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The 2016 presidential election in USA was extraordinary from several point of views 

and the election was majorly covered by swedish media. The aim of this research was to 

examine how Swedish newspapers portrayed Hillary Clinton and Donald Trump from a 

gender perspective during the 2016 presidential election. We also wanted to analyse 

how other common political news frames were used to portray Clinton and Trump.  

 

This is a qualitative framing analysis of 14 strategically selected articles, seven that 

were published by Aftonbladet and seven by Dagens Nyheter. The results showed 

tendencies of several gendered stereotypes that are being retained by the frames the 

newspapers use. Frames such as gendered traits and gendered issue emphases, but also 

game frames were offered to the reader.  

 

We discovered that Aftonbladet and Dagens Nyheter offered a more positive opinion of 

Clinton than of Trump. While Clinton was framed as an experienced, emotional and 

compassionate candidate, Trump was framed as an inexperienced, insensitive and 

aggressive candidate. Clinton was framed with gendered issue emphases in both the 

public and private sphere, while Trump was framed with gendered issue emphases in 

only the public sphere. Furthermore, game frames showed that the newspapers had a 

tendency of polarizing and personifying the candidates. 
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1. Inledning 

Presidentvalet i USA 2016, där Donald Trump valdes till president, fick stor 

uppmärksamhet i svenska medier och tilldelades en egen nyhetskategori på flera av 

Sveriges största nyhetssajter. Med den här dagordningen i åtanke undersöker vi 

presidentvalet 2016 närmare ur ett genusperspektiv, i form av en kvalitativ 

gestaltningsanalys av 14 artiklar – sju från Aftonbladet respektive sju artiklar från 

Dagens Nyheter.  

 

2016 års presidentval var extraordinärt ur flera olika perspektiv. Enligt 

opinionsundersökningar hade demokraternas presidentkandidat Hillary Clinton goda 

chanser att bli USAs första kvinnliga president. Samtidigt kom avslöjanden om flera 

skandaler som påverkade Clinton. Under sina fyra år som utrikesminister (2009-2013) 

använde Clinton en privat e-postserver, i strid mot utrikesdepartementets regler. Sedan 

dess har Clinton hävdat att hon aldrig skickat några hemligstämplade mejl via den 

privata servern. FBI klargjorde i juli 2016 att hon inte brutit mot några lagar, men FBI-

direktören James Comey riktade stark kritik mot Clintons hantering och kallade henne 

för “extremt omdömeslös”. Efter detta föll opinionssiffrorna för Clinton avsevärt 

(Clinton måste klara anklagelserna, 2016).  

 

Även Donald Trump har varit i fokus för flera skandaler under USA:s 

presidentvalskampanj, som tagit upp en stor del av Sveriges medieutbud främst 2016. 

Bland annat publicerades en video från 2005 där Donald Trump smygfilmats, där han 

yttrat sexistiska kommentarer om kvinnor. Trump har även uttalat sig om att Mexiko 

ska betala för att bygga en mur mellan USA och Mexiko om han blir utvald till 

president (Det här vill Donald Trump göra som president, 2016). Hur medier gestaltar 

politiker får konsekvenser för förtroendet för politiker enligt forskning inom 

gestaltningsbyggande och kan leda till politisk misstro (Shehata, 2015). Några av de 

vanligaste formerna av gestaltningar inom politisk nyhetsjournalistik är spel-, strategi- 

och konfliktgestaltningar enligt Shehata (2015). Därför anser vi att vår studie, som utgår 

från att bland annat analysera dessa former av gestaltningar, är ytterst relevant ur ett 

samhällsperspektiv. Eftersom dessa gestaltningar har förmåga att kunna påverka åsikten 

om politiker blir det därför viktigt för oss att undersöka både genus men också spel-, 
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strategi- och konfliktgestaltning för att kunna göra en rättvisande analys som tar flera 

aspekter i åtanke.     

 

Jesper Strömbäck, professor i journalistik vid Göteborg universitet, skriver att den 

viktigaste formen av journalistik ofta betraktas vara den politiska nyhetsjournalistiken 

(Strömbäck, 2015). Eftersom de svenska mediernas gestaltning av Hillary Clinton och 

Donald Trump har tagit upp en stor del av området politisk nyhetsjournalistik under 

2016, anser vi att det finns relevans i att undersöka svenska mediers rapportering av 

amerikansk politik. Eftersom USA som land har stor påverkan på Sverige både 

ekonomiskt men också när det gäller normer och värderingar. Vi anser även att studien 

är relevant eftersom presidentvalet har fått stor uppmärksamhet i svenska medier. Inte 

minst för att valet innefattade den första kvinnliga presidentkandidaten för ett av de två 

största politiska partierna i USA, vilket även gör det intressant ur ett genusperspektiv.  

 

Forskning de senaste fyrtio åren har visat att den mediala offentligheten är ett av de mer 

betydande områdena för producerandet och reproducerandet av genus (Hirdman & 

Kleberg, 2015). Eftersom medier spelar en betydande roll i hur människor uppfattar 

män och kvinnor, blir det oerhört viktigt för jämställdheten hur svenska medier 

reproducerar genus. I studier har det uppmärksammats mönster i stereotypisk 

gestaltning av könsroller. Det innebär att dessa könsstereotyper får en viktig roll i 

förståelsen för vårt samhälle utifrån ett genusperspektiv (Hirdman & Kleberg, 2015). 

Genusframställningen är en viktig del av journalistiken och i förlängningen vårt 

samhälle, våra värderingar och vår kultur. Därför anser vi att det är av stor vikt att 

undersöka hur genus framställs i svensk politisk nyhetsjournalistik. Detta vill vi göra 

genom att undersöka framställningen av presidentkandidaterna under presidentvalet i 

USA 2016.   

 

1.1. Bakgrund 

I följande kapitel utvecklar vi den bakgrundsinformation som är lämplig att ha i åtanke 

under vår studie för att få en grundläggande överblick över hur presidentvalet i USA 

fungerar och bakgrunden till 2016:s presidentkandidater Hillary Clinton och Donald 

Trump.  
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1.1.1. Presidentval i USA 

Den som vill bli president i USA måste uppfylla vissa krav (Trethan, 2016): 

• Vara född som amerikansk medborgare (måste inte vara född i USA om en 

förälder har amerikanskt medborgarskap). 

• Bott i USA sedan minst 14 år tillbaka. 

• Vara minst 35 år. 

 

Sedan 1800-talet har två partier varit dominerande i den amerikanska politiken – 

Demokraterna och Republikanerna. Inför varje presidentval, som sker vart fjärde år, 

hålls primärval för respektive partier. Varje delstat röstar fram ett antal delegater som i 

sin tur röstar fram en kandidat under ett fåtal nationella konvent. De nyblivna 

presidentkandidaterna för Demokraterna och Republikanerna reser sedan runt i USAs 

delstater för att kampanja och debattera olika frågor och således fånga väljare inför 

presidentvalet som äger rum i början av november (usa.gov, 2016).  

 

Under presidentvalet räknas vilken av kandidaterna som får högst andel röster i varje 

delstat. Om en kandidat får högst andel röster vinner kandidaten så kallade elektorer. 

Varje delstat i USA är värd minst tre elektorer beroende på delstatens folkmängd. 

Kalifornien är den folkrikaste delstaten och har därmed flest antal elektorer, 55 stycken 

(California presidential race results, 2016). Totalt finns det 538 elektorer och för att 

säkra en seger behövs minst 270 elektorsröster. Hillary Clinton blev den femte 

presidentkandidaten i USAs historia att få flest antal röster totalt sett men förlorade ändå 

på grund av elektorssystemet (Clinton won more votes. Trump won the election, 2016). 

Omkring 230 miljoner personer var röstberättigade under 2016 års presidentval i USA 

och cirka 80 miljoner röstberättigade avstod från att rösta under valet. I ungefär två-

tredjedelar av USA:s 50 stater krävs det att medborgare visar giltig legitimation innan 

de tillåts rösta (usa.gov, 2016).   

 

1.1.2. Hillary Clinton 

Den 26:e oktober 1947 föddes Hillary Clinton (då Hillary Diane Rodham) i Chicago, 

Illinois. Clinton studerade vid Wellesley College och Yale University Law School och 

arbetade under presidentvalskampanjen 1964 med republikanen Barry Goldwater. Fyra 

år senare bytte Clinton parti och anslöt sig till Demokraterna. 1974 flyttade Hillary 

Clinton till Arkansas och blev lärare på University of Arkansas School of Law. Året 
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efter gifte hon sig med Bill Clinton. 1988 samt 1991 inkluderades Hillary Clinton som 

en av USA:s 100 mest inflytelserika advokater av National Law Journal (Hillary 

Clinton fast facts, 2016). 1993 blev Bill Clinton USA:s president. 2000 blev Hillary 

Clinton invald i Förenta Staternas senat i New York och tre år senare släppte hon sin 

memoar “Living history”. Under primärvalet 2008 ställde Hillary Clinton upp som 

kandidat för Demokraterna men förlorade mot Barack Obama. Clinton fick fler röster 

totalt, men Obama vann fler delegater och blev således vald till posten som 

Demokraternas kandidat likt elektorssystemet i det avgörande valet om presidentposten. 

Obama valde henne som USA:s utrikesminister året efter. Hillary Clinton blev historisk 

2016 när hon som första kvinna i USA:s historia blev en officiell presidentkandidat för 

ett stort parti (Hillary Clinton fast facts, 2016). Hon förlorade valet med 232 elektorer 

mot Donald Trumps 306 vunna elektorer (Election results, 2016). Kritik mot det 

amerikanska elektorssystemet kom i vågor då Hillary Clinton trots sin klara förlust (232 

mot 306 elektorer) fick hon drygt två miljoner fler röster totalt sett (Sanders calls for 

assessment of electoral college, 2016).  

 

1.1.3. Donald Trump 

Den 14:e juni 1946 föddes Donald John Trump i New York. Trump studerade på 

Wharton School of Finance vid University of Pennsylvania tills han var 22 år gammal. 

Tillsammans med sin far arbetade han med fastighetsutveckling i Queens och Brooklyn 

under 70-talet. Under 80-talet köpte han flertalet byggnader som han senare fick sätta i 

konkurs för att amortera lån. 1996 blev Trump exekutiv producent för och köpte 

skönhetstävlingarna Miss Universe, Miss USA och Miss Teen USA. Donald Trump har 

varit involverad i TV och var värd för dokusåpan “The Apprentice” mellan 2004 och 

2015. Trump har pendlat flertalet gånger mellan att vara republikan och demokrat, men 

hade ingen direkt politisk bakgrund inför presidentvalet 2016. Trump har visat 

republikanskt stöd sedan 2009 och i juni 2015 meddelade han att han tänker ställa upp i 

presidentvalet 2016. Den 8:e november samma år blev Donald Trump vald till USA:s 

nästa president och när han tillträder i januari 2016 blir han den äldste presidenten i 

USA någonsin, 70 år gammal (Donald Trump fast facts, 2016).  

 

1.2. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur Hillary Clinton och Donald Trump har framställts i 

svenska medier under det amerikanska presidentvalet 2016, utifrån ett genusperspektiv. 
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För att ta reda på det ska vi genomföra en kvalitativ gestaltningsanalys av strategiskt 

utvalda nyhetsartiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter. Genom studien hoppas vi 

kunna bidra till förståelsen för hur Aftonbladet och Dagens Nyheter, två av Sveriges 

största tidningar, framställer genus i amerikansk politik.  

 

Därför har vi utformat två huvudfrågeställningar som studien utgår från, där den första 

frågeställningen i sin tur består av två frågeställningar.  

 

1.3. Frågeställningar 

Våra frågeställningar är:  

• Vilka könsstereotypa framställningar förekom i gestaltningen av Hillary Clinton 

och Donald Trump i våra utvalda artiklar? 

• Vilka former av gestaltningar förekom i våra utvalda artiklar?  

 

1.4. Definitioner  

Eftersom vi kommer utgå från flera begrepp i följande studie som är breda eller kan ha 

flera betydelser har vi valt att definiera vad begreppen innebär specifikt för oss i denna 

studie.  

 

1.4.1. Definitionen av genus  

“Termen genus används som benämning på den sociala process som tillskriver såväl 

människor som symboliska förhållanden (...) det vill säga manligt och maskulint 

respektive kvinnligt och feminint” (Nationalencyklopedin, 2016). I vår studie syftar 

genus till det som Nationalencyklopedin benämner – de egenskaper som kategoriseras 

som manligt och kvinnligt, men också begreppen dikotomi och hierarki i koppling till 

genus som Yvonne Hirdman (1988) förklarar, vilket vi tar upp i metodkapitlet.  

 

1.4.2. Definitionen av könsstereotyp   

Ordet stereotyp är en förenklad uppfattning och ofta allmänt omfattad föreställning om 

utmärkande egenskaper hos en grupp människor. “Stereotypen påverkar ofta den bild 

man skapar sig av en individ ur en viss grupp utan att man närmare prövar om den är 

korrekt. En stereotyp är vanligen uppbyggd av viss faktisk kunskap och förenklar 

hanteringen av intryck från omvärlden, men den kan påverka inte bara uppfattningen 
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om hurdana vissa andra ”är” utan också om hurdana de ”bör” vara. Stereotyper bidrar 

ofta till att vidmakthålla fördomar och negativa attityder” (Nationalencyklopedin, 

2016). I vår studie utgår vi från begreppet könsstereotyp som en kategorisering av 

människor som berör genus. Det vill säga stereotyper som handlar om vad som ses som 

kvinnligt och manligt samt vilka egenskaper kvinnor och män, så kallade 

könsegenskaper, förväntas ha beroende på deras kön.   

 

2. Tidigare forskning  

Journalistikens gestaltningar av politik har undersökts sedan slutet av 1990-talet 

(Strömbäck, 2004). Resultat visade i en undersökning av Jesper Strömbäck gjord 2013 

att politisk nyhetsjournalistik under valrörelser har starka tendenser av att gestalta 

politik som spel och strategi snarare än som sakfrågor. Studien visade på att 

nyhetsartiklar under det svenska riksdagsvalet 2002 gestaltades till 59% av politik som 

sak. Under det svenska riksdagsvalet 2010 hade gestaltningen av politik som sak sjunkit 

till 44%. Omvänt visade studien att politik som spel och strategi ökade från 36 till 54 

procent mellan valen 2002 och 2010 (Strömbäck, 2013). Av denna studien att bedöma 

går den politiska nyhetsjournalistiken mot gestaltningar av politik som spel och strategi 

snarare än som sak. Denna studie är relevant för oss eftersom vi vill undersöka svenska 

mediers gestaltningar i politisk nyhetsjournalistik. Trots att fokus ligger på genus väljer 

vi att också undersöka användandet av konflikt-, strategi- och spelgestaltning eftersom 

dessa gestaltningsformer spelar en stor roll för hur politiker uppfattas enligt Shehata 

(2015). Huruvida tidningar gestaltar nyheter som spel eller sak hänger samman med 

gestaltningen av genus eftersom allt detta kombinerat påverkar hur politiker uppfattas 

av medborgarna, vilket gör området relevant för oss.  

 

En amerikansk studie gjord av Lindsey Meeks (2013) om hur New York Times 

gestaltade maskulina och feminina problem och egenskaper genom en kvantitativ 

innehållsanalys och en gestaltningsanalys över tid av Hillary Clinton, Sarah Palin och 

de män som kandiderade till president under presidentvalet 2008. Studien kom bland 

annat fram till att tidningen sprider stereotypiska trender genom att betona kvinnors 

nyhetsvärde. Studien menar på att det kan få konsekvenser för kvinnors chanser att 

lyckas inom politiken eftersom det påpekas i studien att det finns ett stereotypt sätt att se 
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på kvinnor inom politik där kvinnor är det icke-normala, vilket gör att förslaget om en 

kvinnlig president framstår som mer riskabelt och mindre sannolikt.  

 

Studien kom också fram till att tidningen lägger mer fokus på maskulint innehåll i form 

av könsstereotypa problemområden. Enligt Meeks har flertalet tidigare studier visat på 

att väljare anser att både manliga egenskaper och problemområden är viktigare än 

kvinnliga egenskaper och problemområden. Vidare visade studien på att tidningen gav 

mer plats och täckning till män än kvinnor. Artiklar valdes ut genom två steg: en 

nyckelordssökning på the New York Times hemsida där både de kvinnliga och manliga 

kandidaternas namn eftersöktes samtidigt, och sedan ett systematiskt slumpmässigt 

urval av 20% av artiklarna vilket resulterade i totalt 276 artiklar, där 228 handlade om 

Clintons primärvalskampanj och 48 handlade om Palins allmänna valkampanj. Sedan 

användes variabler i form av bland annat könsegenskaper och “issue emphases”, som 

betyder vilka problemområden som de manliga respektive kvinnliga könsrollerna 

förväntas fokusera på. Könsegenskaper som kodades som kvinnliga var till exempel 

medkänsla, emotionalitet och trivsel medan könsegenskaper som kodades som manliga 

var ledarskap, rationalitet, bestämdhet, aggressivitet och självständighet. 

Problemområden som kodades som kvinnliga var bland annat utbildning, sjukvård och 

kvinnliga problem som jämställdhet medan problemområden som kodades som manliga 

var till exempel militär säkerhet, internationella affärer och ekonomi.  

 

Vi anser att studien har relevans för oss eftersom den på flera sätt är väldigt lik och en 

bra bakgrund för det vi intresserar oss för i vår studie. Vi kommer använda oss av flera 

av dessa variabler om könsegenskaper och könsstereotypa problemområden för att 

analysera teman i hur Clinton och Trump gestaltas av Aftonbladet och Dagens Nyheter.  

 

I studien “Gender Differences in the Media Interviews of Bill and Hillary 

Clinton”  (Suleiman & O’Connell, 2007) undersöktes hur politiker talar och tilltalas i 

offentligheten. Studien analyserade tre tv-intervjuer och två radiointervjuer med Bill 

och Hillary Clinton under juni 2004 och tre tv-intervjuer och två radiointervjuer under 

juni 2003. Både ljudfilerna och transkripten analyserades. Urvalet av intervjuerna hade 

två huvudfaktorer, dels att det var samma intervjuare som intervjuade båda personerna, 

och Hillary Clintons intervjuer skedde i samband med publicerandet av hennes bok och 

likaså skedde Bill Clintons intervjuer i samband med publicerandet av hans bok. 
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Studien kom fram till att det finns vissa variabler som visar på könsskillnader medan 

andra visar på motsatsen. De variabler som visade på könsskillnader handlade om hur 

mycket intervjupersonerna fick prata, referenser, övergångar, skratt och användandet av 

språk. Gällande det sistnämnda kom studien fram till att Hillary Clinton och Bill 

Clintons språk reflekterade gamla maktförhållanden som involverar språk.  

 

Vi anser att studien har relevans för det vi undersöker eftersom studien grundläggande 

handlar om genus i politiken, där empirin utgår ifrån Hillary Clinton och hur hon 

gestaltas i medier trots att det i det här fallet handlar om amerikanska medier. Istället 

tror vi att det kan vara positivt att kunna utgå från amerikanska studiers resultat och 

undersöka hur det ser ut i svenska medier, eftersom fokus fortfarande är amerikansk 

politik. Vi använder flera av Suleiman & O’Connells (2007) variabler i vår studie. 

Bland annat användandet av språk, referenser och skratt. Det är variabler vi kan 

undersöka i texterna och användandet av skratt hör samman med vår analys av 

könsegenskaper, till exempel emotionalitet dit vi räknar skratt. Dessutom undersöker vi 

vilka andra människor som får komma till tals i artiklarna och vad de säger, vilket på så 

sätt ingår i referenser.  

 

Victoria Brescoll (2016) från Yale University har skrivit “Leading with their hearts? 

How gender stereotypes of emotion lead to biased evaluations of female leaders”, en 

vetenskaplig artikel där hon studerat tidigare forskning inom genus och känslor, för att 

ta reda på huruvida könsstereotyper som innefattar känslor bidrar till partiska 

bedömningar av kvinnliga ledare. Där kommer hon fram till bland annat att 

könsstereotyper som innefattar känslor har förmågan att bli ett väsentligt hinder för 

kvinnors förmåga att vara framgångsrika i ledarskapsroller. Studien kommer också fram 

till att känslorelaterade könsstereotyper skapar två komplexa minfält som endast 

kvinnliga ledare måste navigera genom för att bli en framgångsrik ledare:  

 

1. Identifiera hur mycket känslor bör uttryckas.  

2. Identifiera vilka sorters känslor som bör uttryckas.  

 

Brescoll (2016) kommer också fram till att särskilt kvinnliga ledare kan bli straffade för 

även små uttryck av känslor, särskilt när känslorna påvisar dominans som vid till 
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exempel ilska eller stolthet, som ses som manliga egenskaper. Men att inte uttrycka 

känslor kan också leda till bestraffning enligt Brescoll (2016) eftersom att vara icke-

känslosam som kvinna ses som ett misslyckande i att visa på den varmhjärtade, 

omtänksamma och gemenskapssträvande stereotypen av kvinnan. Brescolls (2016) 

resultat har vi användning för i vår studie. Framförallt del två, eftersom vi använder 

liknande variabler när vi undersöker könsstereotyper i form känslor, till exempel de 

manliga känslorna ilska och stolthet.  

 

Brescolls (2016) artikel går in på liknande tankar om kvinnors bestraffning av att inte 

uttrycka känslor som i “Creating a monster” (2012) där Jessica Ritchie analyserade hur 

online-medier konstruerade Hillary Clinton under demokraternas primärval 2007 ur ett 

genusperspektiv. Ritchie beskriver hur anti-feministiska porträtteringar av Hillary 

Clinton, avbildad som ett monster och cyborg, spreds regelbundet och utbrett över 

internet under 2007-2008. Å ena sidan fanns “monstret” som beskrevs som en organisk 

avvikelse från normal mänsklighet och bröt ner skillnader mellan människa och djur, 

man och kvinna. Å andra sidan “cyborgen”, delvis organism och delvis maskin, som 

omstörtade dikotomin mellan natur och kultur och som Ritchie beskriver representerar 

den kanske farligaste feminina figuren i cyberrymden. Richie menade att sådana 

porträtteringar ger indikationer på att det finns en könskris i den nutida amerikanska 

kulturen. Richie (2012) kom fram till att Clintons chanser att ta sig till Vita huset var 

oanständiga och onaturliga på grund av massproduktion av anti-feminism och anti-

Hillary Clinton. Ritchie (2012) påpekade i studien att det finns potential att online-

medier kommer fortsätta producera skadliga representationer av kvinnliga politiker 

framöver om inte större regleringar skapas av medieinnehållet. Eftersom vi undersöker 

hur svenska medier väljer att framställa kvinnliga respektive manliga politiker på nätet 

blir det intressant för oss att undersöka huruvida dessa anti-feministiska gestaltningar 

går att finna i svenska online-medier under 2016. 

  

3. Teoretiska utgångspunkter  

I följande kapitel kommer vi inledningsvis presentera och argumentera för vår ramteori 

gestaltningsteori för att sedan ta oss djupare ner i olika gestaltningsformer, begreppet 

medielogik och genusteori som vi främst kommer att använda oss av för att besvara 

våra frågeställningar i studien.  
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3.1. Gestaltningsteorin 

Adam Shehata skriver i Handbok i journalistikforskning att om man vill förstå 

mediernas roll i att förmedla, upprätthålla och skapa bilder av världen runt omkring oss 

är det väldigt svårt att undvika gestaltningsteorin (Shehata, 2015). Eftersom det vi vill 

undersöka handlar om vad medierna presenterar i förmedlingen och skapandet av genus 

anser vi att gestaltningsteorin är en bra utgångspunkt i vår studie. Gestaltningsteorin har 

ett fokus på hur medier formulerar objekt och händelser inom exempelvis 

nyhetsrapportering. Gestaltningsteorin, på engelska the framing theory, går i grunden ut 

på hur medier hanterar komponenter i en nyhet i form av till exempel värdeladdade ord, 

källor, fakta och vinkeln. Shehata (2015) beskriver gestaltningar och gestaltningsteorin 

som att det i handlar om kommunikationens roll för hur människor bildar sig 

uppfattningar av hur samhället ser ut och påpekar att journalistiska gestaltningar är 

oundvikliga. Entman (1993) menar dock att idéen med gestaltningar är att definiera 

problem och trots den breda forskning som gjorts kring gestaltningsteorin, finns det 

ingen exakt beskrivning på hur gestaltningar manifesteras i text och hur de påverkar 

mottagaren. Eftersom vi endast undersöker texter i vår studie kommer vi därför 

undersöka vilka gestaltningar Aftonbladet och Dagens Nyheter erbjuder sina läsare, 

snarare än hur läsarna påverkas.  

 

En del av journalistiken är att återspegla verkligheten och därav ge 

mediekonsumenterna en bild av samhället vi lever i.  Den politiska nyhetsjournalistiken 

är i hög grad tolkande snarare än beskrivande (Strömbäck, 2015, s. 309). Forskaren 

Gaye Tuchman är inne på samma spår och använde tidigt begreppet frame som en 

metafor i Making News (1978) genom att nyheter fungerar som ett fönster av omvärlden 

men alla fönster ser inte likadana ut. Journalisters vinklingar av spegeln beror bland 

annat på fönstrets storlek, antal fönsterrutor, om glaset är genomskinligt eller inte, om 

fönstret är vänd mot en väg eller bakgård (Tuchman, 1978, s. 1). Detta är viktigt för oss 

att ha i åtanke när vi besvarar vår frågeställning om hur Trump och Clinton gestaltades i 

svenska medier under presidentvalet 2016:s olika stadier. 

 

Shehata (2015) skriver att en typ av gestaltning är generella gestaltningar som 

förekommer i nästan alla former av nyhetsrapportering. En väldigt vanlig form av 
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generella gestaltningar är till exempel konfliktgestaltning, som kännetecknas av en 

konflikt mellan vanligtvis två aktörer som står som grund i den journalistiska 

berättelsen. Dessa aktörer ställs mot varandra och fokus ligger på deras olikheter snarare 

än likheter (Shehata, 2015). I vår studie undersöks konfliktgestaltning eftersom vi 

analyserar två presidentkandidater som är politiska motståndare. Därför blir det 

intressant för oss att analysera om och hur konfliktgestaltning används av Aftonbladet 

och Dagens Nyheter.   

 

Ett annat exempel Shehata (2015) ger är generella gestaltningar i form av strategi- eller 

spelgestaltning. Där ligger mycket fokus på “opinionsmätningar, vem som vinner eller 

förlorar kampen om förtroende och röster” (Shehata, 2015, s. 362) och de politiska 

partiernas strategi snarare än deras sakfrågor. Strategi- eller spelgestaltning förklarar 

Shehata (2015) används ofta inom politisk nyhetsjournalistik, framförallt under 

valkampanjer. Konfliktgestaltning och strategi- och spelgestaltning är två former av 

gestaltningar som befinner sig nära varandra vilket gör att även dessa gestaltningar blir 

intressanta för oss att undersöka i vår studie. Särskilt eftersom strategi- och 

spelgestaltning ofta används under valrörelser vilket gör gestaltningen aktuell för vår 

studie. Vi anser att det är sällan ting är isolerade processer utan att de påverkas av något 

annat. Hirdman och Kleberg (2015) skriver till exempel att medierna påverkar hur 

kvinnor och män skildras genom mediernas regler, normer och värderingar. Det vill 

säga genom flera processer som samverkar. På samma sätt skapas gestaltningen av 

politiker inte endast av ett genusperspektiv, utan snarare är en kombination av olika 

gestaltningar som är en följd av bland annat medielogik. Därför anser vi att även spel-, 

strategi- och konfliktgestaltningar är relevanta för oss för att förstå genusgestaltningen.  

 

3.2. Medielogik 

David Altheide och Robert Snow (1979) introducerade termen medielogik. Med 

medielogik refererar de till det medialiserade samhället och hur det förekommer tysta 

avtal mellan medier och publik om hur innehållet ska presenteras. Altheide och Snow 

(1979) beskriver medielogiken som en kommunikationsprocess som består av hur 

information presenteras och överförs i olika medier ut till publiken/mottagaren. De 

menar att medielogiken fungerar som en slags mall för tidningarna för att kunna tolka 

skeenden och händelser i vår omvärld (Altheide & Snow, 1991). En av våra 
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frågeställningar undersöker vilka likheter och skillnader som förekommer mellan 

gestaltningen av Donald Trump och Hillary Clinton. Därför anser vi att det är viktigt att 

kunna koppla tidningarnas gestaltning till medielogiken, eftersom de hänger samman 

med varandra. Shehata (2015) benämner gestaltningen som en följd av medielogiken. 

Han förklarar att generella gestaltningar framförallt är ett resultat av den medielogik 

som innefattar “de journalistiska värderingar, rutiner och praktiker som präglar det 

redaktionella arbetet på en nyhetsorganisation” (Shehata, 2015, s.362). Eftersom 

generella gestaltningar är en produkt av medielogik anser vi att det är viktigt att vi även 

utgår från medielogik när vi genomför vår studie. 

 

För att förstå medielogik på ett mer konkret sätt har Kent Asp, professor i journalistik 

vid Göteborgs universitet, valt att dela in medielogiken i fyra huvuddelar – 

mediedramaturgi, medieformat, mediernas arbetsrutiner samt arbetsmetoder (Asp, 1990 

s 9). Genom kännedom av dessa teoretiska utgångspunkter kan vi analysera vårt 

empiriska material och se hur Aftonbladet och Dagens Nyheter gestaltar Donald Trump 

och Hillary Clinton. Mediedramaturgi är en samling regler som medierna följer för att 

hålla läsarens uppmärksamhet. Sociologen Gudmund Hernes har delat 

mediedramaturgin i sex olika tekniker – tillspetsning, förenkling, polarisering, 

intensifiering, konkretisering, personifiering (Hernes, 1978, s. 181-195). En sjunde 

teknik, stereotypisering, har lagts till av Nord och Strömbäck i efterhand (Nord & 

Strömbäck, 2002, s. 34-35). Vi kommer fokusera på fyra av dessa i vår analys.  

 

Polarisering – Medier använder sig av polarisering och konflikter vilket gör upphov till 

känslor och gör innehållet mer lättillgängligt för läsaren. 

Intensifiering – Ju mer en händelse intensifieras desto mer kan den uppmärksammas.  

Personifiering – När mottagarna söker i informationsflödet är människor något som 

intresserar och som kan bidra till identifikation.  

Stereotypisering - Bygger på generaliseringar vilket kan skapa igenkännande effekter 

för mottagaren.  
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3.3. Genusteori  

Det finns många olika inriktningar inom genusforskning och de senaste årens forskning 

i Sverige präglas av tanken att det inte går att separera maktordningar, det vill säga den 

hierarkiska ordning i vilka olika samhällsgrupper ges makt, och idéer om klass, kön, 

etnicitet och ålder från varandra. Enligt A Hirdman & Kleberg (2015) förändras synen 

på genusrelationer och feminism hela tiden vilket gör att det inte finns en 

specifik  feministisk teori att tillämpa på mediernas utbud. Eftersom genusforskning är 

ett så brett område har vi valt att fokusera på genusforskning som ligger nära vårt valda 

forskningsområde - könsegenskaper, konstruerade könsroller och könsstereotyper 

eftersom det är de ämnen vi behöver närma oss för att kunna besvara våra 

frågeställningar.  

 

Som stöd grundar vi oss främst på filosofen och författaren Simone de Beauvoir, 

genusforskaren Yvonne Hirdman och Anja Hirdman, medieforskare med fokus på 

genus sedan 20 år tillbaka. Även Stephanie Shields som arbetar som professor inom 

psykologi och feminism och Monica Löfgren-Nilsson, docent på Göteborgs Universitet 

inom Journalistik, medier och genus teorier har vi främst använt oss av i vår studie.        

 

Anja Hirdman (Mediernas känsla för kön, 2015) skriver att en viktig del av processen 

hur genus och kön skapar sker genom medierna. Forskning de senaste fyrtio åren har 

visat på att den mediala offentligheten är ett av de mer betydande områdena för 

reproducerandet av genus. A Hirdman (2015) skriver även att det i studier har 

uppmärksammats mönster i stereotypisk gestaltning av könsroller. Detta är relevant för 

vår forskning eftersom det är dessa mönster vi vill försöka ta reda på om de kan finnas i 

våra utvalda texter.    

 

Y Hirdman skriver i Gösta och genusordningen (2007) att det länge funnits fördomar 

om vad som är manligt och kvinnligt och detta sätt att gestalta män och kvinnor lever 

kvar än i dag. Det är intressant för vår studie att undersöka huruvida och på vilka sätt 

könsstereotyper för manligt och kvinnligt gestaltas på Aftonbladet och Dagens Nyheter, 

oavsett om det sker medvetet eller omedvetet och hur dessa kan framkomma i texterna. 

Enligt Yvonne Hirdman (1988) finns det ett genussystem, en ordningsstruktur av kön, 

vilket delas upp i två delar:  
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1. Dikotomin -  isärhållningen av könen och idén om att manligt och kvinnligt inte bör 

blandas samt att de är varandras motsatspar.  

2. Hierarkin - etablerandet av det manliga som norm där kvinnan befinner sig i en 

underordning.  

 

Y Hirdman inspireras av bland annat Beauvoir (2012) som går in på liknande tankar när 

hon frågar sig vad en kvinna är. Beauvoir kommer fram till att samhället ser en kvinna 

som en motpol till en man. En kvinna är “den andra”, icke-normen. Utifrån detta kan det 

fortfarande finns en norm om att män och kvinnor ses som motsatspar, där kvinnan är 

icke-normen. Särskilt inom politiken i USA som är mer konservativ än Sverige där 

endast en femtedel av de styrande är kvinnor (catalyst.org, 2016), vilket därför också 

blir intressant att undersöka huruvida svenska medier tar efter USA eller inte gällande Y 

Hirdmans (1988) ordningsstruktur av kön.    

 

Y Hirdman (2001) menar att samhället spelar en stor roll i skapandet av 

könsstereotyper. Det är också viktigt att ha i åtanke att det är en mängd olika faktorer 

som spelar roll i konstruerandet av genus, från det samhälle som Hirdman beskriver, 

men också från uppfostran, sociala normer, traditioner och liknande är del av detta 

komplexa ämne. Y Hirdman (2001) tar upp ojämställdhet, som en följd av “långa 

processer, vilka i sin tur på ett självklart sätt utgått ifrån en ordning byggd på särskildhet 

och manlig överhet som traderats genom vanor, lagar, traditioner, religion, 

bekvämlighet och så vidare. Det vill säga genusordningen” (Y Hirdman, 2014, s. 11). 

Denna genusordning är på samma sätt en del av det komplexa konstruerande vi 

undersöker i vår studie. Vi fokuserade grundläggande på genus men adderar flera 

former av gestaltningar som inte nödvändigtvis fokuserar på genus för att mer 

djupgående kunna undersöka gestaltningen av Clinton och Trump. 

 

Synen på kvinnor och genus historiskt sett spelar roll för de svenska medierna även i 

dag. Rudman & Kilianski (2000) har forskat om attityden mot kvinnliga makthavare där 

de kom fram till att kvinnor som befinner sig i mansdominerade ledarskapsroller kan bli 

både inbegripet och uttalat ogillade eftersom de överträder förväntan att män, inte 

kvinnor, ska inneha makthavande roller. Kvinnor har genom historien varit bundna till 

den privata sfären, särskilt i USA där primära frågor för kvinnorna har varit familjens 
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välmående och barnens utbildning medan männen har haft den offentliga sfären i fokus, 

såsom politik, ekonomi och säkerhet (Rudman & Kilianski, 2000). Monica Löfgren-

Nilsson skriver i Mediers känsla för kön (2015) hur det som inom journalistiken kallas 

hårda och mjuka nyheter också har en koppling till genus. “Hårda nyheter innehåller 

ämnen som antas vara viktiga för män eftersom de relaterar till sfärer där män 

dominerar, som politik, samhällsekonomi och näringsliv. Mjuka nyheter innehåller 

ämnen som rör sociala sfärer där kvinnor traditionellt dominerar såsom hälso- och 

sjukvård, utbildning och barnomsorg” (Löfgren-Nilsson, 2015, s.215). Dessa normer 

kan tänkas finnas kvar mer i USA i dag än i Sverige, men det utesluter inte att de inte 

kan finnas i Sverige. Därför är det vetenskapligt intressant att undersöka hur 

amerikanska politiker framställs i svenska medier utifrån ett genusperspektiv för att på 

så sätt undersöka hur mycket det historiska genustänket som kan finnas kvar i 

gestaltningen av män och kvinnor i politiken, såsom vilka ämnen som kvinnor 

respektive män tillskrivs fokusera på inom politiken. Det vill säga vilka gestaltningar 

Aftonbladet och Dagens Nyheter sätter för Hillary Clinton och Donald Trump utifrån 

deras kön.   

      

Enligt Stephanie Shields (2002) är könsstereotypen om att kvinnor är känsligare än män 

en av de mest fasthållna stereotyperna i västvärlden. Enligt forskning gjord av Plant, 

Hyde, Keltner & Devine (2000) finns en stereotyp om att kvinnor uttrycker alla former 

av känslor mer än män, med undantag för ilska och stolthet, som ses som maskulina 

egenskaper. Vilket är relevant i vår studie då vi kommer använda oss av bland annat 

dessa variabler för att besvara våra frågeställningar.   

 

4. Metod 

I följande kapitel redogör vi för det material och de avgränsningar som ligger till grund 

för studiens analys samt presenterar vår valda metod gestaltningsanalys. I kapitlet 

kommer också våra analysfrågor presenteras och slutligen diskussion kring metodkritik 

och forskningsetik.   
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4.1. Material och avgränsningar 

Vi valde att utgå ifrån ett hermeneutiskt perspektiv när vi genomförde vår studie. Enligt 

Torsten Thurén (2007) utgår hermeneutiken från tolkningar där man drar slutsatser efter 

sina egna känslor och upplevelser, vilket vi ansåg var lämpligt eftersom vi ville ta reda 

på hur gestaltningen av genus ser ut i svenska medier. Tobias Olsson (2008) skriver att 

en kvalitativ analys kan användas för att utveckla ”sina empiriska data till ett antal 

analytiska teman, som på ett effektivt sätt både sammanfattar det empiriska materialet 

och lyfter det till högre analytiska nivåer” (Olsson, 2008, s. 103). Därför valde vi att 

genomföra en kvalitativ innehållsanalys i form av en gestaltningsanalys.  

 

Det finns oerhört mycket material som skulle vara intressant för vår studie eftersom 

både radio, tv och press har rapporterat flitigt om USAs presidentval 2016 men på grund 

av studiens ramar valde vi att endast fokusera på tidningsartiklar. Vi valde att analysera 

texter publicerade i nätversionen av Aftonbladet och Dagens Nyheter. Anledningen till 

att vi valde dessa tidningar är att vi ville undersöka en stor dags- respektive 

kvällstidning med stor räckvidd i Sverige. Vi anser att eftersom Aftonbladet och Dagens 

Nyheter båda är stora rikstäckande tidningar är det på så sätt många svenskar som har 

tillgång till det som publiceras på nätet (Dagens analys, 2016). Därför blir båda 

tidningarna faktorer för hur svenskar uppfattade presidentvalet i USA och dess 

presidentkandidater 2016. Detta kan jämföras med till exempel lokaltidningar som inte 

har lika stor spridning och därför inte heller lika stor makt (ts.se, 2016). I vår studie 

kommer vi att analysera och fokusera på Aftonbladet och Dagens Nyheters gestaltning 

och kommer således inte lägga vikt över att jämföra likheter och skillnader hur 

respektive tidning framställt presidentkandidaterna. Detta anser vi blir relevant för vår 

studie då vi snarare undersöker fenomen i gestaltningar än likheter och skillnader i 

tidningarnas rapportering. 

 

Anledningen till att vi valde de nätbaserade versionerna av tidningarna är för att dessa 

kan läsas av vem som helst som har tillgång till internet, vilket gör målgruppen större än 

de som har tillgång till pappersversionen av tidningarna (Allern, 2014). Dessutom blir 

det en annan sorts tidspress på nätet när material måste publiceras ständigt, vilket vi tror 

gör att artiklarna får ett mer omedvetet genustänk eftersom det inte finns tid till att 

fundera lika mycket på genus. Gunnar Nygren (2011) skriver att snabbare publicering 
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och högre produktionskrav gör att det blir svårare för journalister att hinna med 

källkritik och allsidig nyhetsrapportering. Det blir mer fokus på teknik vilket leder till 

mindre tid för eftertanke. Dessutom är artiklarna på nätet ofta kortare och mer koncisa 

också till följd av tidspress i kombination av att människor inte har lika mycket tålamod 

och tid att läsa artiklar på nätet jämfört med när de sitter och läser en papperstidning. 

Vår empiri utgick från fyra viktiga händelser som inträffade under och efter 

presidentvalet.  

 

1. Tillfället då Hillary Clinton och Donald Trump meddelade att de skulle ställa 

upp i presidentvalet 2016 (Clinton 12:e april & Trump 16:e juni 2015).  

2. Tillfället då Hillary Clinton och Donald Trump blev utvalda till 

presidentkandidater för respektive parti (Clinton 26:e juli 2016 & Trump 20:e 

juli 2016).  

3. Dagen efter den första presidentdebatten mellan Trump och Clinton den 26:e 

september 2016.  

4. Dagen efter Donald Trump valdes till USAs president den 8:e november 2016. 

Det vill säga svensk tid den 9:e november.  

 

Vi valde att analysera texter från dessa händelser eftersom vi på så sätt täcker 

presidentvalet från dess början till dess slut. Vi inkluderar genom dessa händelser 

viktiga och avgörande tidpunkter för presidentvalet 2016.   

 

Vi använde oss av Mediearkivet för att hitta våra 14 artiklar. Vi använde oss av 

sökorden “Hillary Clinton” respektive “Donald Trump” och sökte på de exakta 

respektive datumen för varje händelse, 12:e april 2015, 16:e juni 2015, 20:e juli 2016, 

26:e juli 2016, 26:e september 2016 och 9:e november 2016. Vi valde även att endast 

söka efter artiklar publicerade av Dagens Nyheter respektive Aftonbladet direkt för att 

göra vår urvalsprocess smidigare. Våra krav för texterna var följande: Texter får ej 

enbart vara skrivna av nyhetsbyråer, texterna måste vara nyhetsartiklar, texterna ska 

vara publicerade så snart som möjligt efter händelsen - samma dag med undantag för 

händelse nummer fyra - där sökte vi på artiklar dagen efter eftersom valet inte avgjordes 

svensk tid förrän natten till den 9:e. När vi började samla in empirin insåg vi snart att 

det fanns ett mönster i rapporteringen. Den första artikeln som publicerades vid varje 
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tillfälle hade i alla 14 artiklar en rubrik som berättade sakligt vad nyheten var, till 

exempel “Clinton: Jag vill bli USA:s nästa president” i Dagens Nyheter vilket gjorde 

urvalsprocessen enkel för oss. I respektive sökning av de 14 artiklarna (Bilaga 1), fanns 

endast en artikel som sakligt förklarade nyheten i rubriken under den specifika dagen 

och tidningen. Detta gjorde att vi enkelt kunde välja ut våra artiklar. Eftersom det senare 

tillkom åsiktsartiklar ansåg vi även att det hade varit betydligt svårare för oss att hitta 

artiklar som var jämförbara med varandra och motivera ett strategiskt urval om vi hade 

inkluderat åsiktstexter.  

 

4.2. Gestaltningsanalys  

För att besvara våra frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ gestaltningsanalys. 

Kvalitativa analyser går in på djupet och är mer öppet för tolkande (Repstad, 2007). 

Med vår studie ville vi undersöka gestaltningen av kvinnliga och manliga politiker 

utifrån specifika händelser och för att kunna analysera dessa gestaltningar ansåg vi att 

behövde göra en djupanalys, därav var gestaltningsanalysen det bästa alternativet för 

oss.  

 

I vår kvalitativa innehållsanalys av empirin valde vi att utgå från Van Gorps (2010) sätt 

att analysera genom gestaltning. Van Gorp utgår från fyra olika inledande steg i sin 

analysprocess (Van Gorp, 2010, s. 94-97): 

 

Steg 1: Insamling av material (text) från källor. Här valde vi ut det empiriska materialet 

för vår studie. 

Steg 2: Öppen kodning av texterna. Här noterades allt som stack ut och hur texterna 

presenterades snarare än vad texten handlade om. 

Steg 3: Här arrangerade vi koderna efter betydelse och letade efter mönster mellan de 

olika artiklarna i vår undersökning.  

Steg 4: Selektiv och sorterande kodning. Här sorterade vi koderna och fyllde i en 

gestaltningsmatris där vi namngav de olika gestaltningskategorierna. 
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4.3. Analysfrågor 

För att besvara våra frågeställningar tog vi hjälp av ett antal analysfrågor: 

• På vilka sätt beskrivs Clinton och Trump? 

o Vilka ord används för att beskriva Clinton respektive Trump? 

o Vilka könsstereotypa egenskaper tillskrivs Clinton respektive Trump? 

o Vilka likheter och skillnader förekommer i gestaltningen av Trump och 

Clinton? 

• Vilka teman kan hittas i texterna? 

o Hur fokuserar texterna på teman? 

• Hur gestaltas Clinton respektive Trump utifrån könsstereotypen om privata 

respektive offentliga sfären?  

• Hur används citat i texten? 

o Vilka värdeladdade ord kan förekomma i citaten? 

• Vilka får komma till tals i texten? 

o Hur påverkar det gestaltningen av Clinton och Trump?  

 

4.4. Metodkritik 

I vårt val av att analysera tidningsartiklar som är publicerade på webben tillkom vissa 

kritiska aspekter. När vi analyserade Dagens Nyheter och Aftonbladets nyhetstexter kan 

de ha uppdaterats före vi analyserade dem eftersom det inte står uppdateringsdatum på 

artikeln, vilket kan innebära att vi inte undersökte texterna i dess ursprungsversion. Vi 

tror dock inte detta fick några större konsekvenser eftersom vi misstänker att det inte har 

skett några speciellt stora förändringar i nyhetsartiklarna. Förutom att de kan ha fyllts på 

med text, visar analysen fortfarande tidningens skildringar av presidentkandidaterna.  

 

I vår kvalitativa studie analyserade vi artiklarnas rubriker, ingresser, brödtext och 

mellanrubriker. Eftersom vi har valt en kvalitativ studie är fokus djup snarare än bredd. 

För att förstå och få en ännu djupare insyn i vår undersökning kunde vi inkluderat 

eventuella bilder och bildtexter i vår analys av vårt empiriska material. Men av den 

givna tidsramen att tillgå blev detta inte genomförbart, men rekommenderas till fortsatt 

forskning.  
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Eftersom det finns mycket forskning inom genusforskningen som fokuserar på 

maktförhållanden och diskurs, kunde en diskursanalys gjorts istället. Vi valde dock att 

genomföra en gestaltningsanalys eftersom vårt syfte och vår teori utgick ifrån 

gestaltningsteorin, vilket därför föreföll logiskt för oss att genomföra en 

gestaltningsanalys med ett genusperspektiv i fokus istället.     

 

Med tanke på att vår studie är kvalitativ har vi fått begränsa vårt urval till 14 artiklar för 

att inte gå över den givna tidsramen. I en triangulering med en kvantitativ 

innehållsanalys hade vi fått en större helhetsbild av framställningen av Hillary Clinton 

och Donald Trump i svenska medier, då ett större antal artiklar kunnat analyseras. Vi 

hade således kunnat undersöka vidare det som flera av våra källor inom tidigare 

forskning undersökt – vem som får mest plats och likande. Problemet med att göra en 

kvalitativ analys är att vi utgår från våra egna tolkningar snarare än kvantitativ data, 

vilket kan vara en nackdel för oss eftersom vi är relativt oerfarna och nybörjare inom 

forskningsvärlden. Eftersom det finns färre regler att förhålla sig till i en kvalitativ 

analys kan det både argumenteras för att vi har lättare för att göra rätt, eller fel.  

 

Reliabiliteten går att ifrågasätta i kvalitativa analyser då studien riskerar att innehålla 

stor grad av subjektivitet genom personligt tolkande. Vi hoppas sänka den risken genom 

att vi använder oss av teorier som vägleder vår tolkning. Dessutom har vi som genomför 

studien olika kön och därför delvis har olika personliga erfarenheter och bakgrunder 

gällande genus och amerikansk politik. Vi har båda följt presidentvalet sedan starten av 

valkampanjerna vilket leder till egna anknytningar av texten till respektive 

presidentkandidater. Ekström och Larsson (2010) diskuterar huruvida förförståelser av 

tolkningar bidrar till subjektiv vetenskap. Å ena sidan argumenterar de för att 

vetenskapen blir subjektiv i den bemärkning att det alltid är subjekt som tolkar något. 

Men å andra sidan bör inte vetenskapen som tolkats kvalitativt i forskning betraktas som 

subjektiv då det inte är den enskilda individens tolkning som är det väsentliga. Våra 

tolkningar ska inte styras av enskilda erfarenheter och uppfattningar (Ekström & 

Larsson, 2010). Detta hade vi i åtanke när vi genomförde vår studie. 

 

Annan kritik till vårt val av metod skulle kunna vara att studien riskerade bli spretig 

eftersom vi valde att förutom genus, också inkludera spel-, strategi- och 
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konfliktgestaltning. Dock har vi motiverat våra val genom studiens gång för att öka 

förståelsen och den röda tråden genom vårt arbete.     

 

4.5. Forskningsetik 

Häger (2014) skriver att man bör vara försiktig med att publicera namn om det kan 

skada människor och det inte är av allmänintresse. I vår studie väljer vi att inte 

inkludera namnen på journalisten som skrev respektive artikel i vårt empiriska material 

eftersom vi inte utgår från att det är relevant för vår studies syfte. 

 

Ur en etisk synvinkel finner vi ingen anledning att anonymisera Hillary Clinton och 

Donald Trump. De två presidentkandidaterna är offentliga på en global nivå och därför 

ser vi ingen anledning i att skydda deras identitet eftersom det specifikt är dessa 

politikers gestaltning vi analyserar. Björn Häger (2014) skriver att offentliga personer, 

exempelvis högt uppsatta politiker, sällan behöver anonymiseras. 

 

5. Resultat och analys  

I följande kapitel redogör vi för studiens resultat och analys genom ett tematiskt 

upplägg för de resultat vi funnit genom analysen av vårt empiriska material.  

 

5.1. Den privata och offentliga sfären 

Huruvida Clinton och Trump gestaltas med fokus på den privata- eller offentliga sfären, 

argumenterar vi för funna mönster. Dessa stämmer överens med den forskning av 

Rudman & Kilianski (2000), Löfgren-Nilsson (2015) och Meeks (2013) som vi tagit 

upp i tidigare kapitel. Kvinnor har både nu och genom historien varit bundna till 

könsroller i form av den privata sfären där fokus varit på familjen och barnens 

utbildning, sjukvård och barnomsorg. Männen har mer varit bundna till könsrollen i 

form av den offentliga sfären inom områden som samhällsekonomi, politik, säkerhet 

och näringsliv. Vilket vi kunde finna stöd för i flera texter. Till exempel: 

 

“Donald Trump tog ett internationellt perspektiv. 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 
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han vill riva upp frihandelsavtalen”. (Dagens Nyheter 2016-09-27 Het debatt mellan Clinton och 

Trump) 

 

Exemplet visar på att Trump både intresserar sig för den internationella 

arbetsmarknaden, politik i form av skattesänkningar och landets säkerhet i form av 

stulna jobb. Ett annat exempel är: 

 

“Jag kommer att skapa jobb på en nivå som vi inte sett sedan Ronald Reagan. Det kommer att bli 

vackert, sa han”. (Aftonbladet 2016-09-27 Så var duellen mellan Trump och Clinton) 

 

Citatet tolkar vi innefattar både politik i form av Trumps makt att skapa jobb, men 

också området ekonomi som en konsekvens av jobbskapandet. Resultatet av Clintons 

gestaltning var inte lika självklar då vi fann att texter till större del innehöll delar ur 

både den privata och offentliga sfären.  

 

“Clinton tog upp att hon vill höja minimilönen, införa betald föräldraledighet och gratis utbildning” 

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

 

”När familjen är stark, är Amerika starkt” (Aftonbladet 2015-04-12 Hillary Clintons besked: Jag vill 

bli president) 

 

Dessa citat innehåller både roller inom den privata sfären genom att Clinton intresserar 

sig för familj, föräldrar och barnens utveckling, som Rudman & Kilianski (2000) 

nämnde som fokus för kvinnor genom historien. Samtidigt tolkar vi att den offentliga 

sfärens roll finns eftersom en höjning av lön ingår i området ekonomi och en vilja av att 

göra USA en stark nation. Dock innefattar ovanstående citat även politik i grunden, 

eftersom artiklarna skrevs med fokus på Clinton under hennes presidentvalskampanj. 

Att Clinton gestaltas med ett större fokus på frågor som rör det könsstereotypiskt 

kvinnliga än manliga skulle kunna kopplas till Meeks (2013) forskning om att den 

manliga, offentliga sfären ses som viktigare än den privata i politiska sammanhang. 

Med det resonemanget gestaltas Trumps huvudområden som viktigare än Clintons. 

Dock tror vi det är viktigt att ha i åtanke att Clinton och Trumps hjärtefrågor och 

huvudområden är ett resultat av en mängd olika faktorer såsom partitillhörighet och 
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bakgrund vilket innebär att gestaltningen som Aftonbladet och Dagens Nyheter formar 

blir en konsekvens av detta, snarare än tvärtom.       

    

5.2. Spel- och konfliktgestaltning 

I detta kapitel redogör vi på vilka sätt artiklarna tenderat att gestalta politik som spel och 

utgår från Strömbäcks definition av spelgestaltning “Med spelgestaltning avses en 

journalistik som fokuserar på politik som spel, strategi, vinnare och förlorare i kampen 

om opinionen, relationer mellan politiska aktörer och på hur politik bedrivs” 

(Strömbäck, 2004, s. 55).  

 

Flera av artiklarna beskrivs presidentvalet som en kamp mellan Hillary Clinton och 

Donald Trump och fokus läggs sällan på sakfrågor. Detta kunde vi se tendenser av 

redan när Donald Trump meddelade sin kandidatur till presidentposten. 

 

“Fastighetsmogulen Donald Trump siktar på att erövra USA:s mäktigaste kåk”. (Aftonbladet 2015-

06-15 Miljardären vill bli president: Nu gör vi landet fantastiskt) 

 

Liknande gestaltning gällde Hillary Clinton när hon meddelade sin kandidatur: 

 

“Då fick kampanjen kritik för att hon framstod som att hon tog segern för givet och 

fokuserade för mycket på sig själv” (Dagens Nyheter 2015-04-12 Clinton: Jag vill bli USA:s nästa 

president) 

 

Vi tolkar citatet ovan som att Clinton inte var en lagspelare. Flera artiklar präglas av 

både spelgestaltning och relationen mellan aktörerna.  

 

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

far som den verbala boxningsmatchen satte igång. (Aftonbladet 2016-09-27 Så var duellen mellan 

Trump och Clinton) 

 

Tidningen från citatet ovan har valt att skildra den första presidentdebatten genom 

uttalanden som rör politik som spel snarare än som sak. Strömbäck argumenterar för hur 
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medialisering och kommersialisering påverkar ett ökat fokus på politik som spel på 

bekostnad av politik som sak (Strömbäck, 2015). Kommersialiseringens påverkan, 

vilket vi inte undersöker i denna studie, tror vi kan ha koppling till varför 

kvällstidningen Aftonbladet väljer att uttrycka presidentvalskampanjen som ett spel. 

Detta eftersom tidigare forskning visar att spelgestaltning kan locka fler läsare 

(Strömbäck, 2015). Vi fann även mönster i användningen av ord, som vi tolkade som 

spel- och konfliktgestaltande. Till exempel: “kämpe”, “segern”, “nederlaget”, 

“kämparglöd”, “besegrad”, “revansch”, “ger sig in i matchen”, “utmanare” och “utgör 

hot”.     

 

Medielogik innefattar i flera fall olika tekniker som medier använder sig av för att 

intressera läsare (Hernes, 1978). Artiklarna består av polariseringar mellan 

presidentkandidaterna. Clinton och Trump beskrivs som raka motsatser för att öka 

läsarnas intresse. I citatet ovan tolkar vi att “den verbala boxningsmatchen” blir en 

tydlig teknik i att polarisera kandidaterna vilket ingår i tidningens medielogik för att 

intressera läsare. Hernes (1978) beskriver även hur intensifiering av händelser är en 

teknik inom medielogiken och kan användas för att fånga upp mottagarens 

uppmärksamhet. Ett exempel på detta kan vi stödja oss på i citatet ovan. Vi tolkar det 

som att debatten mellan Trump och Clinton gestaltades på ett intensifierat vis – “Det var 

när Clinton påpekade att (...) som den verbala boxningsmatchen satte igång”.  

 

Ur ett genusperspektiv kopplat till spelgestaltning beskrivs Clinton flera gånger i 

artiklarna positivt som en “kämpe” medan Trump beskrivs genom vad han gör och hur 

han beter sig, till exempel: “siktar på att erövra”, “lyckades mobilisera”, “han flörtade”, 

“talade sig varm” “aggressiv framfart”. Alltså kan vi tolka att det också finns 

stereotyper inom spelgestaltning kopplat till genus för forskning kring den privata och 

offentliga sfären. Plant, Hyde, Keltner & Devines (2000) forskning visar på att kvinnor 

betraktas som mer känslosamma än män, medan manliga känslor enbart sågs som ilska 

och stolthet. Brescolls (2016) studie visade på de komplexa minfält som skapas för 

kvinnor genom att kvinnor kan bestraffas både för att vara känslosamma men också 

genom att inte vara det. Clinton beskrevs som en “kämpe” vilket vi tolkar som att 

tidningen är empatisk till Clinton men ramar således också in henne i den privata, 

kvinnligt känslosamma sfären. Vi tolkar det som att Clinton lyckas undvika  Brescolls 

(2016) minor eftersom hon trots allt gestaltas positivt. Att Trump “siktar på att erövra” 
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och har en “aggressiv framfart” tolkar vi till aggressivitet och stolthet som Meeks 

(2013) och Plant, Hyde, Keltner & Devine (2000) beskrev i deras forskning om de 

stereotypa könsegenskaperna hos män. Trump kan därför utifrån detta ses som 

stereotypiskt manlig, men baserat på ordvalen han beskrivs med, tolkar vi gestaltningen 

av honom som negativ.   

 

5.3. Åsikter 

Vi har valt att dela upp följande avsnitt i temat åsikter vilket utgår från tre aspekter – 

kandidaternas åsikter om varandra, vad andra personer som fått komma till tals i 

texterna har för åsikter om kandidaterna och slutligen vad tidningarna medvetet eller 

omedvetet sänder ut för budskap. Vi valde dessa kategorier eftersom det i de två första 

kategorierna är ett aktivt val av tidningarna att välja vem som kommer till tals och 

därför är en viktig del av gestaltningen. Att tidningarna själva har en åsikt är mer eller 

mindre tydligt i alla nyhetstexter. Vår analys går in djupare på detta genom gestaltningar 

och medielogiken bakom dessa.  

 

5.3.1. Kandidaternas åsikter om varandra  

Under den första presidentvalsdebatten får både Clinton och Trump komma till tals i 

form av citat. Fokus ligger främst på Clinton sett utifrån citaten av vår tolkning. När 

Clinton kritiserar Trump gestaltas inget svar på kritiken till skillnad från när Trump 

kritiserar Clinton, där hennes respons gestaltas i texten på flera ställen. I en av artiklarna 

citeras Hillary Clintons kommentar till Donald Trump:  

 

“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) 

 

Sedan byter texten ämne. Att Trump inte får ge respons till uttalandet av Clinton i 

texten  tolkar vi som att tidningen har en tendens till partiskhet. Strömbäck 

argumenterar för att politisk nyhetsjournalistik inte är neutral men inte heller 

partipolitiskt partisk. I stället menar han att journalistiken är partisk till förmån för 
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nyhetsberättelser och gestaltningar som passar mediernas format, berättartekniker och 

nyhetsvärderingar (Strömbäck, 2014, s 281).  

 

5.3.2. Andras åsikter om kandidaterna 

Hur tidningarna väljer att gestalta och citera övriga personers åsikter är intressant att 

undersöka med medielogik och stereotyper som verktyg.  

 

“På ett Starbucks-kafé i Des Moines träffar jag Dave, en bilmekaniker i svart Guns’n’Roses-

tröja, som definitivt inte kommer att rösta på Hillary Clinton. 

– Jag röstar oftast republikanskt. Jag gillar inte Obamacare. De rika blir rikare och 

demokraterna bryr sig bara om de fattiga, medan vi som är hårt arbetande medelklass 

sitter i kläm, säger han. (Dagens Nyheter 2015-04-12 Clinton: Jag vill bli USA:s nästa 

president) 

 

Detta är en av två gånger som en “vanlig medborgare” som röstar för Donald Trump 

citeras i vårt empiriska material. Tidningen beskriver inte varför “Dave” bara benämns i 

förnamn. Dessutom gestaltar tidningen en man som beskrivs utifrån kläder och yrke. 

Detta tolkar vi som att tidningen målar upp hur en stereotypisk Donald Trump-supporter 

kan se ut utifrån klass, kön och utseende. På samma sätt gestaltar tidningen även ett 

erbjudande till läsaren om hur en Clinton-supporter ser ut. 

 

“Kai Edge, en svart kvinna från Miami, ser sammanbiten ut medan valresultaten kommer 

in. Hon röstade på Hillary Clinton”. - Jag är uppvuxen i södra Florida, så jag har hört rasistiska 

glåpord hela mitt liv. Nu lär det bli betydligt mer av det.” (Dagens Nyheter 2016-11-09 Donald 

Trump ny president i USA) 

 

Citatet ovan är det sista stycket ur en artikel publicerad som följd av att Trump blivit 

vald till USAs nästa president. Det vi finner intressant är att Dagens Nyheter väljer att 

avsluta artikeln om Trumps vinst med en kvinnlig, färgad medborgare som är kritisk till 

Trump. Vi tolkar det som att Dagens Nyheter blir partiska då de låter Hillary Clintons 

sida avsluta en nyhetsartikel som handlar om att Donald Trump blivit president. 

 

“Dave” som bor i delstaten Iowa som stöder Trump, får gestalta den typiske Trump-



  
 

27 

väljaren som tillhör medelklassen, lyssnar på Guns´n´Roses och jobbar som 

bilmekaniker. Medan “Kai” från södra Florida som är kvinna, färgad och tillhör en 

utsatt grupp i samhället som blir utsatt för rasistiska påhopp, får representera Clinton-

väljare. Detta skulle kunna sättas i kontext till Sverige där viljan för ett jämställt och 

mångfalt samhälle är stark. Därför kan gestaltningen som tidningarna väljer, kopplas till 

att Clinton och hennes väljare står för något positivt som medielogiken för svenska 

tidningar skapar genom redaktionernas värderingar, som Shehata (2015) förklarar. Detta 

tolkar vi skulle kunna bidra till att Clinton och hennes väljare står nära det Sverige 

strävar efter – jämställdhet och mångfald. Medan Trump och hans väljare representerar 

den vita konservativa mannen som håller kvar vid hierarkin om den vite mannen som 

norm, vilket Yvonne Hirdman (1988) tar upp som den andra delen av genussystemet 

vilket ligger långt från den medielogik som svenska redaktioner har. Detta anser vi även 

blir tydligt i följande citat ur en artikel som skrevs efter  att Trump vunnit 

presidentvalet. Vi tolkar att undertonen i texten är att Trump framställs som en 

bakåtsträvande politiker som försöker motverka USA:s framtid genom att fokusera på 

vita lågutbildade män i stället för det som beskrivs vara ett mångfaldigt land i 

förändring:  

 

“Donald Trump försökte ställa sig på tvären mot USA:s själva framtid. I stället för att omfamna ett 

land i förändring, där invandring och födelsetal gör latinamerikaner och etniska minoriteter till en 

allt större del av befolkningen, gjorde Trump allt för att entusiasmera vita, lågutbildade väljare som 

oroade sig för framtiden.” (Dagens Nyheter 2016-11-09 Donald Trump ny president i USA) 

 

Suleiman & O’Connells (2007) beskrev variabler som visade på könsskillnader som 

handlade bland annat om referenser. Vi kopplar det till användandet av de referenser 

som Dagens Nyheter visar. De väljare som får komma till tals och representera Trump 

respektive Clinton gestaltas olika och ger därför olika erbjudanden till läsaren som vi 

tidigare nämnt. Den mörkhyade kvinnan som fått stå emot rasistiska uttalanden hela 

livet representerar Clinton medan Trump representeras av bilmekanikern som lyssnar på 

Guns’n’Roses och ser sig själv som den hårt arbetande medelklassen.       
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5.3.3. Tidningarnas gestaltningar och medielogik 

En annan jämförelse vi gjorde var den mellan artiklarna som handlade om Trumps 

valvinst och de som handlade om Clintons valförlust. Där målas det upp hur Clinton får 

stöd från sina väljare.  

 

“Flera av åhörarna föll i gråt när Hillary Clinton talade. Det var tydligt att hon själv kämpade för att 

hålla känslorna under kontroll.“ (Aftonbladet 2016-11-09 Hillary Clinton: Vi måste ge Donald Trump 

en chans)  

 

“Även Hillary Clinton var märkbart berörd över situationen.  

- Jag vet hur besvikna ni är, för jag är det också. Det kommer att vara smärtsamt ett tag”. (Dagens 

Nyheter 2016-11-09 Clinton efter valförlusten: Vi är skyldiga Trump en chans att styra)  

 

Artiklarna som handlade om Clintons valförlust gestaltar känslor som sorg och 

besvikelse medan vi tolkar att artiklarna om Trump fokuserar på kritiken mot honom. I 

stället för att skriva hur väljare blev glada att Trump vann presidentvalet, avslutades 

Dagens Nyheters artikel om Trumps seger med att Clinton-väljaren Kai Edge fick uttala 

sig om oron över Trump som president. Att beskriva “de allmännas åsikter” var ett 

fenomen som vi anser återkom i artiklarna. Till exempel i följande citat: 

 

“Det som alla för ett halvår sedan utmålade som omöjligt har hänt: Donald Trump är 

presidentkandidat” (Dagens Nyheter 2016-07-20 Nu är Trump Clintons utmanare) 

 

Tidningen gör ett påstående genom att skriva att alla trodde något var omöjligt, 

inklusive läsaren. Vi tolkar det som att tidningen inte baserar sig på fakta då det också 

fanns de som trodde att Trump kunde bli utvald till presidentkandidat. Vi utgår från att 

tidningen inte kan veta om all världens befolkning tror att Donald Trump inte hade en 

chans att bli vald som presidentkandidat för Republikanerna. Ur ett demokratiskt 

perspektiv blir detta olyckligt då journalistiken kan tolkas som partisk (Johansson, 

2015).  
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Även i användandet av statistik kunde vi i vår analys tolka att det finns gestaltningar 

som kan påverka läsaren. Bland annat väljer Dagens Nyheter att framställa statistiken 

följande: 

 

  “har många amerikaner emot sig, över 50% uppger att de aldrig skulle kunna tänka sig att rösta”. 

(Dagens Nyheter 2015-06-15 Donald Trump vill bli president) 

 

I stället för att skriva att Trump har över 50% av amerikanerna emot sig, hade Dagens 

Nyheter kunnat välja att skriva att nästan hälften av väljarna uppger att de skulle kunna 

tänka sig att rösta på Trump. Vi kopplar det till Dagens Nyheters medielogik där 

journalistikens värderingar kan påverka innehållet (Shehata, 2015). Vi tolkar det som att 

Dagens Nyheters värderingar är mer likt Hillary Clintons politik än Donald Trumps. 

Därför kan statistiken framställas på ett negativt sätt för Donald Trump utifrån Dagens 

Nyheters medielogik. 

 

5.4. Egenskaper och könsstereotyper  

I vår analys fann vi intressanta mönster för vilka egenskaper Clinton respektive Trump 

gestaltas med. När Aftonbladet målar upp en känslosam bild genom att beskriva hur 

”flera av åhörarna föll i gråt när Hillary Clinton talade” och att hon själv för en kamp 

mot sina känslor ser vi att det stämmer överens med Shields (2002) och Meeks (2013) 

forskning om att det är en väldigt starkt rotad könsstereotyp att kvinnor porträtteras som 

mer känslosamma än män.  

 

“Jag är ledsen över att vi inte vann det här valet. Men jag känner stolthet och glädje över 

kampanjen vi har genomfört, sa Clinton”.  (Aftonbladet 2016-11-09 Hillary Clinton: Vi måste ge 

Donald Trump en chans) 

 

Likaså när Aftonbladet gestaltar Clintons känslor genom att beskriva hur ”det kommer 

vara smärtsamt ett tag” och hur både hon och hennes väljare är besvikna, kunde vi finna 

starka tendenser till uppmålning av könsstereotypen om att kvinnor är mer 

känslosamma än män. Dock tolkar vi inte Clintons känslosamma gestaltning som 

negativ, utan snarare att läsaren erbjuds känna empati och medlidande. Vi kunde inte 
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finna några tendenser till att Trump porträtterades som känslosam. När han utsågs till 

president beskrevs han snarare som motsatsen.  

 

“Den nyvalde presidenten var lugn när han intog scenen tillsammans med sin familj efter att ha 

blivit presenterad av sin vicepresidentkandidat Mike Pence”. (Aftonbladet 2016-11-09 Donald 

Trump blir USA:s president) 

 

Efter att ha blivit vald till president gestaltas Trump som lugn men inga andra känslor 

beskrivs. Eftersom tillfället handlar om hur Clinton förlorade valet anser vi att det är 

förståeligt att Aftonbladet (2016-11-09 Hillary Clinton: ”Vi måste ge Donald Trump en 

chans) gestaltas mer känslosamt än tidigare artiklar men det innebär också att logiken i 

dramatiseringen Aftonbladet väljer borde vara att även Trump gestaltas mer känslosamt. 

Eftersom han utsågs till president anser att det borde rimligtvis finnas känslor från hans 

sida vid denna händelse också. Dock fann vi intressant nog att gestaltningen av Trumps 

son i stället liknar den vi fann hos Clinton.     

 

“Donald Trump Jr. var den som i direktsändning, tårögd, fick stå och leverera resultatet” 

(Aftonbladet 2016-07-20 Nu är Donald Trump officiellt presidentkandidat) 

“Vi älskar dig, pappa, skrek han följt av ett stort jubel” (Aftonbladet 2016-07-20 Nu är Donald 

Trump officiellt presidentkandidat) 

 

Vi tolkar det som att det snarare är Trumps familj som får stå för känslorna och 

glädjetårarna, medan Trump själv inte uttrycker sina känslor. Vi anser dock att vi 

samtidigt finner tendenser till att Trump målas upp som en fadersfigur genom att hans 

son skriker att vi älskar dig, vilket vi tolkar tillhöra könsstereotypen om pappan som 

högst i hierarkin i hushållet (Hirdman, 1988). För att jämföra Clinton och Trump här ser 

vi därför att Clinton gestaltas som könsstereotypiskt kvinnlig som uttrycker mycket 

känslor medan Trump gestaltas könsstereotypiskt manlig som en stabil fadersfigur 

eftersom hans känslosamma son, som får publiken att jubla i detta fall, blir en motsats 

till honom.    
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Vi fann även tendenser till att tidningarna refererar tillbaka mot tidigare gestaltningar av 

Clinton. Bland annat Ritchies (2012) forskning om att Clinton tidigare framställts som 

ett monster utan moral och en känslolös cyborg ansåg vi kom tillbaka i följande citat:  

 

“Många av väljarna här i Iowa uttryckte en tydlig vilja att se en mer jordnära och ödmjuk Hillary 

Clinton den här gången” (Dagens Nyheter 2015-04-12 Clinton: Jag vill bli USA:s nästa president) 

 

“Bara 43 procent av väljarna här i Iowa att de uppfattar henne som ”ärlig och pålitlig”, medan 49 

procent säger att de inte gör det” (Dagens Nyheter 2015-04-12 Clinton: Jag vill bli USA:s nästa 

president) 

 

I dessa fall är det vad som inte sägs snarare än vad som sägs som vi tolkar. Vi tolkar 

Dagens Nyheter (2015-04-12 Clinton: Jag vill bli USA:s nästa president) som att texten 

syftar indirekt till att många väljare i Trumps väljarområde Iowa, anser att Clinton inte 

varit jordnära och ödmjuk, eller ärlig och pålitlig. Eftersom Dagens Nyheter väljer att 

lägga upp statistiken som att endast 43 procent av väljarna uppfattar Clinton som 

positiv, får det konsekvenser för hur läsaren erbjuds informationen. Vi tolkar detta som 

att det snarare handlar om en spelgestaltning än genus, för att höja spänningen om vem 

som kan förlora. Detta kan styrkas dels med det Shehata (2015) skriver om hur det i 

spelgestaltning är väldigt mycket fokus på opinionsmätningar och vem som vinner eller 

förlorar och dels med Hernes (1978) beskrivning av hur medier använder intensifiering 

för att öka spänningen i nyhetsberättandet. 

 

En intressant aspekt på likheterna och skillnaderna mellan Clinton och Trump fann vi 

när vi undersökte vilka positiva och negativa ord som de gestaltades med.  

 

“Clinton is smart, caring and determined. She is going to be an outstanding president”. 

(Aftonbladet 2015-04-12 Hillary Clintons besked: Jag vill bli president) 

 

“Hon är unikt kvalificerad och är den bästa personen på förändring som jag känner. Ni kan släppa 

henne i vilket problemområde som helst och om en månad så har hon gjort situationen bättre” 

(Aftonbladet 2016-07-27 Clinton nominerad som presidentkandidat) 
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“Men i natt chockerade Trump USA och resten av omvärlden med att besegra Hillary Clinton, en av 

de mest erfarna och kvalificerade presidentkandidaterna i USA:s historia” (Dagens Nyheter 2016-

11-09 Donald Trump ny president i USA) 

 

Vi tolkar att Clinton gestaltas med fler positiva egenskaper än Trump. Clinton beskrivs 

som smart, drivande, beslutsam, omtänksam och erfaren.  

 

“känd för sin excentriska framtoning och sin frispråkighet (...) hans aggressiva framfart i sociala 

medier” (Aftonbladet 2015-06-15 Miljardären vill bli president: Nu gör vi landet fantastiskt)  

 

“Trump ägnade sin presidentkampanj åt att demonisera etniska minoriteter, förnedra kvinnor och 

rörelsehindrade och ifrågasätta många av den amerikanska demokratins hörnpelare.” (Dagens 

Nyheter 2016-11-09 Donald Trump ny president i USA) 

 

“Donald Trump, en kontroversiell, högerpopulistisk republikan helt utan politisk erfarenhet, blir 

USA:s 45:e president”. (Dagens Nyheter 2016-11-09 Donald Trump ny president i USA) 

 

Trump beskrivs som en demoniserande och aggressiv outsider, excentrisk och utan 

politisk erfarenhet. Det skrivs att det är en chock att han vann över en av de mest erfarna 

kandidaterna i USA:s historia. Utan att dela in dessa egenskaper i de stereotypa 

genusegenskaperna, tolkar vi att Clinton framställs positivt medan Trump framställs 

negativt i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Här anser vi även att det finns tendenser till 

spelgestaltning i form av polarisering, som Hernes (1978) beskriver som en teknik inom 

medielogiken, där kandidaterna ställs mot varandra. Erfaren mot oerfaren, omtänksam 

mot aggressiv, drivande mot ifrågasättande och så vidare.  

 

5.5. Sammanfattning 

I vår analys kom vi bland annat fram till följande resultat: Könsstereotypen om att 

kvinnor är känsligare än män gestaltas i Aftonbladet där Clinton gestaltas som sorgsen 

med tårar i ögonen och besviken medan Trump gestaltas som lugn och nästintill 

känslolös. Både Aftonbladet och Dagens Nyheter gestaltar ofta artiklarna om Clinton 

och Trump utifrån en spelgestaltning. Både Aftonbladet och Dagens Nyheter gestaltar 
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Clinton med fler positiva egenskaper än Trump men både Trump och Clinton gestaltas 

med negativa egenskaper. Medan Clinton framställs som erfaren, smart, omtänksam, 

beslutsam och en bra ledare, beskrivs Trump som rasistisk, kontroversiell, en outsider 

och en fara för internationella relationer och framtidens USA. Här framställs dock 

gestaltningen som en önskan med tillbakablickar på hur Clinton tidigare att hon i 2016 

års val skulle framstå som mer jordnära, pålitlig, ödmjuk och ärlig person. Vi tolkar det 

empiriska materialet som att det förekommer underliggande toner från Aftonbladet och 

Dagens Nyheter i form av vem som får komma till tals, hur kandidaterna gestaltas och 

användandet av statistik till fördel för Clinton.      

 

6. Slutsats och diskussion 

I följande kapitel redovisar vi våra slutsatser, diskussioner samt ger förslag till vidare 

forskning. 

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur Hillary Clinton och Donald Trump har 

framställts i svenska medier under det amerikanska presidentvalet 2016, utifrån ett 

genusperspektiv. Vi utgick från Baldwin Van Gorps (2010) sätt att göra en 

gestaltningsanalys för att analysera våra 14 strategiskt utvalda artiklar publicerade av 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. I våra frågeställningar ville vi ta reda på vilka sätt 

könsstereotypa framställningar kunde förekomma i gestaltningen av Hillary Clinton och 

Donald Trump i våra artiklar, samt ta reda på vilka former av gestaltningar som kunde 

förekomma i artiklarna.   

 

Genom vår analys kom vi fram till att könsstereotypa föreställningar förekommer till 

viss del, vilket därför också stöder det Y Hirdman (2007) skriver om att sättet att 

gestalta män och kvinnor könsstereotypiskt lever kvar än i dag. Bland annat 

framställdes Clinton med känslor könsstereotypiska för kvinnor, till exempel sorg och 

besvikelse, men även stolthet som är könsstereotypisk för män. Trump framställdes som 

aggressiv i vissa artiklar, men även lugn och känslolös i andra. Detta gjorde att vår 

analys kom fram till liknande resultat som tidigare forskning om könsstereotyper. Bland 

annat Shields (2002) och Plant, Hyde, Keltner & Devines (2000) forskning om 

stereotypen att kvinnor uttrycker mer känslor än män, med undantaget för de maskulina 

känslorna ilska och stolthet. Det innebär också att Clinton som gestaltas uttrycka 
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mycket stolthet istället ses som en maskulin könsegenskap och därmed istället bryter 

mot de traditionella könsstereotyperna.  

 

När det gäller stereotyper inom problemområden gällande den privata respektive 

offentliga sfären, fann vi mönster för att både Trump och Clinton gestaltades inom vissa 

könsstereotypa problemområden. Det stöder den forskning Meeks (2013) samt Monica 

Löfgren-Nilsson (2015) gjorde om betraktelsen att den offentliga sfären med ämnen 

som politik, ekonomi och säkerhet klassas som manlig och den privata sfären 

innehållandes utbildning, familj och sjukvård klassas som kvinnlig. Skillnaden mellan 

Clinton och Trump var att Clinton befann sig i båda sfärerna medan Trump endast 

gestaltades i den offentliga. Vi diskuterade bakgrunden till dessa uppdelningar av sfärer 

och kom fram till att det i detta fall kan vara den största faktorn till resultatet, partiernas 

och politikernas bakgrund, snarare än mediernas gestaltning. Men oavsett bakgrunden 

till detta framställs politikerna delvis på ett könsstereotypt sätt när det gäller manliga 

och kvinnliga problemområden inom den privata och offentliga sfären i studien. Detta 

innebär att Aftonbladet och Dagens Nyheter bidrar till att reproducera dessa 

könsstereotypa sfärer. 

 

Samtidigt kom studien fram till att Clinton framställs med fler positiva egenskaper än 

Trump. Clinton gestaltas med egenskaper som till exempel en stark ledare, emotionell, 

smart, omtänksam, beslutsam och uttryckligen unikt kvalificerad till att bli president. På 

samma sätt fann vi dock att Clinton även gestaltades med egenskaper som vi klassade 

som negativa i form av en önskan att Clinton skulle bli mer jordnära, pålitlig och ärlig. 

Dessa negativa egenskaper kopplar vi till Brescolls (2016) forskning om hur kvinnliga 

ledare måste navigera genom minfält för vilka, respektive hur mycket känslor som ska 

uttryckas för att bli en framgångsrik ledare och Brescoll (2016) pekar på att det kan 

straffa kvinnor att inte vara känslosamma. Detta kopplar vi tillbaka till Clintons 

bakgrund av skandaler där hon tidigare framstått som en robot och cyborg på internet 

enligt forskning (Ritchie, 2012). Likaså skulle Clintons tidigare gestaltning kunna 

kopplas till Rudman & Kilianski (2000) om att kvinnor som har roller med politisk 

makt kan bli både inbegripet och uttalat ogillade eftersom de överträder förväntan av att 

män, inte kvinnor, ska inneha makthavande roller. Detta är dock endast spekulationer 

och inte något vi själva undersökt utan uppmanar i stället till fortsatt forskning. Studien 

kom samtidigt fram till att Trump gestaltades med egenskaper som vi klassade som 
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negativa i form av till exempel aggressiv, en outsider, oerfaren och med brist på känslor 

vilket vi även kopplar till mediedramaturgin. 

Vad dessa resultat i sin tur kan innebära, ingick inte i vårt undersökningsområde i 

studien. Därför kan vi endast spekulera och uppmuntrar till vidare studier inom ämnet 

där förslagsvis även effekterna av gestaltningar kan studeras. Spekulativt kan vi tänka 

oss att dessa könsstereotypa gestaltningar kan få konsekvenser för den politiska 

journalistiken och i längden även vårt demokratiska samhälle. Eftersom jämställdhet är 

ett ständigt aktuellt område för en fungerande demokrati blir ämnet därför även viktigt 

inom journalistiken. Eftersom vi i analysen har funnit tendenser till konflikt-, strategi- 

och spelgestaltningar samt könsstereotypa gestaltningar av både Clinton och Trump kan 

man tänka sig att detta kombinerat får konsekvenser för hur publiken uppfattar inte bara 

Clinton och Trump, men även manliga och kvinnliga politiker. Baserat på våra 

teoretiska utgångspunkter, som till exempel Shehata (2015), kan gestaltningar bidra till 

politisk misstro. De könsstereotypa gestaltningarna vi funnit i kombination med 

spelgestaltningar tror vi inte bara kan påverka åsikten om politiker, men även det 

politiska klimatet sett ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi spekulerar att en följd kan bli att 

arbetet för jämställdhet kan hämmas i detta klimat.    

 

Våra tolkningar och analyser av vårt empiriska material stöder bland annat Hernes 

(1978) och Nord & Strömbäcks (2002) teorier om mediedramaturgin i medielogikens 

fyra delar. Spelgestaltning och polarisering av presidentkandidaterna blir påtaglig i 

samband med valkampanjer. Polarisering och personifiering av presidentkandidaterna 

gestaltades återupprepade gånger vilket vi tror även kan ha koppling till 

presidentkandidaternas bakgrund. Det faktum att Hillary Clinton var den första kvinna 

att nomineras till presidentkandidat för ett av de två största partierna i USA spelade 

också roll i hur kandidaterna framställdes. Ett exempel på det kan vara genom 

medielogikens teknik; intensifiering (Hernes, 1978). Eftersom presidentvalet 2016 har 

haft så stort nyhetsvärde kan intensifieringen blivit gestaltad i större grad.  

 

Det går att föra en diskussion kring svenska mediers framställning av 

presidentkandidater från ett land som ligger avståndsmässigt långt från Sverige. USA:s 

sakpolitik påverkar världen på olika sätt men ändå ser vi fenomen i Sverige av hur fokus 

ligger på att gestalta presidentvalet i USA som ett spel snarare än sakpolitik av vår 

analys att bedöma. Medborgare i ett demokratiskt land behöver en mångsidig 
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rapportering om politiska skeenden för att skapa egna åsiktsbildningar för att fritt och 

självständigt kunna ta ställning i samhällsfrågor (Nord & Strömbäck, 2014). Eftersom 

svenska medborgare inte röstar i det amerikanska valet går det att diskutera huruvida det 

är viktigt för den svenska journalistiken att vara sakpolitisk när det gäller val i andra 

länder. Vidare spekulerar vi hur svenska medborgares inställning till amerikansk kultur 

även kan påverka journalistiken. Till fortsatt forskning skulle man kunna undersöka 

likheter och skillnader av svenska mediers framställning av ett amerikanskt presidentval 

och ett svenskt riksdagsval genom exempelvis en gestaltningsanalys. I en sådan studie 

kan genusaspekter jämföras mellan valen samt spelgestaltning för att få ytterligare 

förståelser för hur svensk journalistik gestaltar politik i Sverige och ett annat land.  

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur Donald Trump och Hillary Clinton 

gestaltades i det amerikanska presidentvalet. Vi anser att det finns samhällelig relevans 

att undersöka svenska mediers gestaltning av det amerikanska presidentvalet eftersom 

USA har inflytande över Sveriges åsikter, värderingar och kultur genom västvärldens 

mediekoncerner och ideal (O’Dell, 1997). Vi hoppas att vår studie bidrar till kunskap 

och en djupare förståelse för hur svenska medier skapar bland annat könsstereotyper 

inom den amerikanska politiken.  

 

Gestaltningar är oundvikliga och flera faktorer samverkar för hur journalisten vinklar en 

nyhet (Tuchman, 1978). Mediers gestaltning har makt att påverka väljares åsikter om 

politiker och i vissa fall leda till politisk misstro (Shehata, 2015). Därför anser vi att 

vår  studie är relevant ur ett samhällsperspektiv då vi analyserade dessa gestaltningar 

med fokus på genus men även några av de vanligaste gestaltningsformerna inom 

politisk nyhetsjournalistik. Hirdman (2015) skriver att en viktig del av processen i hur 

genus och kön skapas sker genom medierna och eftersom Aftonbladet och Dagens 

Nyheter är två av de största tidningarna i Sverige, har tidningarna ett stort ansvar för hur 

genus gestaltas i medier. Detta gör vår studie relevant ur ett jämställdhetsperspektiv.    

 

Gestaltningseffekter av mediers rapportering av det amerikanska valet 2016 är ett annat 

förslag till vidare forskning. Vi undersökte enbart hur medierna medierna gestaltade 

presidentvalet i USA 2016, men inte vilka effekter gestaltningarna kan ha kommit att få. 

Då majoriteten av amerikanska opinionsmätningar visade att Hillary Clinton hade 

mycket stor sannolikhet att bli valets vinnare, kan det vara intressant i vidare studier att 
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undersöka vilka effekter gestaltningen av opinionsmätningar har för effekter på 

mottagaren. 

 

Ytterligare förslag till vidare forskning är en jämförande studie av hur Hillary Clinton 

gestaltades i svenska medier när hon ställde upp i presidentvalet 2008 och 2016. För det 

första kan sådan forskning leda till att få förståelse och djupare insyn i huruvida svensk 

medierapportering går mot en medieframställning med mindre stereotypa 

framställningar av kvinnliga politiker. För det andra för att undersöka huruvida 

användandet av spel- och konfliktgestaltning ökat som Strömbäcks (2013) tidigare 

resultat visat. För det tredje kan en sådan studie jämföra empirin med tidigare forskning 

av Ritchie (2012) om Clintons gestaltning som en cyborg och robot under valåret 2008.  
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