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 Abstract 

Title: An investigation of how the leadership of US presidential candidates is being designed 

discursively in Metro and Dagens Nyheter 

Author: Ewelina Bosak & Sandra Stefanovic 

In 2016 a man and a woman competed for the first time in history in becoming the President 

of the United States. In 2016 one could read about the American presidential election every 

day in any newspaper. With this in mind, we want to examine the leadership being applied to 

the candidates by the news sources Metro and Dagens Nyheter. As leadership traditionally is 

considered a masculine feature, we apply a gender perspective to this study. 

The questions we intend to answer: 

- What discourse is construed by Metro and Dagens Nyheter regarding the leadership of 

Clinton and Trump? 

- How are Clinton and Trump being portrayed from a gender perspective? 

We used the method of discourse analysis, as it advocates the principle of language being the 

primary tool in shaping our realities. The theoretical framework we use to interpret and 

explain our results is based on discourse theory as well as the social construction of age and 

gender.  

Our research shows that Trump is generally being portrayed in a way not considered to be 

“right” in accordance to the leadership- or age norm. The discourse of Trump presents him as 

an inexperienced, dishonest and attempted leader with an childish behaviour. Trump is also 

often described through typically considered feminine features.  

Clinton, being perceived as almost invisible and often depicted in comparison to Trump or 

other male leaders, is at the same time portrayed as a successful, experienced, driven and 

intelligent leader. However, we have discovered that in spite of Clinton’s described leadership 

features she is constantly also criticised for being cold and not evoking any feelings or 

engagement. Clinton is not only being questioned on the basis of the masculine leadership 

norms, but also on the lack characteristics in line with the feminine norm. 

Keywords: Clinton, Trump, Leadership, Discourse analysis, Gender 
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1. Inledning 
I följande kapitel presenterar vi inledning till vår studie som leder fram till syfte och 

frågeställning. Diskussion förs om män och kvinnors roll i samhället, om rollen som ledare 

och varför vi finner det intressant att studera hur Metro och Dagens Nyheter konstruerar 

ledarskap för två av USA mäktigaste ledare, Hillary Clinton och Donald Trump. 

1.1 Inledning 
För första gången i historien kandiderade en kvinna om titeln som president i USA och 

därmed även om en av världens mäktigaste ledarpositioner. Hösten 2016 kunde vi läsa om 

presidentvalet varenda dag i samtliga tidningar och valet förekom även dagligen på nyheter i 

television och radio. Aldrig tidigare har ett val fått sådan publicitet samtidigt som det aldrig 

heller har varit en man och en kvinna som har konkurrerat om posten som en av världens 

mäktigaste ledare. Detta rampljus vill vi dra nytta av och undersöka vilken ledarskapsdiskurs 

Metro och Dagens Nyheter (DN) konstruerar kring presidentkandidaterna. Vi är nyfikna på 

hur ålder och kön konstrueras och symboliseras i artiklarna, varför vi applicerar 

genusperspektiv samt forskning om ålder som social konstruktion. 

Denna uppsats är en kombination av det vi har studerat de senaste sex åren - genus, makt, 

ledarskap och den obalans som finns i samhället till följd av det. Vi finner det sociologiskt 

intressant att studera sociala konstruktioner av ledarskap och hur dessa framställs i det 

fenomen som har stor makt i samhället, media. Genom att bidra med mer forskning om 

sociala konstruktioner av ledarskap hoppas vi kunna skapa medvetenhet och möjlighet till 

förändring. 

Media besitter makt och har en viktig roll i vårt samhälle. Enligt medieforskaren Anja 

Hirdman (2002) lever vi idag i en kultur där det är medias definition av hur världen ser ut som 

är avgörande. Media sållar bland olika händelser och processer - väljer ut vilka de ska 

presentera samt hur de ska presenteras. Utifrån medias berättelser formas det sätt som vi ser 

på samhället. Här produceras föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt och 

hur vi ska förstå dem i förhållande till varandra (Hirdman, 2002). Det betyder inte 

nödvändigtvis att media har en negativ inverkan på hur kvinnor och män presenteras, de kan 

också bidra till att bryta stereotyper genom att visa fler kvinnor i exempelvis ledande 

positioner och utifrån dessa kvinnor betona positiva egenskaper som förknippas med modernt 

ledarskap. Genom Metro och DN vill vi analysera och tolka vilken diskurs som konstrueras 
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om Clinton och Trumps ledarskap, samt hur Clinton och Trump framställs utifrån 

genusperspektiv. 

2. Syfte och problemformulering 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur Metro och Dagens Nyheter diskursivt konstruerar 

Hillary Clinton och Donald Trumps ledarskap utifrån ålder och kön. Frågeställningen kommer 

att besvaras genom ett diskurs- och genusteoretiskt angreppssätt, som utgår från Laclau och 

Mouffes diskursteori samt Hirdmans teori om genussystem. Frågeställningen besvaras även 

utifrån social konstruktion om ålder, där vi även knyter an till tidigare forskning i 

resultatdelen.  

2.1 Preliminär problemställning 
 Vilken diskurs konstrueras av Metro och Dagens Nyheter om Clinton och Trumps 

ledarskap? 

 Hur framställs Trump och Clinton ur ett ålders- och genusperspektiv? 

3. Forskningsöversikt 
I kommande avsnitt presenteras tre olika teman där vi sammanställt tidigare forskning. Vi 

redovisar olika vetenskapliga artiklar samt avhandlingar som är relevanta för vår studie. 

Våra teman är följande: Manligt och kvinnligt ledarskap, Hur kvinnliga och manliga ledare 

porträtteras i media utifrån text och bild samt Medias roll i reproduktionen av genussystemet. 

3.1 Manligt och kvinnligt ledarskap 

I Fogelberg Eriksson avhandling om ledarskap och kön är syftet att ge ökade kunskaper om 

hur ledarskap och kön konstrueras i organisationer. Genom intervjuer och observationer har 

Eriksson fokuserat på män, maskulinitet och ledarskap, där det empiriska materialet visar ett 

resultat på att ledarskapet är en lång och manlig historia. När det kommer till kön beskrivs de 

kvinnliga egenskaperna mer utförligt, där uppfattning om kvinnors könstypiska drag kommer 

till uttryck. Detta kan då bero på att ledarskap har sin utgångspunkt i maskuliniteten. 

(Fogelberg Eriksson, 2005). 

Den amerikanska rapporten Gender, leadership and media (Payne m.fl., 2010) visar att det 

moderna ledarskapet kräver ledare som på ett effektivt sätt leder grupper mot ett mål och på 

ett optimalt sätt använder medarbetarnas förmågor - vilket är ett traditionellt kvinnligt 

beteende, där fokus ligger på samarbete och kommunikation. Rapporten utgår ifrån två tv-
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serier som exempel för hur media kan porträttera effekter av ledarskap. I den ena serien är en 

man en auktoritär ledare där det speglar hans ledarskap och effekten på gruppen. Han 

framställs som en skurk. I den andra serien är en kvinna ledaren och leder med framgång. I 

serien visas att hon tydligt respekterar sina medarbetare och effekterna av hennes ledarskap är 

framgångsrika. Serierna uppvisar stereotypiska könsroller där rapportens syfte är att visa på 

hur media på så sätt kan överföra uppfattningar om vad som gör en till en bra ledare - särskilt 

i komplexa och kunskapsbaserade områden som kräver starka team. Genom att media visar 

och framställer kvinnor på detta sätt, kan de påverka hur kvinnor ser på sig själv, vilket kan 

leda till att kvinnor kan se sig själv som naturliga ledare och därmed också antar ledande 

positioner (ibid). 

3.1.1 Diskussion 

Vår studie bidrar med kunskap om hur manligt ledarskap framställs. Med Fogelberg Erikssons 

tankar om att ledarskapet är en manlig och lång historia bekräftas att den manliga normen är 

den styrande i vårt samhälle. I vår studie bekräftas Erikssons tankar om att ledarskapet är en 

manlig och lång historia, där den manliga normen är den styrande i vårt samhälle. Det vi kan 

bidra med vår studie till framtida forskning utifrån kvinnligt och manlig ledarskap är att 

samtidigt som vi bekräftar den manliga normen, visar vi även på att det manliga ledarskapet 

avviker från normen. Med ett oacceptabelt beteende lyckas dock det manliga ledarskapet ta 

sig fram och ges utrymme för i samhället, där det kvinnliga ledarskapet på något sätt aldrig 

riktigt räcker till, oavsett goda ledarskapsegenskaper. Den diskursiva kampen om manligt och 

kvinnligt ledarskap fortsätter och jämlikhet mellan män och kvinnor kan först uppstå när vi 

medvetet väljer att bryta den rådande manliga normen i vårt samhälle. Med vår studie vill vi 

väcka läsaren och öppna upp ögonen för den ojämlikhet som fortfarande existerar i vårt 

samhälle. 

3.2 Hur kvinnliga och manliga ledare porträtteras i media utifrån text och 

bild 
Bromander (2012) studerar hur manliga och kvinnliga politiker porträtteras i media och kom 

fram till att det inte är till mäns nackdel att hamna i blåsväder medan kvinnor döms efter helt 

andra måttstockar. Bromanders avhandling visar att kvinnors skandaler granskas hårdare, där 

kvinnors moral ofta är i fokus. Män studeras utifrån deras yrkesroll medan kvinnor studeras 

som privatpersoner. Kvinnors skandaler i media må vara färre men de granskas hårdare. 

Granskningen pågår under längre tid än männens, deras skandaler skildras i fler artiklar, där 

fokus finns på politikernas framtida karriär. Även i utlandet visar studier på liknande resultat. 



 
8 

 

Kvinnliga politiker framställs av media på samma traditionella könsrollsmässiga sätt. Genom 

att framställa kvinnor som mödrar, fruar eller som offer, ger media allmänheten en bild av att 

kvinnor saknar de egenskaper som ofta förknippas med politisk kompetens (Wahl-Jorgensen 

& Ye, 2015). Det är inte enbart inom politiken som ledare porträtteras enligt traditionella 

könsnormer. En studie av hur företagsledare porträtteras i media visar att det förekommer 

könsrollsstereotypisering av företagsledare i samtliga av de granskade affärstidningar och att 

media via sitt genusbudskap bidrar till att både bevara och förstärka befintliga 

könsrollsstereotyper i ledarskapet. Alla önskvärda ledarskapsegenskaper tillskrivs männen 

vilket gör att de kvinnliga ledarna uppfattas som avvikare och därmed inte lika önskvärda 

(Strömstedt, 2009). Även Edström (2002) bekräftar i sin rapport att kvinnor och män 

framställs olika i media, där kvinnor oftast tonas ner i bilder medan män framställs i miljöer 

som lyfter deras maktställning. Edström betonar medias vikt av att kvinnor framställs i 

svenskt näringsliv och önskar att andelen kvinnor ökar i svenskt näringsliv (Edström, 2002). 

Genom att visa upp stereotypa bilder av kvinnor kan det bidra till att kvinnors tro på att kunna 

göra förändringar i omvärlden påverkas. När kvinnor utsätts för stereotypa bilder i media 

skadas ofta den bild de har av sig själva som potentiella ledare, vilket också kan påverka deras 

ledarskapsambitioner. Detta kan dock motverkas, en avhandling från University of California 

visar att när det presenterades att forskning inte visar någon skillnad på ledarskapsförmåga 

utifrån kön blev kvinnorna mer säkra i rollen som ledare och kunde också identifiera sig som 

ledare (Davies, 2005). 

3.2.1 Diskussion 

Vår studie bidrar med kunskap kring medvetenhet om genus. Genom Bromanders studie får vi 

en djupare förståelse för skillnaden i hur män och kvinnor porträtteras i media. Ju mer kvinnor 

framställs som fruar och mödrar etc. minskar deras trovärdighet som politiker eller som 

ledare, där könsstereotypiska normer upprätthålls och media bidrar till att upprätthålla dessa. 

Bromanders studie bekräftas av andras liknande reflektioner, bland annat har Kleber gjort 

flera serier ur genusperspektiv och bekräftar att kvinnor representeras utifrån sitt privatliv 

framför yrkesliv, framställs som mer leende i bild, där dessa bilder påverkar samhället syn på 

män och kvinnor. Det ger även en effekt på hur kvinnor ser på sig själv och genom att media 

upprätthåller könsstereotypiska normer bidrar det till att kvinnor har svårare att se sig i 

ledande positioner. Genom vår studie vill vi uppmärksamma läsaren på hur viktigt det är att 

ha en medvetenhet kring genus utifrån kön och norm.  
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3.3 Medias roll i reproduktionen av genussystemet 
Varenda dag möts vi av media på flera olika sätt - löpsedlar, tidningar, reklampelare och 

television är några av dem. Medierna utgör en del av vår symboliska omgivning och är en av 

de referensramar vi har i relation till vår omvärld. På så sätt har medierna makt i skapandet av 

det som Jarlbro i sin studie kallar “medborgaridentitet” (Jarlbro, 2006:148). Media har en 

möjlighet att fungera som en demokratisk och integrerande funktion i samhället - där Jarlbros 

studie visar att det inte fungerar på det vis i verkligheten, eftersom båda könen inte synliggörs 

lika mycket. Jarlbro konstaterar därför att medierna har makt över genusordningen (ibid). I en 

uppsats av Fagervall m.fl. (2007) undersöks på vilket sätt media påverkar 

jämställdhetsutvecklingen och på vilket sätts maktrelationen mellan könen framställs. 

Slutsatsen av denna uppsats är att jämställdhetsutvecklingen påverkas av hur media väljer att 

framställa män och kvinnor, eftersom media anser sig visa en verklig bild. Dock finns det en 

mängd andra faktorer som också påverkar jämställdhetsutvecklingen och där ansvaret även 

ligger på den enskilda individen som tolkar och uppfattar det som media visar upp (ibid). 

I den statliga utredningen Bortom vi och dom (2005) menar man att den offentliga sfären är 

en av de viktigaste sociala arenorna där kampen om legitimitet äger rum. Media är inte helt 

oberoende av samhällets politiska, socioekonomiska och kulturella strukturer, även om media 

är ett viktigt maktmedel i det demokratiska samhället för att kontrollera politisk makt. 

Medierna är inte objektiva eller oberoende, då de är en integrerad del av samhällets 

maktstrukturer och spelar en avgörande roll för reproduktion av samhällsordning. 

Utredningen visar på att medias objektivitet ses som en reproduktion av majoritetssamhällets 

normer. (De los Reyes m.fl, 2005). 

3.3.1 Diskussion 

Vår studie bidrar med kunskap kring hur genussystemet upprätthålls av samhällets 

normer.  Genom Jarlbros studie får vi en djupare förståelse för skillnad i hur kön osynliggörs. 

Med hjälp av Jarlbos studie har vi förstått att Clinton osynliggörs i Metro och Dagens Nyheter 

genom att hon ständigt representeras i relation till andra framgångsrika män, där varenda 

artikel egentligen handlar om Trump. Jarlbro konstaterar att media har makt över 

genusordningen och reproduktionen av samhällsordningen. I vår tolkning och analys av 

diskursen av Clintons och Trumps ledarskap har vi kunnat reflektera med hjälp av Jarlbo för 

att förstå den existerande genusordningen. Vårt bidrag till framtida forskning är att vi sett att 

Trump avviker från den existerande manliga normen och bryter genusordningen i olika 
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situationer. Dock är det viktigt att understryka att trots detta får inte Clinton legitimitet i sitt 

ledarskap.  

3.4 Sammanfattning 

Forskning bekräftar att kvinnor och män porträtteras olika i media, där kvinnliga politiska 

ledare kritiseras starkare än män, framställs som mödrar och fruar och beskrivs utifrån deras 

privatliv, där män framförs utifrån sin yrkesprofession. De traditionella könsnormerna 

fortsätter att upprätthållas och detta bidrar till att kvinnor har svårare att inta ledande 

positioner på grund av den bild samhället reproducerar av det manliga ledarskapet. Media har 

där en stor roll i reproduktionen av genusordningen och reproduktion av samhällsordningen. 

Med vår studie vill vi bidra med kunskap om hur manligt ledarskap framställs, vi vill även 

bidra med medvetenhet om genus samt om avvikelse från norm och genusordningen.  

4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenterar vi val av teoretiskt ramverk som är Laclau och Mouffes 

diskursteori, Sandbergs avhandling om ålder som social konstruktion och Yvonne Hirdmans 

genussystem. Med hjälp av teorierna ska vi tolka och analysera vårt material för att få en 

förståelse för ledarskap och genus. Vi definierar även manlig norm. 

4.1  Diskursteori 
Vi lever idag i ett informationssamhälle där vi dagligen möts av olika texter som på olika sätt 

skapar ramar för våra handlingar och som samtidigt formar vår verklighet. Inom diskursteorin 

menar man att förståelsen för olika samhällsfenomen aldrig är färdig eller total. Vi försöker 

fixera de olika samhällsfenomen genom diskurser, dock kommer de aldrig att anta en definitiv 

fixerad form, eftersom de ständigt skapas och återskapas genom sociala konstruktioner 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000:31). Som exempel är det den diskursiva konstruktionen 

av man som anger hur en man ska vara. Diskursen vägleder hur människor ska identifiera sig 

som man eller kvinna där omvärlden avgör om hen betraktas som en riktig man eller kvinna 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000:49-52). Genom att analysera texter får vi därmed inte 

bara kunskap om texten i sig utan även om olika samhällsfenomen. Enligt Winther Jörgensen 

& Philips är en diskurs ”ett bestämt sätt att tala om eller förstå världen” (Winther Jörgensen 

& Philips, 2000:7). Det diskursanalytiska fältet är brett och vi har valt att utgå från Laclau och 

Mouffes diskursteori. Detta för att deras teori lämpar sig väl när man vill bryta ner, 

dekonstruera och studera diskurser med hjälp av olika teorier - i vårt fall genus och ålder som 

social konstruktion. Laclau och Mouffe menar att en diskurs är en tillfällig fixering av 
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betydelse inom ett bestämt område, med detta menas att en diskurs aldrig är fast och har en 

och samma betydelse, utan diskursen omformas ständigt när den kommer i kontakt med andra 

diskurser – den omformning beskriver Laclau och Mouffe som en diskursiv kamp. Diskursen 

kring ledarskap, som vi undersöker, grundas genom att vi urskiljer nodalpunkter som enligt 

Laclau och Mouffe kallas privilegierade tecken. Nodalpunkten i sig får sin betydelse genom 

att andra tecknen ordnas till den – det vi kallar analogikedja och som beskrivs i vår metod 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000:33-35). Eftersom olika diskurser förekommer parallellt 

finns det nodalpunkter vars betydelse diskurser konkurrerar om, den konflikten kallar Laclau 

och Mouffe för antagonism och nodalpunkten kallas för flytande signifikant. Ordet 

kommunikation blir därmed en flytande signifikant mellan de olika diskurserna (ibid). 

Genom diskursanalys är vårt syfte att undersöka vilka mönster vi finner i Metro och Dagens 

Nyheter utifrån den diskurs som konstrueras om Clinton och Trumps ledarskap. Det vi är 

nyfikna på är vilka sociala konsekvenser olika diskursiva framställningar av verkligheten får. 

Laclau och Mouffe ser alla handlingar som diskursiva, där diskursen är konstituerande 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000:25-28). Som forskare ska vi då genom diskursanalys 

undersöka vilka mönster vi finner i text och därför är det viktigt att som forskare se objektivt 

på den text vi undersöker, för att kunna se diskurserna som socialt konstruerade 

betydelsesystem. Vi är medvetna om detta och arbetar ständigt med att möta vårt material som 

om det var första gången vi såg det, då vi förstår att risken finns att gå miste om diskurser om 

vi är för nära dem som forskare (Winther Jörgensen & Philips 2000:28). 

Genom diskursteorin vill vi förstå och förklara hur Dagens Nyheter och Metro inte bara 

avspeglar Trump och Clintons ledarskap utan också vilken kunskap som skapas om den. 

4.2 Ålder som social konstruktion 
Vårt material har visat att sättet som presidentkandidaterna beskrevs på, på olika sätt hängde 

ihop med ålder. Vi såg att det fanns konstruktioner av barndom och vuxenhet i vårt material 

vilket gjorde oss mer nyfikna, där vi ville undersöka det ytterligare och då blev ålder ett 

relevant begrepp. 

Linn Sandbergs (2011) avhandling om äldre män och sexualitet handlar om ålder som 

konstruktion, i relation till både biologi och makt. Den biologiska aspekten anser vi inte vara 

relevant för vårt syfte, där vi väljer att utgå ifrån Sandbergs diskussion om ålderskonstruktion. 

Sandberg menar att ålder inte handlar om kronologisk ålder, utan liksom kön, är något som 

konstrueras socialt och diskursivt (Sandbergs, 2011:44). Detta resonemang kan enligt vår 



 
12 

 

mening appliceras på vuxenhet: att vara vuxen på rätt sätt. Sandberg tar också upp 

maktperspektivet på ålder, att individer i olika åldrar kan anta olika identiteter och att det 

mellan dessa identiteter existerar maktrelationer. Dessa hierarkier och åldersnormer bidrar till 

att vissa åldrar gynnas (Sandbergs, 2011:47). I Ambjörnssons m.fl. avhandling Livslinjer 

(2010) undersöks bland annat de förväntningar på ålder som är dominerande i vår kultur och 

som sätter gränser för hur en livslinje kan se ut. Det som förväntas av oss i olika livsskeden 

och hur vårt liv ska se ut utifrån ålder är både en social och kulturell konstruktion. Detta 

påverkar hur både vi och andra ser på oss själva (Sandbergs, 2011:148-150). 

Ambjörnsson m.fl. tar upp hur ålder kan användas för att förmedla och legitimera känslor 

samt hur det talas om ålder. I avhandlingen tar forskarna upp hur ålder ageras och bedöms av 

omgivning i termer av ett slags upprätthållen eller icke upprätthållen respektabilitet samt hur 

den bedömning skapar kriterier som olika åldrar kan rangordnas efter. Exempelvis framträdde 

tecken som mognad, erfarenhet och omognad, där dessa används för att legitimera eller 

förklara/förkasta olika beteenden (Ambjörnsson m.fl, 2010:170-173). I Karin Lövgrens 

avhandling ses ålder och de egenskaper som knyts an till att vara ung eller gammal, ur ett 

kontextuellt perspektiv och konstruktioner som skapats. Beroende på i vilket sammanhang 

individen befinner sig i, kan hen framställas utifrån ålderskategorier på olika sätt (Lövgren, 

2009:42-43). 

4.3 Genus 
Professorn Yvonne Hirdman lanserade begreppen genus och genussystem i Sverige. 

Begreppen har varit betydelsefulla i den forskning som finns om hur manligt och kvinnligt 

skapas samt om maktförhållandet mellan könen. I vår uppsats vill vi undersöka hur Clinton 

och Trump framställs i Metro och Dagens Nyheter ur ett genusperspektiv och kommer därför 

att använda oss av Hirdmans teoretiska förklaringsmodeller för att tolka och analysera vårt 

material, för att se hur män och kvinnor formas och skapas. Hirdman har utvecklat en teori 

om de strukturella förhållanden som finns mellan män och kvinnor, som bidrar till 

ojämställdheten i samhället. Även om vi anser att Hirman till stor del generaliserar gruppen 

män och gruppen kvinnor, bekräftar teorin och de stereotypmodeller den ojämlikhet som finns 

i samhället. Genom att använda oss av Hirdmans teori om genus, vill vi få en förståelse ur ett 

genusperspektiv på hur det kvinnliga och det manliga skildras i relation till ledarskap. 
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4.3.1 Genussystemet 

I artikeln Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning (Hirdman, 1988) 

beskriver Hirdman sin teoretiska förklaringsmodell som hon kallar för genussystemet. Vi 

människor ordnas in i genus som utgör basen för de sociala, politiska och ekonomiska 

ordningarna och fungerar som en oskriven regel för vad män och kvinnor bör göra samt hur 

de bör bete sig (Hirdman, 2003:59-64). Genus är det som vi uppfattar som kvinnligt 

respektive manligt och vi återskapar systemet dagligen utan att vi vet om det (ibid). 

Hirdman uppger att genussystem grundar sig på två principer: isärhållning och hierarki. 

Isärhållandet kan ses som en maktstrategi där skillnader mellan individer påtalas och män och 

kvinnor tilldelas olika egenskaper. Manligt och kvinnligt bör inte blandas vilket är synligt i 

dagens samhälle, isärhållandet leder till att män och kvinnor har olika sysslor och olika 

arbeten. Könens isärhållande bidrar till hur mycket den manliga normen syns. Den andra 

principen grundar sig i att mannen är norm och är därmed överordnad kvinnan i hierarkin. Det 

som anses vara manligt anses vara mer normalt och eftersträvansvärt, vilket kvinnor jämförs 

med och därmed framstår kvinnor som undantag eller avvikare (Hirdman, 1988:51-53). 

Genom att visa mannens position mot kvinnans vill Hirdman visa samhällets påverkan och 

underordning. Detta gestaltar Hirdman genom olika formler, A-icke A, A-a samt A-B, där 

kvinnan beskrivs i jämförelse med mannen som är norm. A står för mannen, icke A och a och 

B för kvinnan. Den första formeln, grundformeln, A-icke A – där är kvinnan ingenting, trots 

att hon finns. Formeln visar kvinnan som en icke man (Hirdman, 2003:27-28). Den andra 

formeln A-a har en jämförande funktion. Enligt bibeln härstammar kvinnan från mannen, hon 

är skapad av hans revben. Formeln A-a visar att kvinnan är en ofullgången man, ett 

måndagsexemplar, ett maskinfel har uppstått, det fattas något (Hirdman, 2003:29-32). En 

sämre upplaga av mannen (ibid). Den sista formeln är den normativa formeln – där kvinnan är 

mannens motsats. Hon har egenskaper som män inte vill ha (Hirdman, 2003:35-38). För att 

dessa stereotyper ska kunna existera är mannen grund – han är normen och kvinnorna jämförs 

med honom. Mannen är inte känslosam, svag, passiv eller lögnaktig – tvärtom, det som 

utmärker mannen, formeln A, är styrka, förstånd, kontroll, förtroende och han har förmåga till 

moraliskt tänkande (Hirdman, 2003:47-49). Kvinnan är modern och ska föda och uppföda, 

mannen ska jaga, slåss och utveckla redskap och vapen som kräver både kunskap och 

intelligens (ibid). Det är i enlighet med dessa formler som Hirdman menar att kvinnan getts 

utrymme i samhället (Hirdman, 2003:179). I sin teori om formler argumenterar Hirdman om 

den sociala ordning som finns, där män och kvinnor sorteras och placeras i olika fack, 
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beroende på vad som anses vara manligt och kvinnligt. En ordning som är orättvis, som leder 

till ojämlikheter, som begränsar kvinnors handlingsutrymme och självständighet. 

Manlighet är något som kan ses i en skala – kvinnor kan vara närmare A och män närmare a. 

Mannen kan ramla ner på skalan genom att bete sig kvinnligt. Att födas till man är inte 

tillräckligt för att faktiskt vara man, utan något som man hela tiden måste jobba på och 

underhålla för att upprätthålla. Hirdman menar vidare att man genom att utföra kvinnliga 

sysslor kan närma sig a:et och därmed bryta mot det Hirdman kallar för maskulinism första 

lag – att vara man är inte att vara kvinna (Hirdman, 2003:48). Hirdman tar vidare upp de 

egenskaper som förknippas med formeln A – att vara hård, kontrollerad, ha förmåga till 

moraliskt tänkande, förstånd samt en exklusiv benägenhet för högre tänkande. En man är inte 

en kvinna, en kvinna är däremot okontrollerbar, lögnaktig, oförmögen till moraliskt tänkande 

etc. (Hirdman, 2003:48). 

Vi kommer att använda oss av Hirdmans teori om genus och jämförande formel för att 

diskutera hur relationen mellan Trump och Clinton framställs. 

4.4 Definition av manlig norm 
Med hjälp av Yvonne Hirdmans (2003) teori om genus väljer vi att definiera den manliga 

normen. Den manliga normen följer Hirdmans formel A, där mannen är grunden och beskrivs 

med manliga egenskaper såsom förmåga till moraliskt tänkande och benägenhet till högre 

tänkande. Den manliga normen består av styrka, där mannen är förståndig, är kontrollerad och 

inger förtroende. Den manliga normen är grund och existerar för att kunna fortsätta 

upprätthålla stereotypiska skillnader mellan män och kvinnor, där mannen är norm och 

kvinnorna jämförs med honom.   

5. Metod, metodologi och material 
I kapitlet presenteras val av metod, där vi genom diskursanalys och analogikedjor ska 

undersöka vilka mönster vi finner i diskurs som konstruerar Clinton och Trumps ledarskap. 

Som forskare vill vi få en förståelse för ledarskap och genus. Vi beskriver även 

tillvägagångssätt utifrån urval och genomförande samt forskningsetiska övervägande. 

5.1 Val av metod 

Bergström & Boréus (2005) presenterar olika metoder som samhällsvetare kan använda sig av 

när de studerar texter i syfte att utforska makt eller andra samhällsfenomen. Författarna menar 

att en text har två huvuduppgifter, att uttrycka sin bild av något och att påverka någon eller 
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något. Texter produceras i en oändlig mängd över hela världen och då den läses får det 

konsekvenser för vad människor tänker, där texten skapar ramar för hur vi handlar. Makt 

bygger på kommunikation vilket därmed gör språket viktigt för makt. Enligt Bergström & 

Boréus är ett viktigt studieobjekt inom samhällsvetenskapen makt och det finns flera 

dimensioner inom makt varav en viktig dimension är makten över tanken (Bergström & 

Boréus, 2005:17-22). Med det menar författarna makten att kunna påverka människors tankar 

- makten producerar människors vilja och önskan. Makt är något som ständigt formas och 

omformas, makt styr våra normer och påverkar våra värderingar vilket i sin tur också påverkar 

vårt handlande (ibid). Genom att beskriva fenomen på ett visst sätt och utesluta andra 

vinklingar menar Bergström & Boréus att massmedierna ägnar sig åt makten över tanken 

varför det är viktigt att analysera vad texter och bilder som massmedier producerar faktiskt 

innehåller (Bergström & Boréus, 2005:19). 

I sökandet efter lämplig metod blev vi bekanta med diskursanalys som kan användas för att 

analysera texter (Bergström & Boréus, 2005:16). Det centrala i diskursanalysen är att det är 

via språket som de föreställningar vi har om verklighet skapas. Som nämnt ovan är språk 

makt och den som kan påverka språket kan därmed också påverka hur människor ser på 

världen (ibid). I valet mellan att göra en bildanalys och textanalys föll valet på textanalys, 

detta för att vi tror att det kan ge oss en bredare bild av hur ledarskapet framställs och för att 

vi genom att analysera text lär oss hur text fungerar som redskap för hur vi handlar och 

tänker. Vid insamlande av data blev vi nyfikna på hur Dagens Nyheter och Metro konstruerar 

ledarskap genom Clinton och Trump och vi började fundera över vilken effekt språket har på 

oss läsare. Genom att läsa tidningsartiklarna flera gånger såg vi processer som vi ville 

dekonstruera, vi ville plocka isär dessa och förklara dem. Flera frågeställningar väcktes och vi 

behövde en metod som kunde hjälpa oss att ifrågasätta och kritiskt granska det vi upptäckt. 

Hur skapar språket olika roller och maktstrukturer? Hur framställs Trump och Clinton och hur 

fungerar det för att skapa och upprätthålla sanningar kring deras ledarskap? Med hjälp av 

diskursanalys hoppas vi kunna förstå artiklarna och analysera hur diskurs existerar, där 

diskursanalys grundar sig i att verkligheten är en konstruktion och används för att kritiskt 

granska och ifrågasätta hur språket formar den syn vi har på verkligheten. 

5.2 Diskursanalys och analogikedjor 
I vår undersökning har vi bland annat identifierat nodalpunkten kommunikation, ensam som 

ord är kommunikation tom och får sin mening först när den ställs i relation till en diskurs. För 

att exemplifiera det nämner vi internet och ledarskap, inom internetdiskursen kan ordet 
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kommunikation få sin mening genom ord som tangentbord, chat och webkamera, medan ordet 

kommunikation i ledarskapsdiskursen kan få sin mening genom ord som tydlighet, feedback 

och medarbetarsamtal. Diskursanalysen ska hjälpa oss att finna mönster i texten vi möter 

utifrån hur Metro och Dagens Nyheter konstruerar Clinton och Trumps ledarskap. Genom att 

vi identifierat nodalpunkterna erfarenhet, framgång, bildning, kommunikation och sanning har 

vi skapat analogikedjor i relation till Clinton och Trumps ledarskap. Till exempel till 

nodalpunkten erfarenhet fann vi tecken av betydelsen intelligens, handlingskraft och arrogans 

i relation till Clinton och respektlös, oslipad och saknar erfarenhet i relation till Trump. Varje 

analogikedja visar då vilka tecken som knyts ihop till varje nodalpunkt i relation till Clinton 

och Trump, där nodalpunkten får betydelse genom de olika tecknen. Det innebär att varje 

nodalpunkt kan få olika betydelser beroende på vilka tecken som ordnas efter den. Det vi då 

ser är att Clintons analogikedja utifrån kommunikation skiljer sig med Trumps analogikedja, 

där Clintons kedja består i huvudsak av positiva tecken, medan Trumps analogikedja består 

enbart av negativa tecken. Analogikedjor innehåller såväl positiva och/eller negativa tecken, 

där olika diskurser konkurrerar om nodalpunkternas betydelse. Genom att använda oss av 

analogikedjor rekonstrueras diskursen, där analogikedjor är till hjälp för att se tecknen som är 

diskursens kärna och mönster går att urskilja (Bergström & Boréus 2005:242-245). Med hjälp 

av diskursteori ska vi tolka och analyser vilka betydelser nodalpunkter får och vilken diskurs 

som konstrueras beroende på betydelsen, där vi applicerar begrepp från teorin som diskursiv 

kamp och flytande signifikant. 

5.3 Tillvägagångssätt 

5.3.1 Urval 

När vi sökte på Trump och Clinton fann fick vi flest träffar på de internetsidor som tillhörde 

nyhetstidningar och främst dagstidningar, för att få bredd i vårt material och resultat valde vi 

därför att utgå från dagstidningar. Winther mfl (2000 sid 23, 25) menar att ju fler som nås av 

text, desto fler påverkas av texten vilket i sin tur påverkar diskursen. För att få ett hanterbart 

urval så stod vi i valet mellan att avgränsa antal tidningar eller att avgränsa ur ett 

tidsperspektiv och undersöka fler tidningar. Eftersom vi var nyfikna om Clinton och Trumps 

diskurs förändrades från det att de presenterades som presidentkandidater fram till valdagen 

så valde vi att avgränsa antal tidningar. För att kunna analysera artiklar med brett spektra av 

läsare valde vi Sveriges största dagstidningar, de med flest läsare och fann Metro i topp tätt 

följd av DN (Dagens Nyheter). 
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Vårt val gjorde vi i relation till bland annat Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, Svenska 

Dagbladet och även i relation till USA:s tidningar såsom The New York Times, The 

Washington Times, The New York Post. För att kontextualisera studien valde vi bort USA:s 

dagstidningar, då vi vill undersöka ledarskap, ålder och genus utifrån de normer och strukturer 

som råder i Sverige. Medias skildring av Clinton och Trump har ett kontextuellt beroende, där 

normer och samhällsstrukturer ser olika ut i världen, därför vi väljer att utgå från Sverige och 

därmed Metro och Dagens Nyheter. Vårt fokus är hur svensk media konstruerar Clinton och 

Trumps ledarskap utifrån ålder och genus. För att begränsa antalet artiklar valde vi att utgå 

ifrån tidsperspektiv under juli 2016 till och med den 7 november 2016. Varför vi enbart valt 

att studera artiklar under nämnd tidsperiod är för att de slutgiltiga presidentkandidaterna 

presenterades först i juli 2016 och för att valet avgjordes den 8 november 2016. I vår studie 

ville vi fokusera på tidsperioden innan valet avgjordes och inte ha fokus på vem som vann 

valet, utan hur kandidaternas ledarskap konstruerades utifrån ålder och genus. Vår sökning på 

Clinton och Trump, Clinton och Trump, Ledarskap och Clinton och Trump, Genus gav 

resultatet på mellan flera hundra artiklar till över tusen artiklar. Genom en sökning via 

Googles sökmotor på respektive nyhetssida framkom följande resultat gällande sökträffar: 

DN: Clinton – 1080 sökträffar, Trump – 3910 sökträffar. 

Metro: Clinton – 396 sökträffar, Trump – 1390 sökträffar. 

100 artiklar ansåg vi vara lämplig avgränsning med hänsyn till uppsatsens syfte och 

uppsatsens tidsram, där vi studerat 50 artiklar från Dagens Nyheter och 50 artiklar från Metro. 

5.3.2 Genomförandet 

Vi började med en överskådlig läsning av artiklarna, för att med hjälp av diskursanalys 

identifiera nodalpunkter i urvalet av 100 artiklar.  Vi identifierade nodalpunkter som 

framgång, erfarenhet, bildning, kommunikation och sanning, därefter skapade vi 

analogikedjor av tecken som vi knöt ihop till respektive nodalpunkt. Val av nodalpunkter föll 

naturligt utifrån betydelser som vi associerar med ledarskap. Vi skapade en analogikedja med 

både positiva och negativa tecken för varje nodalpunkt för Clinton och Trump. Till exempel 

under nodalpunkten Framgång knöt vi ihop tecken i form av framgångsrik, legendarisk, 

intelligens med Clintons analogikedja och affärsman, välbärgad, mäktigaste politikern till 

Trumps analogikedja. 
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5.3.3 Bearbetning och analys 

Med hjälp av analogikedjor ska vi analysera och tolka vårt material, för att förstå vilken 

diskurs som konstrueras om Clinton och Trumps ledarskap, där vi vill försöka förstå 

betydelsen av tecknen och hur de konstruerar bilden av kvinnligt och manligt ledarskap. Med 

hjälp av Laclau och Mouffes verktyg vill vi få en förståelse för hur tecknen är 

sammankopplade och hur ledarskap skapas i relation till andra. Vi vill se vilka mönster vi 

hittar i analysen och tolkningen för att kunna se diskurserna som socialt konstruerade 

betydelsesystem. 

5.3.5 Etiska överväganden 

I vår studie analyserade vi text och vårt empiriska material bestod av tidningsartiklar från 

Metro och Dagens Nyheter. Detta ledde till att vi studerade innehållet i artiklar skrivna av 

journalister, där vi analyserade vårt empiriska material utifrån diskursanalys. Detta gör att det 

inte ställs samma krav på oss utifrån forskningsetik som i en studie gjord på kvalitativa eller 

kvantitativa metoder, där individer deltar i undersökningen. Individskyddet och samtycket 

omfattas därmed inte direkt i vår studie. Vi studerade innehållet i texter och individuella 

personer berörs inte, därmed träder inte individskyddskravet in. Vår tanke kring att studera 

hur Metro och Dagens Nyheter konstruerar Clinton och Trumps ledarskap handlar snarare om 

avgränsnings i val av ämne, än studie av personerna Clinton och Trump, dessa skulle kunna 

bytas ut till andra ledare. Vi anser även att Clinton och Trump är kända ledare i världen och 

genom att de ställt upp som kandidater i presidentvalet, har de godkänt att de är offentliga 

personer i världen som offentligheten kommer att studera. Därmed behövs inte heller 

samtyckeskravet uppfyllas i denna studie, utan vi anser att den är tillgodosedd. Det ställer 

självklart krav på oss som forskare att hantera det empiriska materialet väl, att vi gör vårt 

bästa i genomförande av studien och följer reglerna inom forskningsetik. En etisk aspekt som 

vi har med oss är hur vi som forskare förhåller oss till vår egen tolkning, där det är viktigt att 

vi är uppmärksamma på våra egna åsikter och värderingar. Som forskare är det viktigt att följa 

god forskningssed och göra tolkningar och analyser grundade på fakta, teori och insamlande 

av empiriskt material. (Gustavsson, 2011) 

6. Presentation av resultat, analys och tolkningar 
Nedan presenteras kapitlet resultat, analys och tolkningar, där vi diskuterar vårt material och 

försöker förklara våra fynd utifrån Yvonne Hirdmans genussystem, Laclau och Mouffes 

diskursteori samt Sandbergs avhandling om social konstruktion av ålder. Vi presenterar vilka 
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mönster vi funnit, vilka motsättningar vi ser, där vi har försökt förstå vad som sker i 

artiklarna. Våra frågeställningar som vi har försökt besvara är följande: 

 Vilken diskurs konstrueras av Metro och Dagens Nyheter om Clinton och Trumps 

ledarskap? 

 Hur framställs Trump och Clinton ur ett genusperspektiv? 

6.1 Inledning 
Vi kommer att presentera analogikedjor med en samlad bild av positiva och negativa tecken 

tillhörande Clinton och Trump, där nodalpunkten framgång och erfarenhet presenteras 

tillsammans. Nodalpunkten bildning presenteras för sig, det samma gäller för nodalpunkten 

kommunikation och sanning. Varför vi väljer att föra ihop den positiva och den negativa 

analogikedjan, handlar om att vi fokuserar på hur dessa tecken ger nodalpunkterna olika 

betydelse i relation till Clinton och Trumps ledarskap. Analogikedjor presenteras i bild, där vi 

har identifierat tecken som sammankopplas med Clintons och Trumps positiva och negativa 

analogikedja. 

6.2 Framgång och Erfarenhet 

 

6.2.1 Diskursteori 

...talade bland annat USA:s nuvarande president Barack Obama som i sitt tal lyfte fram 

Clinton som den enligt honom mest kvalificerade presidentkandidaten någonsin. Han 

berömde Clinton för hennes otroliga arbetsmoral, intelligens och 

beslutsförmåga...Obama valde också att attackera Republikanernas presidentkandidat 

Donald Trump, som enligt Obama inte hade mer att erbjuda än "slogans och 

rädsla"…..även vicepresidenten Joe Biden höll ett tal där han hyllade Clinton och 

fördömde Trumps politik. 
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– Ingen presidentkandidat i det här landets historia har vetat mindre eller varit mindre 

förberedd på att hantera frågor som rör nationell säkerhet, sa Biden 

(Metro 28/7, 2016) 

Trump är ”unikt okvalificerad” för att inneha presidentposten, hette det med tillägget att 

han varken har erfarenheten eller det rätta temperamentet för jobbet. 

(DN 24/9, 2016) 

Trumps analogikedja kopplat till erfarenhet och framgång är betydligt mer negativt än 

Clintons. I citatet kopplar Metro ihop tecknen som inte hade mer att erbjuda till har vetat 

mindre och eller varit mindre förberedd till Trumps ledarskap. Trumps ledarskap beskrivs 

som olämpligt, där Trump framställs som oerfaren och misslyckad ledare. I DN framkommer 

även denna diskurs med tecknen unik okvalificerad och varken har erfarenhet. 

Talet kommer att fokusera på att utrikesminister Clinton har omdömet, tuffheten och 

intellektet att efterträda honom 

(Metro 27/7, 2016) 

Hans föreberedelser går främst ut på att träna sig på att hantera attacker utan att tappa 

humöret, någonting han haft svårt med under tidigare debatter. 

(Metro 26/9, 2016) 

 

Till Clintons analogikedja knyts positiva tecken som handlingskraft, omdöme, beslutsförmåga 

och intelligens. Clinton framställs som framgångsrik och med mycket erfarenhet. Genom att 

använda tecken som extrem och å andra sidan förstärks diskursen av att Clinton är påläst och 

kontrollerad. Genom att benämna Trumps förberedelser som går främst ut på visar Metro att 

Trump enbart arbetar för att kontrollera sitt humör i sina attacker och vi associerar därmed 

hans beteende med barn. Trump framställs som ohämmad och vi ser även här hur diskursen 

en icke-vuxen konstrueras i beskrivningen av Trump. 

6.2.2 Ålder som social konstruktion 

Trump har under primärvalets debatter gjort sig känd för sina förolämpningar, 

personangrepp och minnesvärda citat. Han har hunnit förolämpa sina motkandidaters 

utseenden, pratat om sin penisstorlek och avbrytit sina motkandidater otaliga gånger. 

(Metro, 26/9, 2016) 

I flera av artiklar lyfts Trumps humör där hans brist på kontroll beskrivs. Winther Jörgensen 

& Philips (2000) skriver att det är den diskursiva konstruktionen av en man som anger hur en 

man ska vara. Det är dock inte bara kön som är en konstruktion, när vi studerar artiklarna ser 

vi ett mönster där Trump framställs som en oansvarig person, okontrollerad person - mer som 
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ett barn tolkar vi det. Ambjörnsson m.fl. (2011) forskar kring de förväntningar som finns på 

ålder, där det som förväntas av oss i en viss ålder är en social konstruktion, vilket påverkar 

hur andra ser på oss. Trump har imperium av fastigheter och företag, han är självförsörjande, 

en äkta make, pappa och morfar - trots detta framställs Trump inte som en rationell 

ansvarsfull vuxen individ, utan beskrivs som omogen, överdrivet känslosam och med 

okontrollerbara yttringar som den vuxna individen förväntas ha vuxit ifrån. 

Jag är lite orolig för att hon genom sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck till viss del 

framstod som arrogant……..Clinton var ganska rak på sak, saklig, höll sig ganska lugn, 

hade smarta repliker och "soundbites". Hennes lugn säger väldigt mycket, och är kanske 

det som skadar Trump mest….. Hennes lugn kontra hans oslipade sätt att debattera, 

säger han.......”– Hon var bra på att ge igen. Hon log lite överseende när han pratade och 

hon var cool 

                                                                                                                        (Metro 27/9, 2016) 

Clinton har å andra sidan en mer seriös framtoning: Hon kan policydetaljer utan och 

innan och gör väldigt sällan fel. Det gör henne väldigt mycket mindre oberäknelig än 

Donald Trump 

(Metro, 26/9, 2016) 

Till Clintons analogikedja knyts en vuxenhet i tecknen seriös framtoning samt mindre 

oberäknelig och dessa värderas positivt i relation till det barnbeteende som knyts till Trump. 

Clinton framställs även som debattens vinnare samtidigt som vi får intryck av att hennes syfte 

inte är att debattera för sin politik utan enbart att replikera, det är Trump som är huvudperson. 

Citatet bekräftar återigen att Clinton är påläst, håller sig lugn, där Trump beskrivs som 

oslipad. Till Clintons analogikedja knyts det även arrogans och att hon är bra på att ge igen, 

vilket är av negativ klang, samtidigt som Clinton benämns lugn och även cool, vilket vi tolkar 

som samma sak och knyter ihop det till den positiva analogikedja. 

Genom tecknen hon log lite överseende när Trump pratade anser vi att bilden förstärks av att 

Clinton ses som den vuxna och att Trump, likt ett barn, inte har någon förståelse för 

konsekvenser. Detta visar även på den maktrelation mellan olika åldersgrupper som Sandberg 

(2011) lyfter fram i sin forskning. Ur ett ledarperspektiv framställs Clinton utifrån en 

åldersnorm som anses vara rätt, medan Trumps analogikedja i jämförelse med Clintons 

positionerar honom långt ner i åldersskalan och han framställs som ett barn, vilket missgynnar 

honom ur ett ledarperspektiv. Att Trump placeras utanför den vuxennorm som råder kan vi 

förstå utifrån Lövgrens (2009) och Sandbergs (2011) forskning, där ålder liksom kön är något 

som konstrueras diskursivt. Han beter sig inte på ett sätt som i ledarskapssammanhang anses 



 
22 

 

vara rätt och konstrueras därmed diskursivt som en ålderskategori som står utanför 

ledarskapsnormen. 

Donald Trump har fått förmyndare på Twitter 

I valkampanjens slutspurt har Donalds Trumps stab tagit över den republikanska 

kandidatens Twitterkonto för att minimera risken för ogenomtänkta utspel 

(DN 7/11, 2016) 

Diskursen som en icke-vuxen får större slagkraft när artikelns rubrik talar om att Trump har 

fått förmyndare. Genom texten staben har tagit över och minimera risken för ogenomtänkta 

utspel knyts signifikanterna ihop i Trumps analogikedja och identiteten som en icke vuxen 

konstrueras. Denna diskursiva process, konstruktionen av Trump som en icke- vuxen är 

återkommande i flertalet av artiklarna och förekommer i både Metro och DN. 

6.2.3 Genus 

Hillary Clinton har som kvinna både att bevisa att hon är stark och beslutsam nog att 

vara överbefälhavare, och mjuk och varm nog att passera som kvinnlig 

                                                                                                           (DN 29/7, 2016) 

Vi ser att Clinton avviker från den manliga normen i flertalet av artiklarna och trots att 

Clintons meriter, utbildning och kompetens lyfts fram, är det dock inte tillräckligt, hon når 

helt enkelt inte fram hela vägen. Clinton måste bevisa sin duglighet och lämplighet. Hennes 

position som, enligt Hirdmans (2003) teori, formeln a istället för formeln A, är tydlig i 

flertalet av artiklarna. Det betyder att vi tolkar det som att Clinton genom formeln A-a 

beskrivs som en ofullgången man, att det fattas något, som ett måndagsexempel, ett maskinfel 

som Hirdman uttrycker det, vilket bekräftar vår tolkning av Clintons ledarskap. 

Clinton måste inte bara bevisa att hon har manliga könsstereotypiska egenskaper utan även att 

hon besitter traditionellt kvinnliga egenskaper. Det som också blir tydligt för oss är att just 

ledarskapet är en manlig norm, då man i artikeln dels väljer att knyta an manliga 

könsstereotypiska egenskaper som stark och beslutsam till tecknet överbefälhavare och 

traditionellt kvinnligt könsstereotypiska egenskaper som mjuk och varm till tecknet kvinna. 

Genussystemets andra princip är hierarki där mannen är norm vilket bidrar till att han är 

överordnad kvinnan, där den manliga normen syns i isärhållandet av könen. Tecknet och i 

citatet tydliggör isärhållandet ännu mer. 

Att Clintons könsbenämning är återkommande kan tolkas som att kvinnan ses som avvikare i 

förhållande till ledarskap. Vi ser tydligt att Metro och DN vill att Clinton ska uppfattas som 
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den bäst lämpade presidenten, genom att Clinton benämns som den mest lämpliga kandidaten, 

trots hennes brister. Detta visar detta på den sociala ordning som Hirdman menar finns i vårt 

samhälle, där kvinnor och män placeras i olika fack. Diskursen att mäns ledarskap är norm 

och värderas högre än kvinnors tydliggörs i flertalet av artiklarna, vilket visar att DN och 

Metro inte är oberoende eller objektiva, utan en del av samhällets maktstrukturer som 

reproducerar rådande samhällsordning (De los Reyes m.fl, 2005). 

Jag stödjer Hillary Clinton. Hon har erfarenhet och jag tror att hon kommer att fortsätta 

på Barack Obamas inslagna bana 

Jag röstar på Donald Trump 

                                                                                                                     (Metro 7/11, 2016) 

Intressant är att Metro i samma artikel använder ord som stödjande när det kommer till 

Clinton och rösta när det kommer till Trump. Vår tolkning är att stödjande är ett ord som är 

typiskt förknippat med kvinnliga egenskaper där vi samtidigt anser att det leder till att Clinton 

inte lyckas på egen hand – hon behöver stöd medan Trump är stark nog att stå på egna ben. 

Detta bekräftas av Hirdmans jämförande formel A-a där Clinton framställs som ett litet a, den 

ofullständiga mannen som inte har den styrka att stå själv. Detta är synligt i flera av artiklarna 

då det skrivs om Clinton i relation till någon annan. 

Hon är den bästa jäkla förändraren jag har träffat i hela mitt liv. Du kan sätta henne på 

vilken problematisk plats som helst och efter en månad så har hon gjort det bättre, sade 

han 

(Metro 27/7, 2016) 

Clinton framställs oftast i relation till president Obama eller hennes make Bill Clinton - detta 

gör att vi tolkar det som att Clinton ses som underordnad Obama och hennes exmake, där 

hennes självständighet inte lyfts fram på samma sätt som Trumps gör. Samtidigt bekräftas 

Clintons ledarskap av Barack Obama och Bill Clinton som båda tidigare haft positionen som 

president, valda av folket och representerar USA:s politik. Detta anser vi kan vara ett starkt 

symbolvärde i sig - de skapar en gemenskap med Clinton. Wahl-Jorgensen & Ye:s studie 

(2015) visar att genom att framställa kvinnor som fruar ger media allmänheten en bild av att 

kvinnor saknar de egenskaper som ofta förknippas med politisk kompetens. 

...en president Trump kommer att ha en rad kloka rådgivare omkring sig som vid 

behov kan rycka in och avstyra tokiga beslut 

                                                          (DN 24/9, 2016) 

Genom tecknen en rad kloka rådgivare omkring sig som knyts samman med rycka in samt 

avstyra tokiga beslut målar analogikedjan upp ett impulsivt och nyckfullt ledarskap kring 
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Trumps diskurs. Hirdman (2003) menar att manlighet är något som går att ses i en skala där 

män kan vara närmare a och kvinnor närmare A. I flera av artiklarna framställs Trump med, 

enligt Hirdman, kvinnliga egenskaper som oförutsägbar och osäker vilket placerar honom 

utanför ledarskapsnormen. 

Clinton är sin vana trogen extremt förberedd...Donald Trump å andra sidan gillar inte 

att träna in specifika svar på frågor...Hans förberedelser går främst ut på att träna sig på 

att hantera attacker utan att tappa humöret… 

(Metro 26/9, 2016) 

...han är inte politiker utan affärsman 

                                                                                                           (Metro 7/11, 2016) 

Att Clinton just är en kvinna framgår flertalet gånger av det ordval som används för att 

beskriva henne. Exempel på detta är benämningen first lady, den första kvinnliga presidenten 

och kvinna. Clintons kön benämns återkommande i artiklarna medan Trump benämns i mer 

maskulina benämningar som är ihopkopplade med yrkeslivet såsom företagsledare, 

fastighetsmagnat, affärsman och hotellägare. 

6.2.4 Sammanfattning av resultat 

Framgångsrik och erfaren vs misslyckad och oerfaren, precis så beskrivs Clinton i relation till 

Trump utifrån nodalpunkterna framgång och erfarenhet. Även om Clintons analogikedja är till 

största delen positiv, där den flytande signifikanten framgång och erfarenhet får betydelsen 

som en handlingskraftig ledare med hög arbetsmoral och intelligens, osynliggörs hon i 

relation till dem män som beskrivs med henne. I Trumps analogikedja får den däremot 

betydelsen i ett olämpligt ledarskap, med avsaknad av erfarenhet och misslyckande. Vi ser att 

framgång och erfarenhet får olika betydelse beroende vilken diskurs ordet placeras i och detta 

bidrar till en positiv analogikedja för Clinton och till en negativ analogikedja för Trump. Vi 

tolkar denna skillnad som ett resultat av att Trumps ålder konstrueras i en diskurs som icke-

vuxen, där ett framgångsrikt ledarskap inte presenteras i relation till Trump, då han benämns 

som unikt okvalificerad med brist på kontroll av humör. 
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6.3 Bildning 

 

6.3.1 Diskursteori 

Clinton säger att det är nödvändigt att satsa mer pengar på forskning… 

...stöder allt från klimatåtgärder till naturskydd och stamcellsforskning. 

Trump däremot, säger att han är osäker på om stora resurser bör läggas på 

klimatåtgärder….vill ge delstaterna ökad makt över naturresurserna, något som många 

fruktar ska leda till ökad exploatering av naturområden. 

(Metro 11/10, 2016) 

Analogikedjan för Clintons ledarskap utifrån bildning består av positiva tecken medan 

Trumps analogikedja representerar både positiva och negativa tecken. Clintons ledarskap 

knyts ihop med frågor kring vetenskapsprogram, klimatåtgärder och stamcellsforskning där 

Trump presenteras som företagsledare och entreprenör med fastighetsimperium. 

Det vi finner intressant i citaten är den diskursiva kampen mellan vetenskap och icke-

vetenskap, där Clinton representerar vikten av arbete med klimatfrågan och forskning och vill 

öka skyddet för miljöer och arter. Trump däremot representerar andra åsikter, där 

naturskyddet i USA styrs av särintressen, där intresset för att bidra till forskning och 

klimatfrågor är lågt och att USA kommer att hoppa av klimatavtalet. 

USA är världens främsta nation på vetenskapens område, oavsett om man räknar antalet 

Nobelpris, citerade artiklar, eller läroanstalternas status 

(Metro 11/10, 2016) 

De två stora vetenskapstidskrifterna i världen, Science och Nature, har båda tagit upp 

ämnet. De konstaterar att Clinton har ett omfattande vetenskapsprogram och stöder allt 

från klimatåtgärder till naturskydd och stamcellsforskning. 

(Metro 11/10, 2016) 
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Den diskursiva kampen mellan vetenskap och ovetenskap sker i relation mellan Clinton och 

Trump, där det ständigt existerar en kamp om makt, som visar sig här genom det 

vetenskapliga förhållningssättet. Såväl i Sverige som i USA finns det vissa tankesätt och 

mönster, med starka värderingar kring miljö och vetenskapsfrågor. Dock pågår det en ständig 

kamp mellan det vetenskapliga och det icke vetenskapliga, där skillnaden är stor mellan 

Clinton och Trump. Den sociala konstruktionen av kunskap kring vetenskap kan vi se får 

olika sociala konsekvenser, där vi ser att Metro befinner sig i samma diskurs som Clinton och 

diskursen bekräftas även av stora vetenskapstidskrifterna i världen, Science och Nature. När 

Metro framställer Clinton som bildad förstärks det kvinnliga ledarskapet med kunskap, där 

detta förstärks ännu mer när det i artikeln beskrivs att USA är den främsta nation inom 

vetenskapens område och genom just denna mening förstärks bilden av att Trump är obildad. 

Trump förstår helt enkelt ingenting. Diskursen om Clinton bekräftas återigen och genom 

orden som stora och världen poängteras vikten av vetenskap och Clintons analogikedja knyter 

ihop hennes ledarskap med bildning och kunskap. USA framställs som framgångsrika inom 

vetenskapen, där Nobelpris och läroanstalters status kopplas ihop till vetenskap och detta 

förstärker vikten av att ha en president som är bildad. Diskurser är i en ständig kamp och 

bidrar till hur samhället reproduceras och förändras, där diskursen om Clinton främjar 

vetenskap medan diskursen om Trump främjar ovetenskap. Detta medför att det knyts 

bildning och kunskap till Clintons analogikedja, medan det till Trumps analogikedja knyts 

obildning och okunskap.  

I USA har den fristående organisationen Science Debate ställt ett antal frågor till 

presidentkandidaterna. Svaren visar hur djup klyftan är mellan Clinton och Trump. 

(Metro 11/10, 2016) 

Den diskursiva kampen fortsätter ständigt att pågå utifrån Clintons och Trumps förhållning till 

miljöfrågorna och vetenskap, där en av diskurserna kommer vara avgörande för hur samhället 

ska formas. Clinton och Trumps sociala handlingar bidrar till samhällets strukturer. Som 

nämnt ser vi hur Clintons och Trumps diskurser är i en maktkamp där vi finner stor skillnad 

mellan deras ledarskap. 

6.3.2 Ålder som social konstruktion 

Som tidigare nämnt beskrivs främst Trumps beteende, där han bland annat har förolämpat och 

avbrutit sina motkandidater och gjort personangrepp (Metro, 26/9, 2016).  

Clinton har å andra sidan en mer seriös framtoning: Hon kan policydetaljer utan och 

innan och gör väldigt sällan fel. 
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(Metro 26/9, 2016) 

Hillary Clinton har ett omfattande program för stöd till vetenskapen….Trump däremot 

talar knappt om vetenskap över huvud taget...Han har upprepade gånger kallat 

vetenskapen om klimatförändringen en "bluff" 

(Metro 11/10, 2016) 

Vi ser att Clinton beskrivs som en ledare med hög kunskap, där Metro väljer att nämna att hon 

kan detaljerna och gör sällan fel, det är Clintons kunnighet som lyser igenom. Utifrån 

Sandbergs (2011) diskussion om ålderskonstruktion, anser vi att diskursen om Clinton 

bekräftar vuxenhet på rätt sätt, där mognad och erfarenhet är framträdande egenskaper. Dessa 

egenskaper enligt Ambjörnsson m.fl (2010) legitimerar olika beteende, där Clintons ålder ses 

som vuxen med kunskap om policydetaljer, där hon har ett omfattande stöd till vetenskapen. 

Tecken som omogen förkastar däremot olika beteende enligt Ambjörnsson m.fl, där vi kan se 

att diskursen om Trumps ledarskap knyts ihop med hans barnsliga och omogna beteende, 

både utifrån hans förolämpningar samt hans ointresse av fakta. Detta avfärdar vuxenheten i 

konstruktionen om ålder för Trump, där vi därmed saknar anknytning till manligt ledarskap 

och kunskap.  

6.3.3 Genus 

Hillary Clinton och Donald Trump är ett omaka par med olika uppfattningar på flesta 

områden. Men skillnaderna är extra stora vad gäller synen på vetenskap, klimat och 

miljö. 

...de båda är "en värld från varandra" på vetenskapens område. 

(Metro 11/10, 2016) 

Skillnaderna i diskursen om Clinton och Trumps ledarskap utmärker sig således avseende 

synen på vetenskap, klimat och miljö, där dem är en värld från varandra. Enligt Hirdmans 

(2003) teori finner vi Trumps obildning och okunskap som motsägelsefullt utifrån 

genussystemet, eftersom Hirdman beskriver mannen som norm med formeln A, där mannen 

står för kunskap och intelligens. Här skiljer sig Trump åt och trots att han inte följer 

genussystemet och bekräftar den manliga normen, ges han mycket utrymme i artiklarna och i 

samhället och på det sätter fortsätter bidra till ojämlikheter mellan det manliga och det 

kvinnliga. 

På klimatområdet vill Clinton fullfölja den politik som Obama initierat: mer solkraft, 

öka energieffektivisering, bensinsnålare fordon. 
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 (Metro 11/10, 2016) 

I grunden kan man säga att Hillary Clinton vill fortsätta det arbete USA:s nuvarande 

president påbörjat...Trump å andra sidan… 

(Metro, 26/9, 2016) 

Förutom att Metro och DN presenterar stor skillnad mellan Clintons och Trumps ledarskap, 

ser vi ett återkommande mönster där Clintons ledarskap återigen kopplas ihop med Obamas 

arbete. Det bekräftas i flertal artiklar och hennes ledarskap går i linje med hans politik. Det 

som är av vikt att poängtera är att Clinton sätts i relation till USA:s mäktiga ledare, Obama, 

vilket även förstärker bilden av att hon kan vara det självklara valet. 

6.3.4 Sammanfattning av resultat 

Den flytande signifikanten bildning får i Clintons analogikedja betydelsen av kunnighet i 

förhållande till vetenskap och klimatfrågor, där en president ska vara bildad. I Trumps 

analogikedja får den däremot betydelsen av oengagemang och ointresse av fakta och detta 

bidrar till att Trump ses som obildad. Vi ser hur betydelsen av bildning tar olika former 

beroende på vilken diskurs bildning placeras i, där det handlar om huruvida vetenskapen ska 

ses som viktig eller oviktig. Vi tolkar denna skillnad som ett resultat av att det i svensk 

kontext anses vara viktigt att ses som bildad, varför Clinton skrivs fram i positiva termer där 

Trumps obildning ses som motsägelsefullt utifrån genussystemet.  

6.4 Kommunikation 
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6.4.1 Diskursteori 

Kommunikation har vi funnit som en av de centrala delarna kring Clintons och Trumps 

ledarskapdiskurs. Hur de kommunicerar och hur de framstår bidrar till hur vi uppfattar deras 

ledarskap. 

Trump är som en evigt pågående jordbävning, det finns ingen logik, inget som skvallrar om att 

han vet vad han pratar om. Han har två lägen, allt som han själv har gjort är fantastiskt, allt 

annat är katastrof. Han avbryter, klagar på programledarna, struntar i att svara på frågor. 

                                                                                                          (DN 11/10, 2016) 

Precis som Laclau och Mouffe (2000) menar bildas diskursen först när nodalpunkten knyts till 

andra begrepp via anlaogikedjorna. I detta fall får nodalpunkten kommunikation sin mening 

genom “evigt pågående jordbävning”, “avbryter”, “klagar på”, “lynnig” och 

“återkommande ilskeutbrott”. Precis som i analysen ovan framställs Trump som 

okontrollerbar och med svårigheter att kontrollera sitt temperament, vilket inte stämmer 

överens med den tidigare forskning avseende hur män porträtteras i media. I Strömstedts 

(2009) forskning av hur företagsledare porträtteras i media framkommer det att alla önskvärda 

ledaregenskaper tillskrivs männen. Det går emot vår studie där den diskurs som skapats kring 

Trumps analogikedja gällande kommunikation är uteslutande negativ. 

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

(Metro 27/9, 2016) 

Analogikedja under nodalpunkten kommunikation innehåller, i Clintons fall, ord som rak på 

sak, saklig, höll sig ganska lugn, smarta. Liknande analogikedja finner vi återkommande i 

samtliga artiklar vilket skapar en diskurs av Clintons ledarskap där hon ses som tydlig, 

rationell och saklig. 

6.4.2 Ålder som social konstruktion 

Nu var det väl ungefär ingenting som Trump gjorde under nattens debatt som var 

rimligt. Men många har reagerat på hur han ständigt avbröt och gjorde sig lustig över 

Hillary Clinton – och framför allt på hennes mycket tålmodiga reaktioner och lugna 

minspel under tiden.  

                                (Metro 27/9, 2016) 

Även under nodalpunkten kommunikation ser vi hur Trump och Clinton i interaktion med 

varandra framställs utifrån olika ålderskategorier. Eftersom de framställs som varandras 

motsatts i hur de kommunicerar förstärker detta distansen mellan dem i ålderskalan, där 

Trump med sitt humör, som jämställs med olika naturkatastrofer, uppfattas som en avvikare i 

förhållandet till det beteende som vi tillskriver vuxna. Clintons analogikedja som knyts an till 
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nodalpunkten kommunikation förhåller sig däremot till vuxennormen. På samma sätt som 

genussystemet är byggt på isärhållande ser vi här att ålderssystemet är byggd på samma sätt. 

6.4.3 Genus 

Donald Trump-cheferna kan sabba din karriär…..presidentkandidaten Donald Trump 

hör till den här kategorin, med en historia av återkommande ilskeutbrott ….Även om få 

når upp till Trumps nivå av oförutsägbarhet 

                                                                                                                         (Metro 5/7, 2016) 

Trumps analogikedja innehåller tecken knutna till känslor vilket skapar en ledarskapsdiskurs 

präglad av labilitet och emotionell svaghet, vilket innebär att hans diskurs bryter mot det som 

Hirdman (2003) kallar för maskulinums första lag. De tecknen vi fann för att skildra Trumps 

kommunikation kan knytas till de kvinnligt könsstereotypiska egenskaper som Hirdman tar 

upp, vilket gör att Trump ramlar ner i skalan mellan A och a. Fogelberg Erikssons (2005) 

studie visar att det kvinnliga könet beskrivs mer utförligt utifrån de kvinnliga egenskaperna, 

där kvinnors könstypiska drag kommer till uttryck, detta bekräftas delvis av vår studie, även 

om beskrivningarna till större del handlar om en individ som biologiskt är en man. Det kan 

tänkas att när man diskursivt framställer en individ feminint tenderas egenskaperna att 

beskrivas mer utförligt. Trump har en negativ analogikedja fylld med kvinnliga 

könsstereotypiska egenskaper kring nodalpunkten kommunikation, vilket medför att han 

hamnar långt ner på skalan A-a och framställs som en kvinna. Det bekräftar Hirdmans teori 

om att kön är en social konstruktion och att kvinnan ses som en avvikare. Trumps diskurs 

associeras till kvinnligt könsstereotypiska egenskaper vilket gör att vi uppfattar honom som 

en avvikare i förhållande till ledarskap. När Trump tillskrivs kvinnliga egenskaper beskrivs de 

mer utförligt i förhållande till Clinton, vars beskrivning är mindre utförlig och med en 

analogikedja som är betydligt kortare och med mer manligt könsstereotypiska egenskaper. 

På sista tiden har jag funderat över begreppet erfarenhet. Donald Trump saknar politisk 

erfarenhet, och den inkompetens som denna brist ger upphov till syns klart varje dag. 

Hillary Clinton däremot har erfarenhet så det räcker och blir över. Hennes skuta ligger 

stadigt i vattnet och ändå svävar ofta en dunst av omänsklighet 

(DN 30/8, 2016) 

Trots att DN konstruerar Trumps ledarskap utifrån okunskap eller avsaknad av politisk 

erfarenhet, saknar Clinton helheten för att beskrivas som en ledande ledare trots att hon har 

erfarenhet så att det räcker och blir över. Clinton får inte möjlighet att synas som en ledare, 

utan följer genussystemets sociala underordning. 
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Clintons ledarskap beskrivs ofta som manligt, vilket vi anser borde räcka för att hon ska 

framställas som en kompetent ledare. De manliga egenskaper är norm för hur en ledare ska 

vara. Dock kritiseras Clinton istället för att hon inte visar tillräckliga kvinnliga egenskaper. 

Den diskursiva kampen vill framställa Clinton som en kompetent ledare där det dock inte 

lyckas på grund av kön. Clintons analogikedja innehåller beskrivningar av henne som kall, 

hon väcker inga känslor eller engagemang hos publiken. 

Hon är inte lika varm som sin make och hon framstår ofta som stel, det har hon 

medgett 

(DN 29/7, 2016) 

...dels ett tydligt försök att påverka bilden av Clinton som person – som människa – inte 

som robot eller som manipulativ politisk maskin… 

                                                                                                           (DN 29/7, 2016) 

Att vara varm är inte en egenskap som den forskning vi har tittat på lyfter fram som ett viktigt 

karaktärsdrag hos en ledare, trots detta förväntas Clinton uppvisa just denna egenskap, vilket 

vi tolkar beror på att hon är en kvinna. Clinton jämförs inte bara med den manliga normen 

utifrån vår definition för hur en ledare bör vara utan kritiseras även för att hon inte uppfyller 

de kvinnliga egenskaper som förväntas av henne som kvinna. Hon misslyckas med att leva 

upp till den kvinnliga normen och döms återkommande för det i både Metro och DN. Den 

diskurs som skapas kring Clintons ledarskap vad gäller nodalpunkten kommunikation visar på 

att Clinton har en kyligare kommunikation där hon bara rabblar detaljer likt en robot. 

6.4.4 Sammanfattning av resultat 

Den flytande signifikanten kommunikation får i Trumps analogikedja betydelsen av 

okontrollerbart ledarskap med lynnighet, labilitet och återkommande raseriutbrott. I Clintons 

analogikedja får den däremot betydelsen av otillräckligt kvinnliga egenskaper där avsaknad av 

värme ersätts med kylighet och avsaknad av engagemang. Vi ser att betydelsen beror på 

vilken diskurs ordet kommunikation placeras i, där Trump representerar de kvinnliga 

egenskaperna och Clinton saknar de kvinnliga egenskaperna. Vi tolkar denna skillnad som ett 

resultat av att Trumps manliga ledarskap bryter maskulinums första lag, där kön konstrueras 

socialt och kvinnan ses som avvikare, som i detta fall är Trump, där Clinton inte når upp till 

den kvinnliga egenskaperna samtidigt som hon inte bekräftas i det manliga ledarskapet. 



 
32 

 

6.5 och Sanning 

 

6.5.1 Diskursteori 

Medan Donald Trump stod för flera uppenbart oriktiga yttranden under de 90 

minuterna, kom tv-bolaget fram till att Hillary Clinton hållit sig till fakta. 

(DN 27/9, 2016) 

Clinton och Trumps analogikedja skiljer sig åter åt. Även om Clinton och Trump delar den 

negativa kedjan där tecken såsom opålitlig, lögnaktig, problem med sanningen, kraftiga 

uttalanden etc. har negativ klang, får de olika betydelse beroende om tecknen kopplas ihop 

med Trump eller med Clinton. Tecken som kopplas ihop med Trump utifrån sanning har i 

huvudsak att göra med hans beteende och sanning utifrån Clinton i huvudsak hör ihop med 

fakta. Samtidigt pågår det en kamp mellan Clinton och Trumps diskurs, där lögn möter fakta 

och genom att Trump talar osanning och skapar berättelser om lögner försvinner fokus från de 

positiva ledarskapsegenskaperna hos Clinton. 

6.5.2 Ålder som social konstruktion 

Lögner och förolämpningar har varit Trumps metod, från primärvalen till i dag. 

(DN 27/9, 2016) 

Flera artiklar i Metro och DN beskriver Trump som lögnaktig och omogen (Metro, 26/9, 

2016; DN 11/10, 2016). Utifrån Sandbergs (2011) teori om ålder som konstruktion tolkar vi 

detta som att Trump avviker från den manliga normen och från vuxenhet. Sandberg lyfter 

dessutom maktperspektiv på ålder som vi finner intressant, där vi tolkar det som att en viss 

ålder gynnas. Utifrån konstruktionen om Trumps ålder tolkar vi det som att han framställs 

som yngre och omogen där detta gynnar honom. Eftersom Trump kan fortsätta med sitt 

omogna beteende behöver inte fokus ligga på att framställas som en sanningsenlig ledare. 
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Diskursen om Trump som icke-vuxen gynnas därmed i den politiska debatten där han ges 

utrymme till att agera som omogen.  

6.5.3 Genus 

Trump är ointresserad av fakta, och vet inte vad ordet strategi betyder....Han presenterar 

sig som sanningssägare. Sanningen är att han inte vet vad han pratar om. 

(DN 16/8, 2016) 

Clintons stil är också hennes problem. Hon kan rabbla fakta och detaljer, och det är 

inget att skämmas för. Men hon låter ofta som om någon har tryckt på en knapp, hon 

behärskar ämnet men har svårt att väcka känslor. 

(DN 27/9, 2016) 

Det vi finner anmärkningsvärt är att nodalpunkten knyts ihop till fakta och detaljer utifrån 

Clinton, att hon behärskar ämnet. Ser vi enbart till dessa tecken är de av positiv karaktär, 

dock i det fullständiga citatet ovan beskrivs hennes ledarstil negativt, där hon har svårt att 

väcka känslor. Detta tror vi handlar om genussystemet, där en påläst kvinna inte ses på samma 

sätt som en påläst man. Kvinnors handlingsutrymme är begränsat enligt Hirdman (2003), där 

vi anser att trots hög kunskap och ärligt ledarskap, som går hand i hand med den manliga 

normen och formeln A, bidrar genussystemet till att Clinton inte kan ses som en fullt god 

ledare.  

Hillary Clinton har varit i rampljuset i över 30 år, och har under den tiden hunnit vara 

USA:s första dam, New York-senator och utrikesminister. Hon har under den tiden 

hunnit kritiseras hårt, och skulle om det inte vore för Donald Trump vara den mest 

impopulära presidentkandidaten i moderna tider. Opinionsundersökning efter 

opinionsundersökning visar att Hillary Clinton framför allt inte ses som trovärdig av 

det amerikanska folket. 

(Metro 27/7, 2016) 

Trots att Trumps analogikedja består av oärligt beteende där hans yttrande består av lögner, 

ges Trump mer utrymme i artiklarna, på grund av att han är man, samtidigt som Clinton 

ifrågasätts mer för sina handlingar och de skandaler hon utpekas för, på grund av att hon är 

kvinna. Detta bekräftas av Bromanders studie (2012), där kvinnor döms och granskas hårdare 

än män. I vår studie, beskrivs Clintons felsteg återkommande i både Metro och DN och i 

relation till Trumps oacceptabla beteende får hennes skandal oproportionerligt utrymme. 

Detta gör att nodalpunkten sanning utifrån Clinton ifrågasätts med en hårdare politisk 

granskning. Metro bekräftar att Clinton har granskats hårt under sin yrkesverksamma tid inom 
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politiken och konsekvensen av granskningen blir beskrivningen om att hon framförallt inte 

ses som trovärdig. Återigen sätts även Clinton i relation till Trump i beskrivning av henne, där 

genussystemet och den sociala underordningen gång på gång konstateras och det skapas inte 

möjlighet till enskilt utrymme för Clinton, inte ens när det talas om hennes skandaler. 

När Clinton var utrikesminister använde hon även sin privata server i arbetet, något hon 

fått hård kritik för. FBI konstaterade i juli att Clinton varit "extremt slarvig" med 

hemlig information, men avstod från att rekommendera en rättslig prövning. 

(Metro 9/8, 2016) 

Många av de skandaler som drabbar presidenter mot slutet av deras karriär är ikapp 

henne redan före valet…demokratiska väljarna anser att hon borde ha åtalats för den 

privata e-postserver där hon även hanterade hemligstämplade mejl, och kunde radera 

allt hon inte ville att allmänheten skulle se. 

(Metro 2/11, 2016) 

I granskningen av Clinton nämns dessutom FBI, vilket innebär att granskningen får en större 

effekt och en större allvarlighetsgrad utifrån hennes kvinnliga ledarskap i den sociala 

underordningen hon befinner sig i, än om en manlig ledare hade granskats för sitt felsteg eller 

skandal. Ojämlikheten mellan män och kvinnor fortsätter att upprätthållas genom Hirdmans 

(2003) genussystem, där den sociala konstruktionen av ett kvinnligt ledarskap befinner sig i 

skuggan av det manliga ledarskapet, oberoende av om mannen följer den manliga normen. 

6.5.4 Sammanfattning av resultat 

I Clintons analogikedja får sanning betydelse av en otrovärdig ledare, som granskas hårt för 

sina skandaler. I Trumps analogikedja får sanning betydelsen i oärligt beteende där uttalanden 

och yttranden är lögner och osanningar. Vi ser här hur betydelsen beror på vilken diskurs 

ordet framgång placeras i, där Clinton ses som en otrovärdig ledare medan Trump tillskrivs 

negativt beteende. Vi tolkar denna skillnad som ett resultat av konstruktion av ålder och 

genus, där Trumps tillskrivs en yngre ålder och detta gynnar honom, där Clinton granskas 

hårdare därför att hon just är en kvinna. 

7. Slutsatser 

Ledarskap och genus genomsyrar vår uppsats, där vårt syfte var att besvara vilken diskurs 

som konstrueras av Metro och Dagens Nyheter om Clinton och Trumps ledarskap. Syftet var 

även att besvara hur Trump och Clinton framställs ur ett genusperspektiv.                  
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En intressant upptäckt vi gjorde var att Trump förekom i betydligt fler artiklar. I flera av 

artiklarna upptäckte vi också att oavsett om artikelns syfte var att kommentera Clinton och 

Trumps politik, deras personligheter, familjeförhållanden eller att återge en debatt, får Trump 

mest utrymme. (Se t.ex. DN 10/10, 2016; DN 28/9, 2016, Metro 2/11 2016). Precis som 

ibland annat Bromanders studie (2012), Edströms studie (2002) och Davies studie (2005) 

bekräftas även detta av vår studie, Trump är en man och får betydligt större medialt utrymme, 

vilket flyttar fokus från Clinton och gör att vi som läsare har svårt att bilda sig en uppfattning 

om vem hon är och vilken politik hon står för. 

Genom att Trump ges ett större medialt utrymme tolkar vi det som att Metro och DN 

kommunicerar att de politiska frågor som lyfts i samband med Trump är viktigare och ges 

därmed mer utrymme. Risken med en sådan uppdelning är att Clinton blir osynlig i 

sammanhanget och hennes politiska budskap inte når fram hela vägen. Vi tror att det bidrar 

till att läsare har svårt att uppfatta vilken typ av ledare hon är. Clinton och Trump synliggörs 

olika mycket vilket vi tolkar beror på genussystemet som finns i samhället och som sätter 

gränser för män och kvinnors utrymme. Efter att vi studerat artiklarna minns vi som läsare i 

huvudsak vad Trump har sagt, gjort och vad han vill förändra. Clinton får mindre utrymme 

där det blir svårt för läsare att bilda sig en uppfattning om vad hon vill med sin politik. Det 

som vi tydligt ser är att Clinton förväntas fortsätta bedriva politik i president Obamas fotspår, 

ytterligare en situation till som synliggör att en man tar över Clintons utrymme. 

Maktrelationen mellan män och kvinnor blir åter tydlig där det fokus som borde vara på 

Clinton flyttas över till Obama, Clinton försvinner likt ett A- icke A och det stora A:et får 

utrymmet. Detta blir särskilt tydligt i artiklarna i slutet av kampanjerna, dagarna och veckorna 

innan valet. En av uppsatsens viktigaste resultat är den sociala konstruktionen av ålder, där 

Trumps ledarskap associeras med olika ålder beroende på situation, där ålder liksom kön är 

något som konstrueras diskursivt. Trump beter sig inte på ett sätt som i 

ledarskapssammanhang anses vara rätt och konstrueras därmed diskursivt som en 

ålderskategori som står utanför ledarskapsnormen. Diskursen om Trumps ledarskap är en 

oerfaren och misslyckad ledare, som är oärlig där han för ett oacceptabelt och barnsligt 

beteende. Diskursen om Trump ses även som kvinnligt ledarskap där han beskrivs med 

typiska kvinnliga egenskaper och på så sätt avviker från den manliga normen och 

genussystemet och ses därmed även som en kvinnlig avvikare. Även om Trumps ledarskap 

konstrueras i diskurs som icke-vuxen, har han mest medialt utrymme i de granskade 

artiklarna, där vi upptäckt att Clinton blir osynlig i relation till Trump. Clinton blir även 
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osynlig i relation till andra manliga ledare, där vår studie bekräftar att den sociala 

underordningen av kvinna existerar, skapas och reproduceras återkommande i vårt samhälle 

ur ett genusperspektiv. Samtidigt som Clinton ses som osynlig och framställs i stor del i 

artiklarna i relation till Trump eller andra manliga ledare såsom Obama, är den diskurs som 

förmedlas om Clintons ledarskap även framgångsrikt med erfarenhet, handlingskraft och 

intelligens. Det som vi dock upptäckt är att trots att Clintons diskurs är en framgångsrik ledare 

med hög kunskap och bildning, kritiseras hon ständigt för att vara kall som inte lyckas väcka 

känslor eller engagemang hos väljarna. Trots manliga ledaregenskaper ifrågasätts Clinton 

utifrån att hon saknar de kvinnliga egenskaperna, såsom varm och engagerad. Oavsett hur 

mycket Clinton framställs som positiv och stark ledare och har erfarenhet så att det räcker och 

blir över, är det aldrig tillräckligt. 

8. Diskussion 
USA:s presidentval resulterade i att Donald Trump vann valet och vi blir nyfikna på hur det 

amerikanska valet kommer påverka vårt kommande riksdagsval i Sverige.  Med tanke på att 

Trump både avviker från den manliga normen och samtidigt upprätthåller genussystemet, blir 

vi förundrade över att han vann presidentvalet. Hur påverkar detta oss framtidsmässigt i 

Sverige, med tanke på att Sverigedemokrater ökar enligt opinionsmätningar och 

fientlighetspolitiken får större utrymme och synliggörs mer. Hur påverkar USA:s val frågor 

om ledarskap och genus? Genom att våga utmana genussystemet kan jämlikhet uppstå mellan 

män och kvinnor menar professorn Hirdman (2003), där människor måste hjälpas åt att bryta 

den manliga normen som finns i vårt samhälle. Genom den diskursiva kampen som finns 

mellan manligt och kvinnligt, där människan och samhället är i grunden socialt formade, 

skapas möjligheter till att omforma strukturerna enligt Laclau och Mouffes diskursteori 

(2000). Vad behöver samhället då göra för att: 

- bryta den sociala ordningen som finns? 

- bryta normer och strukturer utifrån ledarskap? 

- skapa ett mer jämlikt samhälle? 

- skapa mer jämlika förutsättningar för mäns och kvinnors ledarskap? 
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Med dessa frågeställningar avslutar vi vår studie och lämnar utmaningen vidare till framtida 

forskning om genus och ledarskap. 
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