta benämner henne som “Ms Merkel”, trots 

att det i Tyskland enligt dem inte tillhör normen att kalla politiker vid något annat än 

deras efternamn, precis som i Sverige. Steinmeier beskrivs ofta som stereotypiskt 

manlig, som en som besitter makt och är dominant. Det trycks på att han gillar sport och 

att vandra i berg. Han jämförs med ett lejon, en varg och kallas vid upprepade tillfällen 

en “ladies man”. När det kommer till politikernas utseende kommenteras Merkels 

kläder utifrån ett modeperspektiv, där uppmärksamheten faller på till exempel hennes 

smycken. I beskrivningarna av Steinmeiers kropp utgör han mer av ett sexobjekt, med 

fokus på att han är attraktiv för kvinnor. Han blir ofta tillfrågad om hans åsikter om 

kända kvinnliga politikers utseende. Hans utseende och klädstil beskrivs också ofta som 

något som signalerar politisk makt och inger förtroende. I det stora hela visar studien att 

kön och könsroller är av stor betydelse i tyska medier.  

Till skillnad från Lünenborg och Maiers studie där de analyserade text från olika genrer 

av tidningar har vi valt att enbart undersöka nyhetsartiklar. Det är ett medvetet val 

baserat på att vi ser det journalistiska ansvaret att rapportera på ett relevant och korrekt 

vis som större i nyhetsartiklar än i andra typer av texter som syftar mer till att 

underhålla än att informera. Vi ser det därför mer intressant att beforska vilka 

gestaltningar som förekommer i texter från tidningar med högre krav om 

professionalitet på sig. 

3.2 Nationella skillnader i politisk nyhetsrapportering 

Enligt en komparativ studie gjord av Strömbäck och Dimitrova (2011) tenderar 

amerikansk politisk nyhetsjournalistik att fokusera på spel (exempelvis vem som har 

övertag i opinionsundersökningar) och konflikt oftare än den svenska. Svenska 

nyhetssändningar har ett större fokus på politik i sak. Studien genomfördes som en 

kvantitativ innehållsanalys och det som undersöktes var drygt 400 nyhetssändningar 

från ett antal stora svenska och amerikanska tv-kanaler. Den bevisade skillnaden mellan 
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hur nyhetsmedier från Sverige och USA rapporterar om politik anser vi stärka vårt val 

att undersöka nyhetsartiklar från båda länderna. Det bör rimligtvis förse oss med ett 

brett spektrum av infallsvinklar.  

Gan, Leng Teo och Detenber (2005) analyserade bevakningen av det amerikanska 

presidentvalet år 2000. I en kvantitativ, komparativ innehållsanalys undersökte de 

artiklar från två olika tidningar, en från Frankrike och en från Singapore, för att se hur 

de olika tidningarna gestaltade kampen för att nå Vita huset. De identifierade stora 

skillnader i hur tidningarna gestaltade valrörelsen och kunde fastslå att gestaltningen 

förändrades över tid. Studien visar att det alltså förekommer många olika gestaltningar, 

vissa i stor utsträckning, i mediernas rapportering kring det amerikanska presidentvalet. 

Exempelvis var kapplöpningsgestaltningen och konfliktgestaltningen två av de vanligt 

förekommande gestaltningarna som vi tror att vi också kan komma att stöta på. Detta 

bidrar till att vi ser gestaltningsteorin som lämplig att utgå ifrån även i vår studie. Vad 

Gan, Leng Teo och Detenber (2005) inte inkluderade i sin undersökning var hur 

presidentkandidaterna gestaltades. De la i stället fokus på den politiska kampen. Med 

vår studie vill vi bidra till en klarare bild av på vilka sätt texter fokuserar på personerna 

som utför kampen. Till skillnad från Gan, Leng Teo och Detenbers gör vi en kvalitativ 

och inte en kvantitativ textanalys, men oavsett metod visar deras studie hur det med 

gestaltningsteorin framgångsrikt går att jämföra den politiska rapporteringen i tidningar 

från olika länder. 

3.3 Smutskastning som politisk taktik 

I en kvantitativ gestaltningsanalys undersöker Andersen och Major (2016) hur 

rapporteringen till följd av så kallade negative ads, det vill säga annonser som är till för 

att få motståndaren att framstå i dålig dager, eventuellt hjälper presidentkandidater till 

gratis medieutrymme. Valet de undersöker är presidentvalet i USA år 2004, då det stod 

mellan John Kerry från Demokraterna och George W. Bush från Republikanerna. Bush-

kampanjen ifrågasatte i sin reklamkampanj Swift Boat Veterans for Truth huruvida 

Kerry hade varit ärlig angående sin tjänstgöring inom militären i Vietnam, en merit som 

hjälpt honom att bli populär bland Demokraterna. Även om det inte fanns något stöd för 

att det Bush-kampanjen hävdade skulle vara sant, resulterade anklagelserna i rekordstort 

medieutrymme. Enligt Andersen & Major (2016) fick de flesta amerikaner inte upp 

ögonen för SBVT-anklagelserna via Bushs ursprungliga reklamkampanj utan till följd 
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av mediernas rapportering kring den. De gör en innehållsanalys av artiklar från The 

New York Times, The Washington Post och USA Today och undersöker på vilka sätt 

det rapporteras om SBVT-reklamen. Även om Kerry erhölls stort stöd från många som 

menade att Bush ljög och Kerrys medieutrymme till större del än Bushs var positivt så 

blev ändå SBVT-fokuset den vanligaste gestaltningen i hela den politiska 

rapporteringen det valet och en genomgående aktuell fråga.  

Presidentvalet mellan Bush och Kerry var år 2004. Negative ads är fortfarande en 

vanligt förekommande kampanj-metod som användes även i presidentvalet år 2016 som 

vår empiri berör. Det negative ads syftar till är att visa på motståndarens brister och inte 

framhäva sina egna fördelar. Vår uppfattning är att detta skiljer USA från Sverige när 

det kommer till politiska kampanjer. Vi vill i vår studie undersöka på vilka sätt 

kandidaterna gestaltas debattera och vilket utrymme anklagelser gentemot motståndaren 

erhåller i texterna i förhållande till lyft av de egna politiska idéerna.  

Andersen och Major (2016) hade bara med tre tidningar i sitt nyhetsunderlag; The New 

York Times, The Washington Post och USA Today, som dels har en liberal ställning 

och dels har kontor i ungefär samma geografiska område, det vill säga på USA:s östkust 

i Washington DC, New York och McLean (Virginia). De rekommenderar ett bredare 

urval i vidare studier för ett mer allsidigt resultat och nämner Fox News som en 

nyhetskälla de tror hade gett studien ett helt annat resultat då kanalen år 2004 nästan 

alltid rapporterade på ett Bush-vänligt sätt. Vi har inkluderat Andersen och Majors tre 

tidningar i vårt underlag men har lagt till fyra tidningar från USA till, däri en blandning 

av konservativt och liberalt lagda tidningar som dessutom ger oss en större geografisk 

spridning.  

4 Teori 

I följande kapitel presenterar vi de teorier vi utgår från i studien. Vi går även igenom 

hur vi kopplar de olika teorierna till vår forskning samt argumenterar för varför de är 

relevanta för studien. Vi presenterar först gestaltningsteorin som vi använder som vår 

ramteori. Vidare presenterar vi intersektionalitet och kommersialiserings- och 

medialiseringsteorin och medielogik som vi använder som analysteorier. 
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4.1 Gestaltningsteorin 

Entman (1993, s. 52) beskriver en gestaltning som att ”select some aspects of a 

perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as 

to promote a particular problem definition, casual interpretation, moral evaluation, 

and/or treatment recommendation”. Gestaltningsteorin kallas också framing theory. 

Framing syftar då till ramen genom vilken en journalist visar upp och berättar om 

verkligheten. Genom att undersöka gestaltningarna i texterna kommer vi att få förståelse 

för hur skribenterna framställer kandidaterna. 

Cappella och Jamieson (1997) beskriver hur gestaltningar bidrar till att göra viss 

information mer framträdande och därmed framställer den delen av texten som särskilt 

viktig. Samtidigt läggs mindre fokus på annan information som därmed uppfattas som 

mindre viktig. Genom att skriva på ett visst sätt går det också att påverka vad läsarna 

tänker om ett ämne och skapar känslor hos läsarna kring ämnet. Vidare skriver de hur 

gestaltningar av politiska aktörers beteende tillskriver dem olika karaktärsdrag. Det går 

även att genom gestaltningar presentera slutsatser beträffande aktörerna som läsarna i 

sin tur uppfattar och skapar sig en åsikt utifrån. Gestaltningar av karaktärsdrag som 

återkommande kopplas till en politisk aktör kan kraftigt påverka hur människor 

uppfattar denne. Enligt Strömbäck (2015b) kan gestaltningar återfinnas i rapporteringen 

om en sakfråga, ett ämne eller en person. Det är något som journalister medvetet eller 

omedvetet alltid kommunicerar och som förekommer i många olika former. Det kan 

röra sig om vem som får komma till tals i en text, den journalistiska vinkeln eller vilka 

ord som används för att beskriva någon eller något. Entman, Matthes och Pellicano 

(2009) förklarar hur politiska ledare är väl medvetna om vilken kraft gestaltningar har 

och därför försöker utnyttja dem till sin fördel. Det kan göras genom att till exempel 

försöka vinkla gestaltningen av en politisk fråga så att den stämmer överens med deras 

åsikt eller forma gestaltningen av de själva som politiker till något gynnande. Det finns 

därför anledning att anta att olika gestaltningar ofta förekommer i bevakningen av de 

amerikanska presidentkandidaterna. Eftersom vår frågeställning går ut på att förstå hur 

kandidaterna gestaltas i det empiriska materialet ser vi gestaltningsteorin som en 

relevant och till och med nödvändig ramteori att använda i studien. Mer om vår 

användning av gestaltningsteorin under kapitel 5.2 Kvalitativ metod – gestaltning. 
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4.2 Intersektionalitet 

Intersektionaliteten som teoretiskt begrepp syftar till att förklara hur maktstrukturer kan 

förstås genom en sammanlänkning av olika faktorer. I en diskussion om genus räcker 

det inte att bara ställa kvinnor mot män och mena att en grupp besitter makt och den 

andra inte. Vi människor identifierar oss med hjälp av många fler faktorer än endast vårt 

tillskrivna kön. Andra faktorer utöver genus som bestämmer maktrelationer är till 

exempel en persons sexuella läggning, könsidentitet, etnicitet, klass, religion, 

nationalitet och ålder (Roosvall & Widestedt, 2015). 

Intersektionaliteten berör vårt ämne eftersom vi i det här valet har en kvinnlig kandidat 

som ställs mot en manlig, men deras maktpositioner gentemot varandra går inte att 

förstå genom att bara se till könet. Clinton är, förutom kvinna, en person med långvarig 

politisk erfarenhet på höga positioner. Hon har en bakgrund som demokratisk ledamot i 

senaten för delstaten New York och kandiderade för att bli president redan år 2008 då 

hon förlorade mot Barack Obama i primärvalet för att bli Demokraternas 

presidentkandidat . Hon satt sedan som utrikesminister åren 2009–2013 under Obamas 

styre och kommer därmed från den politiska eliten. Hon är dessutom gift med Bill 

Clinton, USA:s president under åren 1993-2001, och fick under sin kampanj stöd från 

Vita huset av både Barack och Michelle Obama. För många inger det förtroende och gör 

henne till en lämplig kandidat, för andra representerar hon allt som är fel hos det 

politiska etablissemanget. Trump är, förutom man, en mycket känd affärsman som 

figurerat i underhållningsprogram och haft små biroller i ett flertal filmer. Han är känd 

för sitt entreprenörskap och sin stora förmögenhet och kandiderade till presidentposten 

utan att ha någon tidigare politisk erfarenhet. De kan båda ses som folkets 

representanter, Clinton för att hon banar väg för kvinnor inom politiken, Trump för att 

han kommer från folket utan någon politisk skolning, beroende på hur man ser på det. 

I analysdelen hjälper intersektionaliteten oss att identifiera hur gestaltningar kan 

påverkas av de olika kandidaternas inbördes maktpositioner gentemot varandra. Det kan 

ta sig uttryck i till exempel journalisters ordval då de målar upp personerna. Andra 

teorier förankrade i genus baseras enbart på könstillhörighet och maktspelet mellan 

kvinnan och mannen och vi anser därmed att de är otillräckliga som utgångspunkt för 

oss. Maktstrukturen mellan de två kandidaterna är komplex och många olika faktorer 

spelar in i frågan om vem som framstår som överlägsen respektive underlägsen i olika 
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sammanhang. Med hjälp av intersektionaliteten kan vi förstå dessa faktorer och därmed 

också på vilket sätt kandidaterna gestaltas. 

4.3 Kommersialisering och medialisering 

Med kommersialiseringen av medier som utgångspunkt ses medieföretag som 

huvudsakligen vinstdrivande. Det innebär att målet är att, till en så låg 

produktionskostnad som möjligt, sälja så många lösnummer som möjligt. För att 

generera pengar måste medieföretagen antingen ta betalt av konsumenterna för 

produkten eller ta betalt av annonsörer för att få annonsutrymme på mediernas 

plattformar. Strävan efter att sälja och gå med vinst riskerar att kollidera med det 

samhälleliga uppdraget om att leverera relevanta och korrekta nyheter som erbjuder 

medborgare att bilda sig en egen uppfattning i aktuella politiska frågor (Strömbäck, 

2015c). 

Teorierna om mediernas kommersialisering menar att nyhetsjournalistiken påverkas till 

följd av kommersialiseringen på ett flertal sätt. Strömbäck (2015c) tar bland annat upp 

att nyheter som anses viktiga erhåller mindre utrymme till förmån för underhållande 

nyheter som fångar läsarens uppmärksamhet, samtidigt som färre nyheter är 

egenproducerade och allt fler köps från nyhetsbyråer, presskonferenser eller delas med 

andra medier. Dessutom ökar gestaltningen av politik som spel och strategi på 

bekostnad av gestaltningen av politik som sakfrågor. Sammanfattningsvis minskar 

kvaliteten i den politiska nyhetsjournalistiken, som allt mindre lever upp till kraven på 

att agera leverantör av viktig information som medborgare behöver för att kunna ta 

ställning i aktuella samhällsfrågor. 

Överlag liknar effekterna av den politiska journalistikens medialisering dem av 

kommersialiseringen. Som exempel tar Strömbäck (2015c) upp förenkling, 

intensifiering, personifiering och stereotypisering. Även medialiseringen menar att 

politiken gestaltas som ett spel snarare än att redovisas som sakfrågor. Faktorer som 

tillkommer utöver dem den har gemensamt med teorin om kommersialisering är bland 

annat en ökad journalistisk synlighet och därmed minskat utrymme för politiska 

aktörers egna ord, en ökat negativ hållning gentemot politikerna och en ökad strävan 

efter att ställa dem till svars (Strömbäck, 2015c). 
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Vad dessa teorier gemensamt framhåller är att den politiska rapporteringen har blivit 

sämre och kanske mindre noggrann i sin utformning. Politiken är en av journalistikens 

viktigaste rapporteringsområde och en hörnsten i det demokratiska samhället (Kuhn & 

Nielsen, 2014). Därför blir det onekligen skadligt om rapporteringens kvalitet blir 

lidande till följd av krav på billigare och enklare nyhetsproduktion med snävare fokus. 

Baserat på teorierna om kommersialisering och medialisering av politisk 

nyhetsjournalistik vill vi undersöka om förekommande gestaltningar syftar till att sälja 

snarare än att berätta det viktigaste om en politisk händelse. Sådana gestaltningar skulle 

exempelvis kunna bestå av värdeladdade ord som kan bidra till att framställa något som 

särskilt sensationsartat. Beskrivningar som hamnar mitt emellan det väldigt positiva och 

det väldigt negativa lockar inte till läsning på samma sätt som det extrema i båda 

ändarna av spektrat.  

4.4 Medielogik 

Medielogik handlar enligt Strömbäck (2015b) om att innehållet i ett medium anpassas 

efter mediets form, de rådande yrkesmässiga normerna, journalistikens organisation och 

behovet av uppmärksamhet. Enligt teorin är det alltså inte verkligheten i sig som styr 

vad och hur medierna rapporterar, utan snarare vad som passar formen för respektive 

medium. Några av de faktorer som spelar in i vad och hur medier rapporterar är graden 

av marknadsorientering, de tillämpade medieteknikerna samt graden av journalistisk 

professionalitet. 

Strömbäck (2015a) skriver om hur gestaltningar ofta är ett resultat av medielogik. Han 

menar att gestaltningar som förekommer i texter ofta är ett resultat av yttre faktorer som 

påverkar journalisten. Exempel på detta kan vara rutiner och praktiker som präglar det 

redaktionella arbetet samt journalistiska värderingar.  

I studien får vi användning av medielogik då vi ska identifiera och förstå 

gestaltningarna i det empiriska materialet. Teorin hjälper även till att besvara vår tredje 

frågeställning om likheter och skillnader mellan gestaltningen av kandidaterna i 

artiklarna från Sverige och USA. Genom att förstå medielogiken och se de faktorer som 

enligt Strömbäck (2015b) ligger till grund för gestaltningen, kan vi lättare identifiera 

vilka likheter och skillnader som finns mellan artiklarna från Sverige och USA.  
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4.5 Sammanfattning av teorier 

Vi använder i studien gestaltningsteorin som vår ramteori. I vår analys arbetar vi helt 

utifrån denna när vi analyserar texter för att se vilka gestaltningar som förekommer. Vi 

har också ett antal analysteorier som vi tar hjälp av för att förstå gestaltningarna i 

texterna. Valet av analysteorier är baserat på vad vi tror är nödvändigt för att få 

förståelse för de kännetecken vi tror kommer att vara framstående i vårt empiriska 

material, utifrån våra intryck av hur rapporteringen av valet år 2016 har sett ut. Då det 

är nödvändigt att i studien förstå gestaltningarna i flera lager ser vi det som essentiellt 

att arbeta utifrån just de teorier vi valt för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

5 Metod 

I följande kapitel redogör vi för den analysmetod vi använt i studien. Vi går även 

igenom vårt urval av empiriskt material och hur vi begränsade studiens omfång för att 

passa tidsramen. Vi tar även upp vilken eventuell kritik som kan riktas mot vår studies 

utformning samt för en etisk diskussion kring studien. Slutligen presenteras också de 

analysfrågor vi valt att bryta ner våra frågeställningar i för att analysera empirin. 

5.1 Urval och avgränsningar 

Nyhetsrapporteringen kring presidentvalet i USA fick stort medieutrymme, vilket 

innebär att tydliga avgränsningar i denna studie varit avgörande. Vi valde att begränsa 

oss till press och mer specifikt nyhetsartiklar publicerade på internet. Boréus och 

Bergström (2012) menar att empirin bör väljas ut tidigt, detta gäller även för vilka 

tidningar som ska användas och under vilken period artiklarna ska vara publicerade. Vi 

begränsade oss till bevakningen av en specifik händelse, nämligen årets första debatt 

mellan presidentkandidaterna som ägde rum den 26 september år 2016. Valet av artiklar 

ska vara baserat på vad man vill kunna säga någonting om (Boréus och Bergström, 

2012), i vårt fall hur presidentkandidaterna gestaltas i nyhetstexter. Vi valde just denna 

händelse på grund av att det var en situation som kandidaterna medverkade i på 

liknande villkor, till skillnad från många andra händelser under valrörelsen som 

medierna rapporterat om där fokus ofta varit på en av kandidaterna och ofta kopplat till 

en skandal.  



  
 

16 

Studiens empiriska material består av 14 nyhetsartiklar publicerade på 14 olika 

tidningars hemsidor. Anledningen till att vi valde 14 artiklar var för att vi uppskattade 

det vara en rimlig mängd empiriskt material att undersöka inom den givna tidsramen. 

Samtidigt var materialet tillräckligt omfattande för att innehålla den spridning av 

kvaliteter som var nödvändiga för studien. Sju av artiklarna är publicerade i tidningar 

från Sverige och sju av artiklarna är publicerade i tidningar från USA. Samtliga artiklar 

publicerades samma dag eller högst två dagar efter att debatten ägde rum (26 september 

år 2016). Alla artiklar är sammanfattningar av eller kommentarer om debatten. 

Artiklarna är ett resultat av ett strategiskt urval för att uppnå så stor spridning som 

möjligt i kvaliteterna i det empiriska materialet. Artiklarna är från tidningar av olika 

politisk färg, olika stor upplaga och med geografisk spridning. Vi såg det nödvändigt att 

välja artiklar publicerade i olika tidningar för att uppfylla dessa olika kriterier. 

Artiklarna erbjuder också olika fokus i rubrik och brödtext, där några av artiklarna 

lägger mer tyngd på den ena kandidaten och andra artiklar på den andra. 

En modell av Hallin och Mancini (2004) påvisar skillnader mellan press i Sverige och 

USA. Vi ser att den styrker vårt val att analysera texter från båda länderna för att berika 

vårt empiriska material. Modellen beskriver hur det nordeuropeiska systemet, som alltså 

Sverige ingår i, karaktäriseras av stark public service, fri marknad samt oberoende 

press. Vidare beskriver modellen hur det nordatlantiska systemet, som alltså USA ingår 

i, kännetecknas av stark mediekonkurrens med starka kommersiella krafter. Det 

nordatlantiska systemet ska präglas av en liberal mediepolitik med låg statlig 

inblandning men med en stark professionalisering av journalistiken.  

När vi genomförde urvalet hade vi en klar bild av vilka artiklar vi ville ha, både vad de 

skulle handla om och när de skulle ha publicerats. Detta gjorde att vi på ett enkelt och 

tidseffektivt vis kunde gå in på respektive tidnings hemsida och söka på det bestämda 

tidsspannet samt sökorden ”debatt clinton trump” eller ”debate clinton trump”, för att 

sedan avgöra om det fanns någon publicerad artikel som skulle kunna vara relevant för 

studien. På vissa mindre tidningars hemsidor kunde inte sökorden vara så specifika som 

”debate clinton trump”. Då fick vi göra en bredare sökning enbart på kandidaternas 

namn och sedan sålla bort artiklar som handlade om annat än själva debatten.  

På grund av vår tidsbegränsning valde vi att i vår analys undersöka rubrik, ingress samt 

brödtext. Bilder, faktarutor, mellanrubriker och bildtexter föll således utanför analysen. 

Trots att vi valde bort mellanrubriker behöll vi fetade ingångar som en del av empirin då 
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de utgör en del av brödtexten på ett sätt som mellanrubriker inte gör. Vi valde medvetet 

bort tidningar som krävde prenumeration eller betalning för tillgång till artiklarna, till 

exempel en tidning som Wall Street Journal, med en av USA:s största upplagor. Vi såg 

inte detta som ett problem eftersom vi tack vare den omfattande bevakningen av 

debatten hade ett stort antal tidningar och artiklar att välja mellan och därmed kunde 

uppnå den bredd vi ville ha. Tidningarna vi slutligen valde artiklar från blev 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgsposten, Metro, Svenska Dagbladet, 

Sydsvenskan, LA Times, The Houston Chronicle, The New York Times, The Seattle 

Times, USA Today, The Washington Post och The Washington Times. Urvalet skedde 

mellan den åttonde och den elfte november år 2016. 

5.2 Kvalitativ metod – gestaltning 

För att undersöka vårt empiriska material och besvara studiens frågeställningar valde vi 

att göra en kvalitativ gestaltningsanalys. Vi anser denna metod vara kompatibel med de 

frågeställningar vi ville ha svar på, alltså hur de politiska aktörerna beskrivs för läsaren 

genom förekomsten av gestaltningar i texterna. En gestaltningsanalys syftar till att 

undersöka genom vilka ramar verkligheten visas och lämpar sig väl för att besvara våra 

frågeställningar. Ledin och Moberg (2010) föreskriver att man i en kvalitativ textanalys 

ska närläsa en text och sträva efter att förstå textens beståndsdelar. Detta görs genom att 

bryta ner texten i olika delar, där varje mening kan analyseras för sig men också som ett 

helt stycke tillsammans. Det är också viktigt att se till den aktuella kontexten – om det 

exempelvis är en åsiktstext eller nyhetstext, om texten är publicerad av ett kommersiellt 

företag eller via public service, eller om tidningen har en tydlig politisk färg. Genom att 

förstå i vilken social situation texten skrivits och utifrån vilket syfte texten konstruerats 

så ges en djupare förståelse för texten. Ledin och Moberg (2010) skriver också att en 

text enkelt beskrivet består av teman och påståenden om dessa teman. Eftersom vi i vår 

analys använde gestaltningsanalys som metod så tittade vi snarare efter gestaltningar i 

texterna än de teman som Ledin och Moberg (2010) skriver om. Vi ser ändå stora 

likheter mellan gestaltningar och teman. Sättet Ledin och Moberg (2010) beskriver hur 

det går att dekonstruera texter för att få en djupare förståelse av dess innebörder gick 

således att applicera även i denna studie.  
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5.3 Genomförande 

Vi undersökte texterna för att hitta gestaltningar för att i analysen tematiskt dela in dem 

i olika kategorier och valde att själva namnge dem. Vi är medvetna om de etablerade 

gestaltningar som ofta använts i forskning gällande politisk nyhetsjournalistik. 

Exempelvis skriver Strömbäck (2015c) om gestaltningen av politik som spel, sak och 

strategi som är några av de mer välanvända gestaltningarna. Vi ser dock ett värde i att 

själva rubricera de gestaltningar vi hittade i texterna för att mer precist kunna beskriva 

resultatet av vår analys. Vårt val att själva rubricera gestaltningarna stöttas av Altheide 

(1987) som beskriver hur man i kvalitativa gestaltningsanalyser bör låta kategorierna 

växa fram under analysen snarare än att tvinga in gestaltningarna i förutbestämda 

kategorier.  

Vi gick igenom en text i taget och skrev ut alla gestaltningar vi kunde identifiera i 

separata dokument för varje text. På så vis fick vi en översikt över hur långt vi hade 

kommit och kunde lätt överskåda materialet. Gestaltningarna delades in i olika 

underkategorier; Clinton, Trump och Relationen. Vi skrev ut direkta citat från texterna 

under varje kategori för att kunna gå tillbaka och se hur vi hade resonerat. Till exempel 

kunde ett citat som “den förra utrikesministern” hamna under gestaltningskategorin 

“Erfaren” av Clinton. Då vi hade gått igenom alla texter la vi ihop gestaltningarna av 

kandidaterna och relationen i ett och samma dokument. Vi såg på materialet som en 

gemensam text för att kunna tematisera de förekommande gestaltningarna och analysera 

helheten. En indelning vi gjorde, för att kunna göra jämförelsen av texterna från Sverige 

respektive USA, var en gruppering per land. Detta för att kunna identifiera nationella 

skillnader och likheter mellan de teman som gick att utläsa från analysen. Därutöver 

hade vi ytterligare ett dokument där alla gestaltningar från alla 14 texter ingick.  

Anledningen till att vi valde en kvalitativ analys över en kvantitativ var för att uppnå en 

djupgående förståelse för de i texterna förekommande gestaltningarna. En kvantitativ 

undersökning hade också kunnat besvara våra frågeställningar men hade då tvunget fått 

genomföras med ett enklare kodschema. Vi hade därmed inte haft möjlighet att på 

djupet undersöka texterna och genom egna gestaltningsrubriceringar kunna redogöra för 

resultatet så pass specifikt som en kvalitativ undersökning erbjuder oss att göra. 

För att säkerställa att vi hade en gemensam syn på vad som utgör en gestaltning gjorde 

vi en provanalys på en artikel från SVT (Sveriges television) som inte ingick i vårt 
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empiriska material. Vi gick då igenom stycke för stycke och diskuterade på vilket sätt 

olika formuleringar och ordval samt vilka citat de valt att ha med i artikeln utgjorde 

gestaltningar av kandidaterna. Vid de få tillfällen vi drog olika slutsatser eller hittade 

olika gestaltningar i artiklarna valde vi att ta med båda. Vi anser det vara tillräckligt att 

en av oss uppfattat någonting i empirin för att räkna det som en möjlig tolkning och 

därmed en gestaltning. Enligt Van Gorp (2010) ska målet alltid vara att hitta så många 

olika gestaltningar som möjligt och ta hänsyn till många olika synsätt, något vi uppnår 

genom vårt sätt att arbeta. Vi bestämde oss för att ge en gestaltning som vi kunde utläsa 

ur ett citat samma tyngd som en gestaltning som återfanns i en del av brödtexten. Enligt 

Van Gorp (2010) anser många att det viktigaste inte är citatet i sig utan hur journalisten 

presenterar det. Om till exempel texten som föregår ett citat antyder att det som sägs 

inte är sant ser många att citatet inte utgör en gestaltning. Van Gorp (2010) menar dock 

att det journalistiska valet att ta med citatet erbjuder en möjlig tolkning i sig och därmed 

en gestaltning, vilket vi rättade oss efter.  

5.4 Analysfrågor 

För att kunna besvara våra frågeställningar ställer vi följande frågor till våra artiklar:  

● Vilka egenskaper tillskrivs Hillary Clinton och Donald Trump? 

● På vilka sätt gestaltas kandidaternas relation? 

Med frågan om relationen avser vi beskrivningar som syftar till att presentera hur 

jargongen mellan kandidaterna ser ut, alltså hur de beter sig gentemot varandra snarare 

än ut mot publiken.  

Utifrån resultatet av våra analysfrågor har vi för avsikt att jämföra gestaltningen av 

kandidaterna för att se vilka likheter och skillnader som förekommer dem emellan. Vi 

kommer dessutom undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan 

gestaltningen av kandidaterna i texterna från USA och från Sverige. 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

I analysdelen har vi valt att inte namnge de journalister som ligger bakom texterna i vårt 

empiriska material utan enbart tidningens namn, vilket är praxis i vetenskapliga studier. 

Det är helt enkelt irrelevant för vår studie vilka personer som skrivit texterna eftersom 

de inte är ansvariga för det tidningen väljer att publicera. Organisationens uppbyggnad 
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och dess normer för arbetsrutiner är bestämda redan innan och en journalist arbetar på 

uppdrag av redaktionen (Strömbäck, 2015b).  

Vi anonymiserar inte Hillary Clinton och Donald Trump i analysen. Studien hade 

förvisso kunnat genomföras även med fiktiva namn men vi ser ingen anledning att inte 

skriva ut kandidaternas namn. Både Clinton och Trump är högst offentliga personer och 

det är allmänt vedertaget att de representerade Demokraterna respektive Republikanerna 

i presidentvalet i USA år 2016. På grund av deras offentliga status ser vi ingen etisk 

problematik i att namnge dem i studien.  

5.6 Reliabilitet och validitet 

Det är vanligt med kritik kring reliabiliteten och validiteten för kvalitativa 

gestaltningsanalyser. I en kvalitativ textanalys beror resultatet mycket på personliga 

tolkningar och studien riskerar att genomsyras av en hög grad av subjektivitet. Eftersom 

vi båda hade följt hela valkampanjerna och sett debatten som våra texter behandlade var 

det svårt att inte associera orden i texterna med hur vi själva uppfattat debatten och 

kandidaterna. Detta är något vi är medvetna om och strävade efter att undvika. Matthes 

och Kohring (2008) lägger fram en metod för att uppnå en hög reliabilitet. Metoden går 

ut på att försöka identifiera gestaltningar och förstå på vilka faktorer de är uppbyggda. I 

stället för att se på dem som enskilda gestaltningar så tematiseras de faktorer som ligger 

till grund för gestaltningarna till vad Matthes och Kohring (2008) kallar mönster-

gestaltningar. Gestaltningar som till exempel “lögnare”, “opålitlig” och “undvikande” 

hamnade i vår studie under den övergripande gestaltningsrubriken “oärlig”. Genom att 

vi utgick från denna metod där gestaltningar tematiseras och inte såg dem som 

fristående från varandra har vi en större chans att kunna presentera empiriskt fastlagda 

gestaltningar och inte bara subjektiva tolkningar. Det vi redovisar är alltså de teman 

som vi fick fram genom att sammanställa de faktorer som byggde upp gestaltningarna i 

vår empiri. Vi tog inte hänsyn till lösa beskrivningar som inte ingick i ett identifierbart 

tema. Därmed uppnår vi en större chans att en annan person som analyserar samma 

artiklar med samma metod kan få ett liknande resultat.  

Ett annat exempel på hur vi arbetade bort subjektiva tolkningar var genom att bryta ner 

en mening och separera kandidaten från adjektivet. Detta för att vi ibland märkte att vi 

kunde tolka ett adjektiv som olika gestaltningar beroende på vem det var knutet till. 

Typiskt då var att vi var mjukare i bedömningen av gestaltningarna av Clinton än 
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Trump. I ett citat där Trump kritiserade Clinton för något som inte var sant eller 

relevant, tänkte vi inte alltid att det utgjorde en gestaltning av henne, medan vi hade 

närmare till att hålla med Clinton i hennes kritik mot Trump och tveklöst räknade en 

sådan som en gestaltning. Enligt Van Gorps (2010) synsätt utgör ett citat alltid en 

gestaltning, bara genom att ingå i en artikel, oavsett vad journalisten verkar tycka om 

det som sägs. Det hjälpte oss att objektivt inkludera varje beskrivning av kandidaterna 

som en gestaltning, oavsett vem beskrivningen kom ifrån. 

För att öka validiteten och reliabiliteten bör man enligt Matthes och Kohring (2008) 

vara transparent och tydlig i hur gestaltningarna tas ut ur texten. Hur vi gör det har vi 

presenterat i metodkapitlet men vi har även förtydligat detta i analysdelen där vi lyft ut 

delar ur empirin för att exemplifiera vår gestaltningar. Vi vill mena att vi i studien har 

en hög validitetsnivå. Enligt Larsson (2010) är frågeställningen, analysmetoden och 

empirin några av de viktigaste delarna i en studie för att uppnå hög validitet. 

Frågeställningen går ut på att undersöka hur Hillary Clinton och Donald Trump 

gestaltas i nyhetstexter, vilket stämmer väl överens med studiens syfte. För att besvara 

detta är gestaltningsanalys som metod väl begrundad. Vi ser även artiklarna vi valt som 

empiriskt underlag som relevanta i förhållande till studiens frågeställning.  

5.7 Metodkritik 

Flera av de svenska artiklarna är baserade på information från TT (TT Nyhetsbyrån) 

vilket gör att vissa kvaliteter som är framträdande i TT:s texter kan bli 

överrepresenterade. Således kan också kvaliteter som TT lägger litet eller inget fokus på 

helt falla bort i vår analys. Varje tidning har hur som helst gjort ett redaktionellt val 

genom att publicera en viss artikel från TT och ställa sig bakom dess innehåll. 

Informationen i artiklarna är helt eller delvis baserad på TT:s material men flera av dem 

är något omarbetade. Trots att flera av artiklarna är baserade på information från TT ser 

vi skillnader mellan dem och anser att varje enskild artikel bidrar med kvaliteter som är 

relevanta för studien.  

Eftersom vi analyserade texter från både Sverige och USA valde vi av praktiska skäl att 

enbart analysera texter som publicerats på internet. Detta kan till viss del medföra 

problem. Exempelvis kan det hända att texterna blivit uppdaterade innan vår analys och 

vi därmed inte analyserat originalutgåvorna av texterna. Det kan också hända att 

texterna redigerats efter det att vi valt ut dem och att vi därmed inte analyserat de 
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slutgiltiga versionerna av texterna. Vi ser dock inte det som något avgörande problem 

då faktum kvarstår att tidningarna i något skede porträtterat kandidaterna på det sätt som 

framgår i de versioner av texterna vi analyserade.  

Vi valde i studien att begränsa underlaget till att enbart innefatta rubrik, ingress och 

brödtext. Vi gick därmed miste om vissa kvaliteter som enbart finns i exempelvis bilder. 

Urvalet var dock nödvändigt då studien i annat fall hade blivit för omfattande i 

förhållande till den givna tidsramen. En bredare analys som tar hänsyn till ytterligare 

material såsom val av bilder och bildtext, faktarutor och förstorade citat hade troligen 

kunnat erbjuda en ännu djupare förståelse för gestaltningarna.  

Till följd av att studien bygger på en kvalitativ metod och inte en kvantitativ får vi ingen 

helhetsbild av hur kandidaterna totalt sett gestaltas i medier, utan enbart en bild av hur 

kandidaterna gestaltats i de få artiklar som vi valt att analysera. Genom att begränsa vår 

studie till att bara behandla en politisk händelse under en lång kampanj riskerar vi att få 

ett smalt resultat och gå miste om en större helhetsbild. Det är möjligt att vi hade fått 

fram ett annat resultat om vi hade inkluderat artiklar som handlar om kandidaternas 

respektive skandaler, valt artiklar från hela presidentvalskampanjerna eller till och med 

inkluderat texter från tiden innan det stod klart vilka kandidaterna skulle bli. Med vårt 

metodval och vårt val av empiri får vi dock en mer djupgående förståelse för tematiken i 

hur kandidaterna blir omskrivna i ett fåtal texter snarare än enbart en grund förståelse i 

hur många skriver om dem generellt. 

Hälften av artiklarna är skrivna på svenska och hälften på engelska, vilket skulle kunna 

ses som problematiskt eftersom svenska är vårt modersmål och vi därför behärskar det 

svenska språket bättre än det engelska. Det finns därmed en risk att vi missade vissa 

underliggande betydelser i texterna från USA, eller missförstod något uttryck som inte 

går att översätta till svenska på ett begripligt sätt och att vi därmed gick miste om någon 

gestaltning. För att minimera en eventuell kvalitativ skillnad mellan analysen av 

texterna från Sverige respektive USA var vi noggranna med att slå upp varje engelskt 

ord vars betydelse vi inte var helt säkra på. Vi valde också att börja med texterna från 

Sverige eftersom vi känner oss säkrare på det svenska språket och ansåg artiklarna från 

USA vara aningen svårare för oss att analysera. Vi bedömde att vi skulle göra bättre 

ifrån oss i analysen av artiklarna från USA då vi kände att vi bättre behärskade 

metoden. 
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6 Analys 

I denna del redovisas vår studies resultat. Vi presenterar de gestaltningsteman vi 

identifierat i vår empiri. Vår redovisning är uppdelad under olika rubriker för Clinton, 

Trump samt relationen dem emellan och en jämförande del där vi förklarar och 

sammanfattar likheter och skillnader mellan gestaltningen av kandidaterna. 

Avslutningsvis redogör vi för de likheter och skillnader i hur gestaltningen ser olika ut i 

artiklarna från Sverige respektive USA. I vårt resultat nämns flera viktiga händelser som 

ägde rum innan debatten. För beskrivning av dessa händelser se kapitel 2.3 Skandaler. 

6.1 Hillary Clinton 

6.1.1 Den erfarna och professionella politikern 

Ett tydligt tema i texterna är Clintons politiska förflutna och hennes långvariga 

erfarenhet. Hon omnämns i termer som ”den förra utrikesministern”, ”a career 

politician”, ”an experienced politician”, ”the candidate of the establishment” och det 

framhävs att hon har en 30 år lång bakgrund inom politiken.  

”Clinton var ganska rak på sak, saklig, höll sig ganska lugn, hade smarta repliker och 

’soundbites’. Hennes lugn säger väldigt mycket” (Sydsvenskan 2016-09-27 Bedömare 

ger Clinton segern). 

Gestaltningen av Clinton som erfaren och professionell syns inte i bara i 

beskrivningarna av hennes förflutna utan även i hur texterna berättar om hur hon 

hanterar debattsituationen. Hon beskrivs som väl förberedd och påläst, en begåvad 

debattör och som att hon ”kan sina paragrafer”.  

“Tittar man på sakfrågor så är det ingen diskussion om vem som gick starkast” 

(Sydsvenskan 2016-09-27 Bedömare ger Clinton segern).  

Hon gestaltas som väldigt kunnig och välinformerad. “Sakfrågor” brukar syfta till 

faktiska politiska frågor vilket i en text om en debatt mellan politiker kan anses ge 

trovärdighet åt Clinton. I presentationen av Clintons kompetens och professionalitet 

ställs hon ofta mot Trump i en jämförelse. 

It was the first time Trump had ever performed in a one-on-one presidential debate, 

something Clinton has done many times in both of her presidential races (in 2008 
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against Obama and this cycle against Bernie Sanders) (USA today 2016-09-27 Harsh 

exchanges mark Clinton, Trump debate). 

Vi tolkar det som att journalisten vill berätta att hon är duktig och erfaren och detta 

framför allt jämfört med sin motståndare. Läsaren erbjuds tolka Clinton som den som 

sitter på övertaget i debatten och den som klarar sig bäst. 

Trump framstod dock som den mest pressade, både av Clintons erfarenhet och 

debattvana […] att hon klarade att punktera Trump utan att uppfattas som överlägsen 

(Dagens Nyheter 2016-09-27 Clinton lockade ut Trump på hal is i debatten). 

Clinton får i texterna ofta framhäva sin egen erfarenhet, som exempelvis i citatet nedan, 

vilket bidrar till bilden av hennes övertag över Trump. 

“As soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a cease-fire, a 

release of dissidents, an opening of new opportunities in nations around the world, or 

even spends 11 hours testifying in front of a congressional committee, he can talk to me 

about stamina” (The New York Times 2016-09-26 Hillary Clinton and Donald Trump 

Press Pointed Attacks in Debate). 

Genom citatet gestaltas hon som någon som har väldigt god insikt i hur det politiska 

arbetet ser ut och som att hon har åstadkommit väldigt mycket. Att hon dessutom 

inleder citatet med ”As soon as he…” berättar för oss att detta är erfarenhet som hennes 

konkurrent saknar vilket gör henne bättre lämpad för det politiska uppdraget. Roosvall 

och Widestedt (2015) skriver att maktpositioner bestäms av olika genusfaktorer, enligt 

teorin om intersektionalitet. Med utgångspunkt i intersektionaliteten sitter Clinton med 

sin erfarenhet och kompetens på större politisk makt än sin motståndare, trots att hon ur 

ett klassiskt genusperspektiv, då man ser till biologiskt kön, är underlägsen honom.  

I kritiken mot Clinton från Trump under debatten beskrivs hon som professionell och 

ansvarstagande i sitt sätt att bemöta den. 

Clinton gave arguably her most concise answer to questions about her use of a private 

email server as secretary of state, taking responsibility and giving Trump nowhere to 

go. Clinton said, “I made a mistake using a private email server” [...] “I take 

responsibility for that” (The Seattle Times 2016-09-27 Debate Takeaways: Clinton gets 

under Trump’s skin in debate). 

Läsaren erbjuds här en tolkning av Clinton som mogen genom att hon gestaltas erkänna 

att hon begått ett misstag och inte försöker undvika konfrontation. Dessutom gestaltas 
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det som det strategiskt smarta att göra då hon genom att backa och ge en ärlig ursäkt för 

sitt handlande försvårar för Trumps försök att få henne att framstå som opålitlig. Ett 

annat sätt på vilket Clintons professionalitet gestaltas är genom att hon visas som folklig 

och som en politiker som förstår hur samhällets och folkets behov ser ut.  

Hon kommer att kämpa för medelklassen, hon vill höja minimilönen, införa betald 

föräldraledighet och gratis utbildning (Aftonbladet 2016-09-27 Så var duellen mellan 

Trump och Clinton). 

Clinton får i texten presentera konkreta politiska förslag och visa att hon har planer för 

landets utveckling. Läsaren erbjuds tolka henne som empatisk och en del av folket 

snarare än att tillhöra en slags elit.  

Det var när Clinton påpekade att Trump startat sin affärsverksamhet med pengar från 

sin far som den verbala boxningsmatchen satte igång. 

– Så går det inte till för alla, sa hon (Aftonbladet 2016-09-27 Så var duellen mellan 

Trump och Clinton). 

Här ges Clinton utrymme att antyda att Trump inte har samma förståelse för gemene 

mans förutsättningar i USA då han föddes in i en rik familj. Vi tolkar citatet som att han 

gestaltas tillhöra överklassen och inte har behövt arbeta för att nå framgång på samma 

sätt som andra människor behöver. Clinton får själv nämna att hennes pappa var 

småföretagare, något som kan tolkas som att hon haft en vanlig uppväxt och har 

förståelse för att familjers ekonomi kan se olika ut. 

Vidare gestaltas Clinton som historisk i det avseendet att hon är den första kvinnan att 

representera Demokraterna i USA. Detta liknar det Lünenborg och Maier (2014) kunde 

presentera om gestaltningarna av Angela Merkel i tyska medier. Uppmärksamheten 

kring att Clinton representerar ett stort parti i presidentvalet kan tolkas som att hon har 

genomfört något extraordinärt bara genom att som kvinna existera i det givna politiska 

rummet.  

6.1.2 Den oärliga och misslyckade 

In the last Wisconsin poll […] 64% of likely voters said Clinton was not honest (USA 

today 2016-09-27 Harsh exchanges mark Clinton, Trump debate). 

Gestaltningen av Clinton som oärlig är genomgående i texterna. Det tar sig uttryck 

främst genom mejl-skandalen som erhålls ett stort utrymme. Texterna fokuserar ofta på 
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att hon var utrikesminister under tiden den privata mejl-servern användes. Vi tolkar det 

som att tidningarna genom att nämna en högt uppsatt titel i samband med historien vill 

betona bristen på professionalitet och berätta vilket allvarligt snedsteg det var. 

“När hon offentliggör sina 33.000 e-postmeddelanden som hon raderat så ska jag visa 

mina deklarationer”, säger Trump med hänvisning till Clinton och den privata e-

postserver hon utretts för (Dagens Nyheter 2016-09-27 Clinton lockade ut Trump på hal 

is i debatten). 

Här erbjuds Trump att framställa sina egna kontroverser som mindre betydelsefulla än 

de kanske är genom att ställa dem mot Clintons raderade mejl. Texten berättar att hon är 

under utredning vilket säger oss att användandet av en privat mejl-server är ett felaktigt 

beteende. Läsaren erbjuds en tolkning av Clinton som opålitlig. 

Enligt FBI agerade hon “extremt vårdslöst” med hemliga uppgifter och hon raderade 

drygt 30 000 mejl från sin server (Expressen 2016-09-27 Hetaste snackisarna under 

debatten).  

Att hon kritiseras av FBI utöver Trump tolkar vi som att man ger kritiken mer tyngd och 

en högre sanningshalt, då FBI inte på samma sätt som Trump kan antas agera efter 

något eget politiskt intresse. Att kritik mot Clinton utgör en tydlig gestaltning i texterna 

kopplar vi till medialiseringen, som enligt Strömbäcks (2015c) beskrivning menar att 

den negativa inställningen till politiska aktörer successivt har ökat. Medialiseringen har 

också lett till att viljan att ställa politiker till svars i texter har vuxit (Strömbäck, 2015c). 

Det är en tendens vi kunde utläsa ur texterna, som i mångt och mycket gick ut på att 

ifrågasätta kandidaternas beteende.  

“Hillary has experience. But it’s bad experience.” (USA today 2016-09-27 Harsh 

exchanges mark Clinton, Trump debate).  

En återkommande gestaltning av Clintons erfarenhet är en som erbjuder en bild av en 

misslyckad politiker som trots många år inte hunnit lyckas med så mycket. Trump ges 

ett stort utrymme i texterna att framhäva kritik mot Clintons ineffektivitet och hävda att 

hon är ”all talk, no action”. 

Donald Trump framhöll i sin kritik av Hillary Clinton, hennes politiska ansvar för de 

handelsavtal som han anser stjäl arbetstillfällen från USA, och för att IS inte har motats 

tillbaka (Dagens Nyheter 2016-09-27 Clinton lockade ut Trump på hal is i debatten). 
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Här kan Clintons erfarenhet uppfattas vara en nackdel. I och med att hon redan innan 

suttit på en så hög post som utrikesminister så går det att skylla flera politiska beslut på 

henne och sådan kritik ges det utrymme för i texterna. Flera gånger kommer hennes 

långvariga politiska karriär på tal i samband med diskussioner om hur USA ska kunna 

stoppa IS framfart och i kritik av handelsavtal som hon varit med och stöttat. 

[…] in a clear appeal to voters who deeply admire mr Obama but are less enthusiastic 

about her (The New York Times 2016-09-26 Hillary Clinton and Donald Trump Press 

Pointed Attacks in Debate).  

Clinton gestaltas i viss utsträckning som en ogillad kandidat. Ett sätt på vilket det visas 

är att hon, jämfört med Obama, har ett mindre stöd bland Demokraterna. Vi tolkar 

citatet som att Clinton gestaltas vara underlägsen andra demokrater. 

She also came onto the stage representing the status quo in what many see as a 

“change” election (Houston Chronicle 2016-09-27 First Clinton-Trump debate is tough, 

contentious).  

Här är Clintons politiska erfarenhet och hennes kopplingar till Vita huset något som kan 

användas emot henne. Ordvalet “status quo” kan tolkas som att hon som president 

skulle fortsätta föra samma slags politik som Obama har gjort under de föregående åtta 

åren och att det är någonting negativt då många efterfrågar förändringar och för dem 

blir hon därmed en olämplig presidentkandidat.  

6.1.3 Den överlägsna och anklagande 

Clinton gestaltas inte bara som överlägsen Trump i avseendet att hon har mer 

erfarenhet, men även i sin attityd gentemot honom. 

Clinton svarade med att vifta bort sin motkandidat: "Donald, jag vet att du bor i din 

egen verklighet" (Aftonbladet 2016-09-27 Så var duellen mellan Trump och Clinton).  

Genom att beskriva hennes respons på kritik från Trump som att hon viftar bort honom 

följt av en förolämpning vars betydelse inte är helt tydlig erbjuds läsaren förstå att hon 

anser sig stå högre än Trump och därför inte ens bemödar sig att svara ordentligt, vilket 

kan tolkas som nedlåtande.  

Clinton maintained an even demeanor, smiling indulgently when Trump turned 

aggressive (The Seattle Times 2016-09-27 Debate takeaways: Clinton gets under 

Trump’s skin in debate). 
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Här beskrivs hon som att hon behåller lugnet vilket vi i sig tolkar som en positiv 

gestaltning. Följt av att hon beskrivs njuta av att se hur Trump brusar upp så gör vi 

tolkningen att det framställs som att hon tänker att ett sådant beteende skadar Trump 

politiskt och känner sig nöjd med det. Hon beskrivs ofta som att hon är road i debatten, 

att hon ”ler överseende” eller till och med hånler. 

The Democratic nominee clearly intended to make Trump’s comments on the sensitive 

issues of weight and personal dignity an issue with two groups she is targeting, women 

and latino voters (Los Angeles Times 2016-09-27 Trump, doubling down on anger and 

outrage, shows no signs of shifting after widely panned first debate). 

Clinton gestaltas på gott och ont som strategisk i sina offensiver mot Trump. Här 

erbjuds läsaren tolka hennes beteende som beräknande då journalistens ord antyder att 

hennes uttalanden kan få Trump att framstå som det sämre valet för specifika 

väljargrupper. Hon beskrivs som noggrant påläst och kan dra upp gamla exempel på 

tillfällen då han misskött sig som hon får presenterat i texterna. 

She singled out his family’s real estate company for being sued by the Justice 

Department in 1973 for racial discrimination (The New York Times 2016-09-26 Hillary 

Clinton and Donald Trump press pointed attacks in debate). 

 Den här anklagelsen från Clinton tolkar vi som särskilt strategisk, i och med ordvalet 

”singled out” som vi menar besitter en negativ klang och som antyder att det här inte 

kom till spontant under debatten utan var en noggrant planerad attack på Trump. Genom 

att skriva ut att det var hans familjs företag och inte något Trump själv stod för så gör vi 

tolkningen att Clinton gestaltas spela ett fult politiskt spel. Andersen och Major (2016) 

menar i sin studie att en taktik i det politiska maktspelet är att fokusera på 

motståndarens negativa egenskaper snarare än att försöka framhäva sina egna positiva. 

Det här citatet visar ett exempel på hur journalisten berättar att taktiken användes även 

under debatten. Clinton använder enligt citatet en del av sin begränsade taltid till att 

anklaga Trumps familj för en 43 år gammal stämning för rasism. Samma tid hade i 

stället kunnat läggas på att lyfta anledningar till att hon erbjuder ett bättre alternativ och 

berätta hur hon genom politiska förslag planerar att förbättra situationen för etniska 

minoriteter i USA.   
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6.2 Donald Trump 

6.2.1 Den oerfarne och inkompetente 

Det går tydligt att utläsa att Trump i texterna framställs som en nykomling i den 

politiska världen. Fokus läggs på att det är hans första riktiga debatt, att det är ett nytt 

format för honom och inte har någon tidigare politisk erfarenhet. Det finns även en 

tendens att ställa Trumps erfarenhet emot Clintons och därmed utmåla honom som den 

överlägset minst erfarne av de två. Sammantaget bidrar detta till en tydlig gestaltning av 

Trump som en oerfaren politiker. I vissa fall görs denna gestaltning väldigt uppenbar, 

exempelvis i det här citatet där han är uttalat oerfaren. 

[…] Mr. Trump frequently showing impatience and political inexperience […] (The 

New York Times 2016-09-26 Hillary Clinton and Donald Trump Press Pointed Attacks 

in Debate). 

Men det finns också tillfällen då gestaltningen av honom som oerfaren och underlägsen 

förekommer på ett mer abstrakt vis. 

Medan Donald Trump tycktes vara förkyld, eller åtminstone snörvlade hörbart flera 

gånger, log Hillary Clinton självsäkert åt sådant hon uppfattade som tokerier 

(Aftonbladet 2016-09-27 Så var debatten mellan Clinton och Trump). 

Att det här skrivs att Trump är förkyld och snörvlar har ingen direkt koppling till 

politik, hans erfarenhet eller ens hur han presterar i debatten. Trots det så tolkar vi det 

här citatet som att han gestaltas som underlägsen. Denna tolkning baserar vi både på att 

han gör allt detta i kontrast till Clinton som är så självsäker i en debatt mot honom att 

hon bara kan le åt hans tokerier, hon behöver inte ens ta till ord. Men också för att han 

beskrivs på ett vis som är karaktäristiskt för ett barn. Att snörvla hörbart vid en 

förkylning är något som vi tolkar som barnsligt (speciellt i kontrast till det som skrivs 

om Clinton) och därmed också som underlägset. Något som bidrar till framställningen 

av Trump som oerfaren är hur han benämns. Han omnämns ofta som ”affärsmannen” 

vilket vi ser som ett sätt att distansera honom från sin roll som politiker och trycka på 

att han framför allt representerar någonting helt annat. Med denna benämning så erbjuds 

alltså läsaren en förståelse om att Trump är politiskt oerfaren. Det förekommer även 

tillfällen då dessa faktorer skrivs samman och denna gestaltning blir tydlig. 
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[…] an alpha male business man with no political experience […] (The New York 

Times 2016-09-26 Hillary Clinton and Donald Trump press pointed attacks in debate). 

Gestaltning av Trump som politiskt oerfaren är tydlig i citatet, men även att han inte är 

inte är politiker utan affärsman i första hand. Benämningen ”alpha male” ser vi också 

som intressant. Vi ser tydliga likheter med den benämningen och det sätt Lünenborg 

och Maier (2014) kom fram till att tyska tidningar skrev om Frank-Walter Steinmeier, 

som ofta beskrevs stereotypiskt manlig. Stereotypiseringen av politiker har blivit 

vanligare, enligt teorin om medialiseringen av politisk nyhetsjournalistik (Strömbäck, 

2015c). Det bidrar till en mer ensidig och onyanserad bild av politiker, vilket stämmer 

överens med vår bild av hur Trump gestaltas. Det skrivs om att Trump ”tagit sig vatten 

över huvudet”, ”inte var väl förberedd” och fick ”lägga mycket tid på att försvara och 

förklara sig”. Vi tolkar det som att han framställs som inkompetent, en person som inte 

klarar av det han gett sig in på. Denna gestaltning förekommer även i samband med att 

Trump kritiseras för att ha ljugit. 

”Frankly, if you can’t recognize what truth is, then you really can’t be a president, you 

can’t be a commander in chief” (The Washington Times 2016-09-26 Policy takes a 

back seat in chippy debate). 

Här framhålls gestaltningen av Trump som inkompetent för posten som president, i det 

här fallet helt uttalat. 

6.2.2 Den kontroversielle och oprofessionelle 

Ett genomgående tema är att Trump utmålas på ett sätt som kan uppfattas som 

kontroversiell, något som framkommer i flera olika sammanhang och kontexter. I 

samband med det omnämns det frekvent att han inte offentliggjort sin skattedeklaration. 

”Det saknar motstycke i närhistorien att en president inte offentliggör sin deklaration” 

(Sydsvenskan 2016-09-27 Het debatt mellan Trump och Clinton). 

Som det tydligt framgår i citatet så framställs detta som något väldigt kontroversiellt. 

Det antyds att han inte har gjort något som han verkligen borde ha gjort vilket erbjuder 

läsaren tolkningen att han inte beter sig som han förväntas göra och att han därmed är 

kontroversiell. Trump gestaltas även vid ett flertal tillfällen som både rasist och sexist. 

Det nämns ofta i samband med hans inblandning i den så kallade birther-rörelsen och 
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hans uttalanden om Rosie O’Donnell och Alicia Machado, men i vissa fall framställs 

det mer generellt. 

Republikanerna kandidat Donald Trump, som gjort sig känd för en rad ogenomtänkta 

twitterinlägg, uttalanden och påhopp som upplevts som sexistiska och rasistiska 

(Göteborgsposten 2016-09-27 Trump: Min största styrka är mitt goda omdöme). 

Här är ett exempel på hur Trump gestaltas som både rasist och sexist, och därmed även 

som kontroversiell och oprofessionell. När Trumps inblandning i birther-rörelsen tas 

upp i texterna kopplas den ofta till rasism. Clinton som kallar rörelsen för ”a racist lie” 

får ofta uttrycka just de orden i texterna vilket erbjuder läsarna en förståelse om att 

Trump är rasist. Men även andra får komma till tals för att uttrycka sig om hans 

gestaltade rasism. 

”But Donald Trump doesn’t believe the racist things he does and says are wrong. He 

says them with the full intent to demean and denigrate. That is who he is” (The 

Washington Times 2016-09-26 Policy takes a back seat in chippy debate). 

I stället för att uttrycka vilka saker Trump har sagt så får här en person utrymme att 

uttrycka vad hen anser om vad Trump tycker är fel och inte, hans avsikt med att säga 

det han säger samt vem han är som person. De olika delarna i citatet bidrar till en kraftig 

gestaltning av Trump som rasist. Förutom Clintons uttalande om birther-rörelsen är 

även hennes ord kring Trumps uttalanden om kvinnor vanligt förekommande i texterna. 

”This is a man who has called women pigs, slobs and dogs” (The Seattle Times 2016-

09-27 Debate Takeaways: Clinton gets under Trump’s skin in debate). 

Vi tolkar citatet som att Trump framställs som en sexistisk person som kan uttala sig på 

det här viset om kvinnor. Anledningen till att vi ser det som att han gestaltas som just 

sexistisk är betoningen på att det är kvinnor han uttalat sig såhär om. Genom att säga det 

tolkar vi det som underförstått att han inte hade uttryckt sig på motsvarande vis om en 

man. I samband med Trumps kvinnosyn kommer också Bill Clinton, Hillarys make, 

emellanåt på tal. 

Trump said he was tempted to respond by bringing up former President Bill Clinton’s 

marital infidelity. ”When she hit me at the end with the women, I was going to hit her 

with her husband’s women,” said Trump, himself an admitted adulterer. ”And I decided 

I shouldn’t do it because her daughter was in the room.” (Los Angeles Times 2016-09-
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27 Trump, doubling down on anger and outrage, shows no signs of shifting after widely 

panned first debate). 

I stycket finns ett flertal olika gestaltningar att läsa ut. Dels framställs Trump som 

oprofessionell. Anledningen till det är att vi tolkar att ge sig på sin motståndares familj 

som något oprofessionellt, speciellt eftersom det inte har någon direkt koppling till 

Hillary Clinton som politiker. Däremot så finns det också en gestaltning av Trump som 

professionell och ödmjuk eftersom han faktiskt avstår från denna attack av anledningen 

att han inte vill göra det framför ögonen på paret Clintons dotter. Till sist målas också 

bilden upp av Trump som en person med dubbelmoral. Han skulle kritisera Bill Clinton 

för att han varit otrogen samtidigt som det i brödtexten klargörs att Trump själv också 

erkänt att han varit det, vilket i sig är kontroversiellt. Sammantaget bidrar framför allt 

det här till framställningen av Trump som oprofessionell. 

Att gestaltningar av Trump som sexist och rasist får mycket utrymme i texterna skulle 

kunna kopplas till teorin om kommersialisering. Strömbäck (2015c) skriver om hur 

fokus hos medieföretag framför allt hamnar på att sälja lösblad och att gå med vinst, 

vilket så pass värdeladdade ord som rasist och sexist kan bidra till. Det är sensationellt 

att en person som kandiderar för att bli USA:s nästa president, som dessutom tagit sig så 

långt att han blivit vald till ett av de större partiernas kandidat, går att koppla till så pass 

kontroversiella ämnen. Sensationella ämnen ses också som kommersiellt gångbara 

vilket kan vara en bidragande orsak till att fokus hamnar på just detta. 

Gestaltningen av Trump som lögnare återkommer i flera av texterna. Dels bygger denna 

framställning på statistik från undersökningar som kommit fram till att Trump bland 

väljarna till stor del anses vara oärlig, vilket erbjuder läsaren en förståelse om honom 

som en lögnare. Men det förekommer också ofta meningar som ”Trump has falsely 

accused”, ”He is not as rich as he claims” och ”Trump åter felaktigt påstod” vilket 

också bidrar till gestaltningen av Trump som oärlig. Han framställs även ofta som 

inkonsekvent i sina uttalanden vilket ytterligare bidrar till denna bild av honom. 

Mrs. Clinton noted that he had initially supported the war in Iraq. “Wrong,” Mr. 

Trump said. “Wrong, wrong.” Mr. Trump did signal support for the American 

invasion of Iraq at first, but when the moderator, Lester Holt of NBC News, pointed 

that out, Mr. Trump lashed out. “That is a mainstream media nonsense put out by 

her,” Mr. Trump said of Mrs. Clinton. When Mr. Holt said “the record shows 
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otherwise,” […] (The New York Times 2016-09-26 Hillary Clinton and Donald 

Trump Press Pointed Attacks in Debate). 

Genom att ta med citat från Trump där han menar en sak och i brödtexten skriva att han 

tidigare sagt något annat så byggs gestaltningen av honom som inkonsekvent. I det här 

citatet hävdar Trump även att han inte gjort något som han enligt brödtexten har gjort, 

vilket framställer honom som en lögnare. Medielogiken bidrar till att tolka detta citat 

och denna framställning av Trump. Strömbäck (2015b) beskriver hur mediets innehåll 

anpassas efter en rad olika utomstående faktorer. Citatet grundar sig i en sakpolitisk 

fråga, inställningen till kriget i Irak, vilket i sig kan anses vara relevant i en artikel om 

politik. Att en presidentkandidat ändrar åsikt kring en sakpolitisk fråga kan ytterligare 

bidra till relevansen. Men genom att lägga fokus på att Trump är inkonsekvent snarare 

än sakfrågan i sig blir även citatet mer sensationsartat vilket kan bidra till mer 

uppmärksamhet, något som baserat på medielogiken kan vara viktigt enligt Strömbäck 

(2015b). Ett annat återkommande segment i flera av texterna är beskrivningen av hur 

Trump under debatten avbryter Clinton. 

Mr. Trump repeatedly interrupted Mrs. Clinton and at times talked over her [...] (The 

New York Times 2016-09-26 Hillary Clinton and Donald Trump press pointed attacks 

in debate). 

Denna beskrivningen tolkar vi som att Trump återigen framställs som oprofessionell. Vi 

menar att avbryta eller prata över någon är något som i grunden anses vara respektlöst. 

Trots att påhopp och liknande ofta förekommer i presidentkandidatsdebatter så finns en 

förväntan på kandidaterna att vara respektfulla mot varandra. Genom beskrivningen 

framställs Trump som respektlös och eftersom han därmed inte lever upp till de 

förväntningar han har på sig gestaltas han som oprofessionell. 

6.2.3 Den framgångsrike utbölingen 

Trump benämns ofta på ett sätt som framställer honom som något annat än just 

politiker, som att han är en utböling i sammanhanget. Det här är inte nödvändigtvis en 

negativ gestaltning, i många fall betonas hur han varit framgångsrik inom andra 

områden. Benämningar som exempelvis ”the billionaire businessman”, ”wealthy 

businessman” och ”the business mogul and former reality TV star” gestaltar honom inte 

bara som något annat än politiker, utan kanske framför allt som framgångsrik, något 

som också kopplas till politiken. 
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”It’s about time this country has somebody running it that has an idea about money” 

(USA Today 2016-09-27 Harsh exchanges mark Clinton, Trump debate). 

I citatet erbjuds läsaren förstå att Trumps framgång utanför politiken även kommer göra 

honom framgångsrik inom politiken. Roosvall och Widestedt (2015) beskriver 

komplexiteten i vad som enligt intersektionaliteten avgör vilken maktrelation som råder 

i olika sammanhang. Enligt ett flertal definitioner så bör Trump vara underlägsen 

Clinton på grund av hans avsaknad av politisk erfarenhet. Här påvisas dock hur andra 

faktorer än de mest uppenbara kan spela in i hur makt fördelas. Genom tidigare 

åstadkommanden utanför politiken gestaltas Trump här som framgångsrik och därmed 

likvärdig Clinton i maktrelationen även i ett politiskt sammanhang. Utöver detta finns 

det även tillfällen då Trump gestaltas som en högpresterande debattör. 

Mr. Trump’s strongest moments came early in the evening, when he put Mrs. Clinton 

on the defensive over her support for free trade agreements that he argues has cost 

americans jobs (The New York Times 2016-09-26 Hillary Clinton and Donald Trump 

Press Pointed Attacks in Debate). 

Beskrivningen av hur Trump lyckas få Clinton att bli defensiv tolkar vi som att Trump 

debatterar på ett effektivt sätt och därmed utmålas som en duktig debattör, vilket i sin 

tur gör att han kan uppfattas som en duktig politiker. Benämningar som påvisar att 

Trump inte huvudsakligen ägnat sig åt politik, som exempelvis ”outsider”, är vanligt 

förekommande. Men det framgår regelbundet att det kan vara något positivt. 

”Den väl förberedde Clinton pressade Trump, han fick lägga mycket tid på att försvara 

och förklara sig, men det kan gå hem hos dem som gillar att affärsmannen inte är en 

klassisk politiker” (Metro 2016-09-27 Het debatt färgar fortsatt valkamp). 

Gestaltningen av Trump som utböling är tydlig i citatet, likväl i texterna överlag, men 

läsaren erbjuds även förstå att det kan vara positivt och något som bidrar till att han blir 

stöttad. Framställningen av Trump som stöttad politiker är också ett genomgående tema 

i texterna. 

Himelfarb tror dock inte att Trumps framträdande kommer att skada honom särskild 

mycket, hans anhängare är trogna (Sydsvenskan 2016-09-27 Bedömare ger Clinton 

segern). 
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Bilden av Trump som framgår i citatet, att han är stöttad och har trogna anhängare, 

infaller ofta i samband med att han också gestaltas som utböling. 

Många väljare vill ha förändring och Clinton kan aldrig slå Trump i att vara den 

kandidat som levererar det, ofta i egenskap av att vara affärsman, inte politiker (Dagens 

Nyheter 2016-09-27 Clinton lockade ut Trump på hal is i debatten). 

Här erbjuds läsaren förstå att Trump står för förändring och att mycket skulle hända om 

han blir vald till president. Framställningen av Trump som förändrande är genomgående 

i texterna, i flera fall i anknytning till att han gestaltas som patriotisk. 

Han pratar om att amerikanska jobb stjäls av Kina och Mexiko, att bolagen flyr. Det får 

inte hända. Han lovar “enorma” skattesänkningar. Han säger att han vill riva upp 

frihandelsavtal (Svenska Dagbladet 2016-09-27 Het debatt mellan Trump och Clinton). 

Vår tolkning av citatet är att Trump framställs som att han framför allt arbetar för att 

främja USA:s behov, till viss del på bekostnad av andra länder, vilket får honom att 

framstå som en patriot. Det stora fokus som läggs på att han står för stor förändring 

kopplar vi till gestaltningen av honom som en utböling. Han gestaltas inte tillhöra det 

nuvarande politiska etablissemanget och om han väljs in så beskrivs det som att saker 

och ting kommer att förändras. 

6.2.4 Den temperamentsfulle och anklagande 

Trumps temperament och aggressivitet får gott om utrymme i texterna. Genomgående 

gestaltas Trump som en temperamentsfull och anklagande person. Ordval som ”högg 

tillbaka”, ”Trump came after her” och ”Trump attacked Clinton” är vanliga och gör att 

han gestaltas som aggressiv, men det förs också resonemang kring hans aggressivitet. 

Trump played the aggressor as the evening got underway, displaying the kind of tactics 

that he used against his Republican rivals during a string of debates in the primary race 

and that he has carried on throughout the campaign, apparently not worried that 

aggressiveness would be interpreted as unpresidential (The Washington Post 2016-09-

27 Clinton outscores Trump – but the campaign isn’t over yet). 

I citatet återfinns bilden av Trump som aggressiv, men också som taktisk. Det antyds att 

han genom att vara aggressiv fortsätter med ett vinnande koncept, vilket bidrar till 

framställningen av honom som strategisk. I vissa fall gestaltas han också som strategisk 

genom sina anklaganden. 
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But in an attempt to damage her with black voters, he also invoked her use of the word 

“superpredator” in the 1990s to describe youthful criminals. “I think it was a terrible 

thing to say” he said (The New York Times 2016-09-26 Hillary Clinton and Donald 

Trump Press Pointed Attacks in Debate). 

Trots att Trump framställs som anklagande i stycket så gestaltas han också som 

strategisk i och med ordvalet “in an attempt to damage her”. Det finns även tillfällen då 

Trumps anklagelser utmålas på ett helt annat sätt. 

Mr. Trump hurled so many accusations at Mrs. Clinton -– and with such fervor that he 

frequently had to sip water […](The New York Times 2016-09-26 Hillary Clinton and 

Donald Trump Press Pointed Attacks in Debate). 

Här gestaltas Trump som väldigt aggressiv i sina anklaganden. Detaljen om att han 

regelbundet måste dricka vatten för att han kommer med så många anklagelser skapar 

en bild av att han nästan är hysterisk och bara slänger ur sig anklagelser. Till skillnad 

från det förra citatet där Trump delvis gestaltas som strategisk så framställs han här i 

stället som anklagande och aggressiv. 

Han lyckades ”lägga band på sina värsta utspel” jämfört med primärvalet (Sydsvenskan 

2016-09-27 Bedömare ger Clinton segern).  

Detta citat kan tolkas både som att Trump under debatten uppnådde någonting bra 

genom att inte få något utbrott eller liknande. Men genom att skriva det som en 

prestation antyds det också att han är en person som kan nästan förväntas få ett utbrott, 

något som återkommer i flera av texterna. 

6.3 Relationen 

6.3.1 Konkurrens 

The much-anticipated encounter - the first of three presidential debates - saw both 

candidates vying to assuage the public's doubts about them, gain the initiative and 

reframe the dynamics of a race that is essentially tied, with 43 days left (Houston 

Chronicle 2016-09-27 First Clinton-Trump debate is tough, contentious).  

Den mest framträdande relationsgestaltningen är den som understryker konkurrensen 

mellan kandidaterna inför det stundande valet. Debatten omnämns ofta som “duellen”, 

vilket vi tolkar som något mer dramatiskt än en debatt. De framställs som antagonister 
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och det tar sig ofta uttryck genom mycket fokus på opinionsmätningar och hur jämnt det 

är mellan dem med så kort tid kvar till valet.  

The billionaire businessman has also closed the gap in Pennsylvania, taken the lead in 

Ohio and is virtually tied in Florida – the three big swing states (The Washington Times 

2016-09-26 Policy takes back seat in chippy debate).  

Här erbjuder texten en tolkning av konkurrensen som en slags kapplöpning där 

kandidaterna slåss om att ta över ledningen i vissa särskilda stater, så kallade swing 

states. Även i Gan, Leng Teo och Detenbers (2005) studie var 

kapplöpningsgestaltningen vanlig i den politiska nyhetsjournalistiken. Texterna 

gestaltar konkurrensen mellan Clinton och Trump som ökande med meningar som “the 

growing tightness of the race”, “narrowing polls nationally”, “tightening polls” och 

“polls showed them locked in a tight race”. Alla dessa benämningar av den politiska 

kampen målar upp den som spännande och som att ingen vet hur det kommer att sluta. 

Vi tolkar det som att tidningarna genom gestaltningen av konkurrensen hoppas locka till 

vidare läsning.  

6.3.2 Motsatser 

The debate reinforced some glaring policy differences between the candidates on 

issues from Russia to policing to taxes, with Trump saying his tax cut proposals 

would create an employment boom and Clinton calling it “Trumped-up trickle-

down.” The evening also underscored the contrast between an experienced politician 

and wealthy businessman, one that both sides are trying to exploit (USA Today 2016-

09-27 Harsh exchanges mark Clinton, Trump debate). 

Vi tolkar citatet som att Clinton och Trump gestaltas utgöra varandras motsatser. 

Uttrycket “glaring policy differences” gör att de gestaltas vara väldigt olika varandra. 

De framstår här inte bara representera motsatta politiska åsikter utan också olika former 

av erfarenhet. Den sista meningen i citatet erbjuder också läsaren en tolkning av att 

skillnaderna är något som båda sidor inte bara är medvetna om men också hoppas kunna 

utnyttja till sin fördel. Förutom i politiska sakfrågor där texterna berättar att de sällan är 

överens beskrivs de också som varandras motsatser personlighetsmässigt. 

Stereotypisering och förenkling är två av de faktorer som Strömbäck (2015c) menar har 

koppling till medialisering. Dessa faktorer anser vi gå hand i hand i gestaltningen av 

Clinton och Trump som varandras motsatser, där läsaren erbjuds en förenklad bild av 
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dem och deras politiska ståndpunkter. Framställningen av Clinton som en stereotyp 

toppolitiker med lång erfarenhet, lugn framtoning och ett professionellt beteende kontra 

gestaltningen av Trump som en stereotyp politisk nykomling med låg grad av 

professionalitet, brist på erfarenhet och dessutom med ett hett temperament. Det 

framställs därtill en bild av att de vill driva två helt olika typer av politik vilket kan vara 

en simplifiering av något som i själva verket är ganska invecklat. Sammantaget bidrar 

denna stereotypisering av kandidaterna till att det förmedlas en förenklad bild av dem 

som både personer och politiker men också av presidentvalet i stort. En konsekvens av 

att skriva om dem på det här förenklade sättet kan bli att läsaren inte erbjuds en 

tillräckligt nyanserad bild av kandidaterna och deras politik för att på ett motiverat sätt 

bilda sig en uppfattning. 

6.3.3 Aggressiv 

The shots that Hillary Clinton and Donald Trump took at each other Monday night were 

harsh, personal and relentless. In a debate full of interruptions, asides and disdainful 

body language, the candidates spent much of the time calling each other’s integrity and 

veracity into question (USA Today 2016-09-27 Harsh exchanges mark Clinton, Trump 

debate). 

Orden “shots”, “harsh”, “relentless” och “disdainful” anser vi tillsammans forma en bild 

av en aggressiv relation där man inte tar hänsyn till varandras känslor utan bara är ute 

efter att trycka ner den andra. Kandidaternas relation rubriceras som fientlig och 

debatten i sig kallas i The Washington Times för “chippy” vilket som verb kan 

översättas till att hugga eller att slå sönder. När det kommer till kandidaternas attacker 

mot varandra kallas det ofta att de sparrar. På engelska kan sparra betyda munhuggas 

men det kan även associeras med boxning vilket ännu mer för tankarna till aggressivitet. 

På samma tema kallar Aftonbladet debatten för “den verbala boxningsmatchen”. I 

texterna beskrivs moderatorn Lester Holt låta dem gå loss på varandra utan att ingripa. 

Det kan tolkas som att han borde ha ingripit, som att de inte kan anförtros att debattera 

självständigt utan måste kontrolleras så att de inte blir för aggressiva. Strömbäck 

(2015c) skriver att kommersialiseringen av den politiska nyhetsjournalistiken leder till 

att nyheter som bidrar till en ökad försäljning får ett större medialt utrymme än nyheter 

av högre samhällelig relevans. Utifrån teorin om kommersialisering kan gestaltningen 

av kandidaternas relation som aggressiv hjälpa tidningar att göra politik mer attraktiv 

för läsaren, då det bidrar till att måla upp politiken som något spännande och kanske 



  
 

39 

underhållande. Det går att tänka sig att fler kan ta åt sig texter med en grund i mänskligt 

beteende såsom aggressivitet än i rena politiska sakfrågor där varje människas kunskap 

och intresse varierar. Det i sin tur kan öka den politiska nyhetsjournalistikens 

kommersiella gångbarhet. 

6.4 Artiklarna från Sverige och USA – likheter och skillnader 
Det finns stora likheter i benämningen av kandidaterna. Clinton benämns frekvent som 

“förra utrikesministern” och “former secretary of state” medan Trump i stället benämns 

som “affärsman” eller “businessman”. Dessa benämningar bidrar kraftigt till 

gestaltningen av Clinton som erfaren och Trump som en utböling. I texterna från USA 

förekommer dock ofta ord som “billionaire” eller “wealthy” tillsammans med 

“businessman” vilket gör att Trump också framstår som framgångsrik. Den aspekten av 

hans utbölingsstatus återfinns inte i de svenska texterna.  

Nästan samtliga artiklar, både från Sverige och USA, tar upp Trumps 

inkomstdeklaration och inblandning i birther-rörelsen samt Clintons privata mejl-server. 

I Trumps fall gestaltas han ofta som kontroversiell, oprofessionell och rasistisk i 

samband med dessa ämnen. I samband med Clintons privata mejl-server så framställs 

hon ofta som opålitlig, men också som mogen och ansvarstagande på grund av de citat 

från henne, där hon ber om ursäkt och erkänner att hon begått misstag, som finns med i 

flera av artiklarna. 

Gemensamt för artiklarna från Sverige och USA är att Clinton generellt gestaltas som 

professionell och erfaren medan Trump generellt gestaltas som kontroversiell. Fokus ser 

dock lite olika ut. Artiklarna från USA fokuserar exempelvis oftare på bilden av Trump 

som rasist, även om de svenska också ger utrymme åt Trumps inblandning i birther-

rörelsen. Även Trumps syn på och uttalanden om kvinnor förekommer oftare i 

artiklarna från USA än i de från Sverige vilket gör att gestaltningen av honom som 

sexist är tydligare i texterna från USA. 

Bilden av Clinton som ogillad förekommer betydligt oftare i artiklarna från USA än i de 

från Sverige, trots att det är ett tema som delvis går att identifiera i de också. Även 

Trump gestaltas som ogillad i texterna från USA, något som däremot inte framgår i de 

från Sverige. En bidragande orsak till det här skulle kunna vara en skillnad i upplägget 

mellan texterna. Texterna från USA hänvisar nämligen regelbundet till olika 

opinionsundersökningar som gjorts. Framför allt så används dessa undersökningar som 
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underlag för att visa just hur ogillade kandidaterna är eller hur många som tycker att de 

är opålitliga, vilket bidrar till att de också gestaltas som ogillade och opålitliga. Samma 

redogörelse för opinionsundersökningar saknas i de svenska texterna. Strömbäck och 

Dimitrova (2011) kommer i sin studie fram till att amerikanska nyheter oftare än 

svenska fokuserar på politik som spel på bekostnad av politik som sak. I våra texter tar 

det sig uttryck i till exempel förekomsten av opinionsundersökningar och redogörelser 

för statistik. Detta återfinns nästan uteslutande i texterna från USA och förmedlar en 

känsla av spel och konkurrens genom att läsaren får veta vilken kandidat som har 

ledningen i vilken delstat och liknande. Vidare används dessa undersökningar som 

underlag för att visa hur ogillade kandidaterna är eller hur många som tycker att de är 

opålitliga, vilket bidrar till att de också gestaltas som just ogillade och opålitliga. Den 

här användningen av opinionsundersökningar saknas i de svenska texterna.  

Texterna från USA är nästan uteslutande avsevärt längre än de svenska. Dessutom 

kommer fler personer till tals i texterna från USA vilket bidrar till ett större antal 

gestaltningar. Medielogiken kan erbjuda en förklaring till varför det ser ut så här. 

Strömbäck (2015b) skriver om hur vilka gestaltningar som förekommer i texter enligt 

medielogiken ofta är ett resultat av yttre faktorer. Vi ser framför allt praktiska orsaker 

som bidragande faktorer till varför texterna från USA är längre, har fler intervjupersoner 

och därmed också innefattar fler gestaltningar. En av de faktorer som vi tror påverkar är 

att de svenska artiklarna till stor del är baserade på andrahandskällor medan tidningarna 

från USA haft personer på plats under debatten. Strömbäck (2015b) menar att den 

journalistiska organisationen är en stor del av medielogiken. I detta fall kan det betyda 

att de svenska organisationerna (tidningarna) som ligger bakom texterna av ekonomiska 

eller praktiska skäl inte kunde ha journalister närvarande under debatten och därmed var 

tvungna att utgå från andrahandskällor, till exempel TT. Men det kan också bero på att 

tidningarna från USA kan ha större press på sig att driva en omfattande rapportering 

kring presidentvalskampanjerna eftersom de äger rum i USA. Svenska tidningar 

rapporter om valet i ett annat land och hade kanske skrivit utförligare om det hade rört 

sig om svensk politik.  

Förutom att texterna från USA har fler gestaltningar på grund av sitt omfång och att fler 

personer kommer till tals är gestaltningarna också ofta tydligare med hårdare vinklar 

och fler värdeladdade ord. Exempel på det är hur The New York Times väljer att inleda 

sin artikel.  
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In a relentlessly antagonistic debate, Donald J. Trump and Hillary Clinton clashed over 

trade, the Iraq was, his refusal to release his tax returns and her use of a private email 

server, with Mr. Trump frequently showing impatience and political inexperience as 

Mrs. Clinton pushed him to defend his past denigration of women and President Obama 

(The New York Times 2016-09-26 Hillary Clinton and Donald Trump press pointed 

attacks in debate). 

Medan Aftonbladet i stället skriver såhär: 

I natt möttes de för första gången i en 90 minuter lång debatt. Donald Trump och 

Hillary Clinton diskuterade jobb, rasmotsättningar och utrikespolitik inför 100 miljoner 

tittare (Aftonbladet 2016-09-27 Så var duellen mellan Trump och Clinton). 

Vi upplever en tydlig skillnad i ordval och på vilket sätt man väljer att framställa 

debatten. The New York Times väljer värdeladdade ord som “relentlessly antagonistic”, 

“clashed” och “refusal” och skriver om debatten som en riktig kamp medan Aftonbladet 

i stället väljer att använda mer neutrala ord som exempelvis “diskuterade” och ger 

utrymme åt publikantalet. Det här exemplet är ganska talande för hur texterna från 

Sverige och USA generellt skiljer sig från varandra. De rådande journalistiska normerna 

är enligt Strömbäck (2015b) en del av medielogiken som påverkar hur innehållet i ett 

medium ser ut. En förklaring till att den språkliga skillnaden är så påtaglig mellan 

texterna från Sverige och USA skulle kunna vara att det råder olika normer bland 

journalisterna i de olika länderna. Det normativa sättet att skriva i svenska medier 

präglas typiskt inte av alltför värdeladdade ord. Det kan kopplas till 

informationsuppgiften, som uppmanar journalister att förmedla relevanta och korrekta 

nyheter (Strömbäck 2015c). Man kan tänka sig att nyhetsförmedlingen har större chans 

att förbli korrekt och inte påverkas av journalistens egna värderingar genom att denne 

håller sig till ett någorlunda neutralt språkbruk.  

6.5 Gestaltningen av kandidaterna – likheter och skillnader 

Den största skillnaden i gestaltningarna av kandidaterna är att Clinton är erfaren och 

Trump inte. Det syns i hur de benämns (den förra utrikesministern respektive 

affärsmannen) och hur de beskrivs bete sig i debattsituationen. Hon målas upp som en 

van och begåvad debattör som är väl påläst och kan konfrontera motståndaren med 

relevant kritik, han som någon som “improviserar” på scen och som ofta blir satt på 

plats och i försvarsläge. Han gestaltas också som oprofessionell genom att det står att 
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han frekvent avbryter Clinton och att moderatorn måste be honom vänta på sin tur att 

prata. I samband med det gestaltas hon som professionell som behåller fattningen och 

inte dras med i hans debattstil som kan uppfattas som barnslig.  

Både Clintons och Trumps mest utmärkande skandaler får väldigt stort utrymme i 

texterna. Ingen av dem blev i samband med sin skandalhistoria åtalad för något brott 

och ändå ligger anklagelserna i fokus då tidningarna berättar om debatten. Detta går i 

linje med vad Andersen och Major (2016) hävdar, att negativa politiska nyheter nästan 

alltid får större medialt utrymme än positiva. De säger också att det är därför de 

politiska kampanjerna i sin reklam ofta arbetar för att diskreditera motståndaren snarare 

än att lyfta sig själva. Den taktiken utgör också en gestaltning i vårt material. Båda 

kandidaterna framställs i hög grad som anklagande gentemot varandras snedsteg och 

eventuella brister och flera av citaten går ut på att försöka sänka motståndaren snarare 

än att höja sig själv.  

I gestaltningarna av kandidaternas olika kontroverser finns det viss skillnad i hur de 

framställs. Den mest omfattande kritiken mot Clinton utgörs av anklagelser om hennes 

användande av en privat mejl-server. Gestaltningarna av henne i samband med 

skandalen målar främst upp hennes agerande som oprofessionellt och henne som en 

opålitlig politiker. Det är ovanligare med gestaltningar som syftar till att binda 

skandalen till hennes personlighet. I gestaltningarna av Trumps rasistiska och sexistiska 

uttalanden blev gestaltningen oftare av honom som person och inte politiker. Det kan 

bero på att hans avsaknad av politisk erfarenhet gör det svårt att kritisera honom i en 

politisk roll. Det kan också tolkas som att hans feltramp säger mer om hans karaktär än 

hans kompetens. Vad som bidrar till den här tolkningen är också att Clinton flera gånger 

får utrymme att be om ursäkt för sitt beteende i texterna, vilket berättar för oss att det 

här är något från det förflutna, att hon inte längre är opålitlig och inte skulle göra om 

samma misstag. Trump håller i texterna fast vid det han har sagt och försöker i stället 

förklara sig. Han gestaltas som stolt över att ha drivit birther-rörelsen och vill enligt 

texterna inte be om ursäkt för sina kommentarer om Alicia Machados vikt eller om att 

Clinton inte skulle ha ett presidentaktigt utseende. I texterna står det också att han anser 

sig vara smart som har lyckats lura systemet och slippa betala skatt. Vår tolkning 

baserad på det samlade intrycket av gestaltningarna är att Clinton gestaltas som någon 

som har lärt sig av sina misstag och Trump är envis och står fast vid sina kontroversiella 

uttalanden.  
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Bara timmar efter att tv-kamerorna stängts av på Hofstra University på Long Island, där 

debatten ägde rum, reste Trump till Florida och Clinton till North Carolina (Metro 

2016-09-27 Het debatt färgar fortsatt valkamp). 

De båda gestaltas som ambitiösa och målmedvetna. Här framstår kampanjen som 

intensiv och som att de aldrig får någon vila från sina förpliktelser. Trots att 

kandidaterna nästan aldrig gestaltas ha liknande politiska avsikter så har de 

gestaltningen av att de vill förändra landet till det bättre gemensamt.  

Trump and Clinton seemed to agree on two potentially combustible political issues: 

child care and barring people on the terrorist watch list from buying guns. Both are 

unusual positions for a GOP presidential nominee (The Seattle Times 2016-09-27 

Debate takeaways: Clinton gets under Trump’s skin in debate).  

GOP, eller Grand Old Party, är en benämning av Republikanerna. Det här är en av få 

gånger som de gestaltas vara överens, oavsett vad det rör sig om. Skillnaden mellan hur 

de gestaltas här ligger i att det av citatet framgår att Trump i den här frågan går emot sitt 

eget partis ståndpunkt. Det antyder att det här är en väntad åsikt från Clintons och 

Demokraternas sida och går att tolka som att han är innovativ och vågar tänka utanför 

ramarna. Överlag är en skillnad i gestaltningen att Trump framstår som den som står för 

förändring till skillnad från Clinton som i mångt och mycket gestaltas som en 

förlängning av Obamas politik.  

7 Slutsats och diskussion 

I denna del redogör vi för studiens slutsatser och diskuterar möjliga bakomliggande 

orsaker samt ger förslag till vidare forskning. Studiens syfte var att undersöka vilka 

gestaltningar som förekommer i porträtteringen av presidentkandidaterna Hillary 

Clinton och Donald Trump i tidningar från Sverige och USA samt vilka skillnader det 

finns däremellan. Genom att genomföra en kvalitativ gestaltningsanalys av ett urval 

nyhetsartiklar som alla berättade om samma händelse, presidentkandidatsdebatten den 

26 september år 2016, har vi kunnat identifiera ett antal genomgående teman i 

gestaltningarna av kandidaterna.  

Presidentvalet i USA år 2016 var ett historiskt sådant. För första gången hade en 

kvinnlig kandidat en verklig chans att bli president och stod mot en på sitt sätt unik 

motpart. Donald Trump var ett vedertaget namn i amerikansk kultur tack vare hans 
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ekonomiska framgångar inom affärsvärlden men också hans kommersiella framgångar i 

tv- och filmproduktioner. Dessutom var kandidaterna enligt opinionsundersökningar de 

minst omtyckta kandidaterna i modern tid men lyckades också dra en rekordstor publik 

att titta på debatten. Dessa faktorer tillsammans genererade en stor medial 

uppmärksamhet och bevakningen av valet var omfattande i alla medieformer.  

I våra texter framställs Clinton frekvent som både politiskt erfaren, lugn och 

professionell i debattsituationen. Ofta ställs kandidaterna mot varandra i denna 

gestaltning vilket bidrar till att Trump samtidigt gestaltas som politiskt oerfaren, 

temperamentsfull och oprofessionell. Det är möjligt att gestaltningarna av Clinton som 

överlägset professionell hade varit mindre tydliga med en annan, mer erfaren 

motståndare. Trumps brist på politisk erfarenhet är något som framgår genom att 

texterna i stället fokuserar på att han tidigare framför allt varit affärsman. 

Gestaltningarna av Trump som någon som kommer utifrån det politiska rummet och 

som representerar något annorlunda är både negativt och positivt vinklade. Som tidigare 

nämnt så bidrar de till gestaltningen av honom som politiskt oerfaren, men de gör också 

att han förknippas med förändring, vilket kan tolkas som något positivt. Han kommer 

utifrån det politiska etablissemanget och förväntas inte utöva samma slags politik som 

etablerade politiker skulle göra. Trumps erfarenhet och framgång inom affärsvärlden 

porträtteras delvis som något som talar för att han skulle kunna bli framgångsrik även i 

Vita huset. Clinton å andra sidan framställs ofta som ineffektiv och som att hon inte 

tidigare i sin politiska karriär har bidragit till förändring och därför inte kommer kunna 

göra det nu heller.   

Gestaltningen av Trump som oprofessionell syns till stor del i hur han beskrivs hantera 

debattsituationen. I texterna framställs han som inkonsekvent i sina uttalanden, som att 

han vacklar i sina åsikter och förnekar att ha sagt saker som texten sedan klargör att han 

visst har sagt. På samma tema är en vanlig gestaltning av Trump att han är 

kontroversiell, vilket ibland kan framstå som något spännande och ibland som ett rent 

osympatiskt beteende. Texterna från USA ger mer tyngd åt gestaltandet av hans 

kontroverser. Hans uteblivna skattedeklaration gestaltas delvis som något 

underhållande. Eftersom han inte har begått något lagbrott i att inte redovisa sin 

skattedeklaration så kan det tolkas som att han struntar i alla regler och hur man 

förväntas bete sig och i stället gör som han vill. Det kan i vissa fall tolkas positivt, som 

att han är en frisk fläkt i en i övrigt traditionsenlig och lite tråkig miljö. Han anklagas 
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ofta i texterna för att vara sexist och rasist, något som erhåller mer utrymme i texterna 

från USA än i de från Sverige och som till skillnad från hans kontroversiella beteende 

aldrig berättas ur ett positivt perspektiv.   

Något som är gemensamt i gestaltningen av båda kandidaterna, både i artiklarna från 

Sverige och USA, är fokuset på deras skandaler och hur de därigenom framställs som 

opålitliga och oprofessionella. Vidare gestaltas de båda som anklagande genom 

beskrivningar av hur de ger sig på varandra och kritiserar varandras tidigare uttalanden 

och handlingar. Gestaltningen av kandidaterna som anklagande går i linje med det som 

framgår i Andersen och Majors (2016) studie. Enligt den fick skandaler från 

presidentvalet år 2004 i USA ett stort medialt utrymme, som en följd av negative ads 

som syftar till att påvisa brister hos motståndaren och indirekt visa sig själv som den 

goda motparten som inte besitter de negativa egenskaperna i fråga. Gestaltningen av 

Clintons och Trumps beteende under debatten liknar det en negative ad syftar till att 

uppnå. De gestaltas lägga ner mycket energi på att svartmåla motparten och mindre på 

att framhäva sin egen kompetens.  

Både Clinton och Trump gestaltas som historiskt ogillade av det amerikanska folket i 

största allmänhet. Till viss del skiljer sig dock texterna från Sverige och USA åt i det 

avseendet att det inte framgår i någon av de svenska att Trump är ogillad. Det skulle 

kunna tolkas som att det är någonting nästan underförstått eftersom Trump med svenska 

mått kan anses långt mer extrem som politiker än Clinton. Att Clinton inte är omtyckt 

som kandidat kan vi tänka oss är mer intresseväckande ur ett svenskt perspektiv och 

därför kanske den gestaltningen ges mer utrymme.  

Överlag berättar tidningarna från USA om debatten med fler värdeladdade ord vilket 

ger texterna ett mer dramatiskt upplägg. De svenska texterna är mer försiktiga i 

ordvalen och håller generellt en mer värdeneutral ton. Skillnaden skulle kunna bero på 

de nationella normerna kring hur journalister uttrycker sig i skrift. En möjlig förklaring 

är att det kanske är mer accepterat i USA att använda värdeladdade ord i journalistiken 

och dramatisera händelser medan svenska journalister förväntas förhålla sig mer 

neutralt till nyheten enligt de pressetiska reglerna som råder i Sverige. Det skulle också 

kunna bero på en slags språkbarriär där vissa ords betydelser faller bort i 

översättningarna och ger en mjukare bild av debatten än vad som framgår i texterna på 

originalspråk. Strömbäck (2015b) skriver att ett mediums innehåll bestäms av bland 

annat mediets form, redaktionens arbetsnormer och ekonomiska förutsättningar. 
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Artiklarna från USA är generellt längre och låter fler personer komma till tals, vilket 

bidrar till att de ofta innehåller fler olika åsikter och därmed också gestaltningar. 

Skillnaden i innehåll kan kopplas till medielogiken. Svenska tidningar har inte samma 

ekonomiska möjligheter att bevaka debatten på plats och är beroende av 

andrahandskällor och vilka intervjupersoner dessa har med i sina texter. Eftersom 

presidentvalet utspelar sig i USA har de amerikanska tidningarna rimligtvis även ett 

större ansvar att berätta utförligt om händelserna i kampanjerna och att låta fler sidor 

komma till tals, vilket leder till längre artiklar.  

Enligt teorin om den politiska nyhetsjournalistikens medialisering är stereotypiseringen 

av politiska aktörer ökande (Strömbäck 2015c). Stereotypisering var en tendens vi 

kunde utläsa i vår studie och främst av Donald Trump. Han gestaltas på ett ganska 

ensidigt sätt, med få skillnader i tillskrivna personlighetsattribut och fokus på det mest 

sensationella. Hillary Clinton framställs däremot på ett mer nyanserat sätt, något som 

kanske kan förklaras med att hon sedan länge är etablerad som politiker medan Trump i 

och med presidentvalet lanseras som politiker. Det kan ge medier en större chans att 

själva styra över hur de vill att han ska uppfattas. Genom att skriva om honom som en 

oberäknelig politisk vilde och fokusera på det extrema skulle tidningar kunna uppnå en 

högre kommersiell framgång. Personifiering i politisk nyhetsjournalistik, som 

Strömbäck (2015c) beskriver som en del av medialiseringen, leder till ett fokus på 

Clinton och Trump som personer snarare än den slags politik de och deras partier vill 

föra. Det kan medföra en problematisk inställning till politiken hos medborgarna. I vår 

texter får kandidaterna ofta ensamma representera sina partier. Det skulle i 

förlängningen kunna leda till att en person som i sina åsikter är demokratiskt lagd låter 

bli att rösta på Demokraterna på grund av att det är Clinton som står i fronten av partiet, 

eller motsvarande för Republikanerna med Trump. I och med personifieringen kan det 

upplevas som att man som medborgare röstar på en ensam person att ta över den 

politiska makten och glömmer bort partiet kandidaten är sprungen från samt senaten och 

kongressen som också är inblandade i all lagstiftning. Den ökade personifieringen i den 

politiska nyhetsjournalistiken skulle kunna vara en bidragande faktor till USA:s låga 

valdeltagande. År 2016 röstade bara 56,9 procent av befolkningen (United States 

Elections Project, 2016). Det går att tänka sig att gestaltandet av den politiska kampen 

som något som utförs av två individer – Hillary Clinton och Donald Trump – gör att den 

som inte stöttar någon av dem väljer att inte rösta alls, i stället för att se till respektive 

partis ideologi och politiska förslag och rösta därefter.  
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Teorin om den politiska nyhetsjournalistikens kommersialisering säger att gestaltningen 

av politik som spel och strategi får mer utrymme på bekostnad av gestaltningen av 

politik i form av sakfrågor (Strömbäck 2015c). Det är också tydligt att texterna till stor 

del syftar till att underhålla snarare än att informera om faktiska politiska sakfrågor. Det 

kan bidra till att befolkningen inte får den information som är nödvändig för att rösta på 

ett välgrundat sätt. Gestaltningen av presidentvalet som underhållande kan även bidra 

till en generell inställning till politik som något oseriöst och oviktigt, vilket i sin tur kan 

leda till ett minskat folkligt engagemang. En positiv aspekt av medialiseringen skulle 

kunna vara att personer utan något större politiskt intresse faktiskt tar till sig av politiska 

nyheter för att de också är underhållande. Vi tror att det är nödvändigt för medierna att 

hitta en mellanväg. Det är viktigt att skriva på ett förståeligt och underhållande sätt som 

lockar så många som möjligt att konsumera politisk nyhetsjournalistik. För mycket av 

rapporteringen av politiska sakfrågor får dock inte falla bort för att göra texterna 

underhållande då det skulle kunna leda till att nödvändig information inte når ut. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Vi begränsade oss i vår studie till att analysera texter som handlade om en specifik 

händelse. En undersökning i vilken man analyserar texter från hela 

presidentkandidatskampanjerna hade erbjudit en mer allsidig bild av gestaltningarna. 

Den hade förslagsvis kunnat genomföras som en kvantitativ gestaltningsanalys där man 

jämför skillnaderna i gestaltningar över tid, baserat på uppdagade skandalhistorier, 

primärvalsresultat och liknande.  

Ett annat möjligt sätt att analysera texter om en presidentkandidatsdebatt hade varit att 

undersöka vad som kommer med i texterna från debatten och vad som sållas bort. Detta 

hade kunnat genomföras genom att analysera en debatt och kartlägga hur stor 

procentuell del av debatten som ägnas åt exempelvis politiska sakfrågor, kandidaternas 

snedsteg och personliga påhopp. Resultatet skulle sedan kunna jämföras med en 

liknande kvantitativ analys på texter som rör debatten och därigenom blir det tydligare 

vad journalister väljer att lyfta fram och vad som faller bort. En komparativ studie med 

ett tydligt förbestämt kodningsschema och ett större undersökningsunderlag hade gjort 

det lättare att uttala sig om mönster i gestaltningar. 

Vår studie omfattar ett fåtal texter. Ett sätt att bredda för att få mer av en helhetsbild av 

hur kandidaterna i presidentvalet bevakades är att också intervjua journalister om deras 
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resonemang kring gestaltningen av kandidaterna. En alternativ metod är en 

observationsstudie av tidningars redaktionsmöten för att ta del av samtalen inför 

publiceringen av artiklar som berör presidentkandidaterna. 

Gripsrud (2011) skriver att särskilt tv-mediet vill betona det mänskliga hos politiker och 

att politiker i sin tur är medvetna om detta och använder tv-mediet för att bidra till att 

framställas fördelaktigt. Det hade varit intressant att genomföra en kvantitativ 

innehållsanalys av nyhetssändningar och undersöka vilka klipp från debatten som 

kommer med. I vilken utsträckning anspelar klippen på det personliga och intima hos de 

politiska aktörerna jämfört med det sakligt politiska debattinnehållet?  
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