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The aim of this thesis is to study how the international media CNN frame their news 

reporting with the change of presidency in America, after a year of being accused of 

spreading fake news by president Trump. 

By using a Critical Discourse Analysis, CDA and a rhetorical analysis I examined a 

selection of articles published in CNN. In total I examined ten articles from 2015 

focusing on how CNN choose to portray the identity of the president at the time Barack 

Obama. I also selected ten articles from 2017 to analyze how the CNN choose to 

construct Trumps identity a year after his ascent to the president office. 

The result show that Barack Obama is portrayed as an inspiring president always there 

for his people. Donald Trump is instead portrayed as a bad leader for the country while 

CNN started to focus on regaining the trust of the public. 

In 2015 CNN also used more pathos and ethos arguments than in 2017 when they 

instead focus on arguments through logos. 

CNN show that they stand by their goal to control and oversee the power of 

governments in democracy. Media and governments in a democracy work together to 

balance their power. 
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1 Introduktion och bakgrund 

I november 2016 blir Donald Trump vald till president efter en lång kampanj. När han 

tillträder ämbetet i januari 2017 är han snabb med att kritisera mediernas 

nyhetsbevakning. Den bild av verkligheten de förmedlar är inte sann. Det medierna 

producerar är falska nyheter. 

I oktober 2017 hotar Donald Trump via sitt twitterkonto att det är dags att återkalla 

sändningstillståndet för tevekanalen NBC om de fortsätter sända falska nyheter 

(realDonaldTrump, 2017a). 

När regimen i en nation hotar med dessa åtgärder för att stoppa vissa nyheter och 

berättelser de inte tycker om, vilken inverkan har det då på journalistiken? Kan det leda 

till att journalister slutar rapportera om vissa händelser för att få behålla sitt 

sändningstillstånd eller utgivningsbevis? Detta skulle på lång sikt kunna leda till 

självcensur bland journalistkåren och ett minskat förtroende från allmänheten mot 

mediernas roll i samhället. 

I Sverige finns en stark och oberoende press. Denna har sitt stöd i 

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). Den första paragrafen beskriver följande: 

 

”Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av 

myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att 

sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och 

att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot 

tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän 

upplysning.” (TF 1:1, stycke 1) 

 

Tryckfriheten kan därför ses som viktig för att bevara och uppmuntra till 

opinionsbildning och deltagande i allmänna sammankomster. Detta är en 

grundförutsättning för en fungerande demokrati, en fri press, förmedling av nyheter och 

bevakning av personer med makt.  

USA har liknande förutsättningar för tryckfrihet som i Sverige och medierna ges goda 

förutsättningar till att bevaka landets regering. Den amerikanska regeringen leds av 

presidenten som också är statschef. Till sin hjälp har presidenten Vita huset som kallas 

den verkställande makten. Presidenten och Vita huset har därmed ansvaret för att 

verkställa de lagar som kongressen i USA beslutar om (The White House, u.å). 
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Barack Obama valdes som president i november 2008. Den rollen hade han sedan i åtta 

år tills han ersattes av nuvarande Donald Trump. Båda presidenterna har enligt 

grundlagen samma roll att leda landet, men deras åsikter skiljer sig åt eftersom Obama 

tillhör demokraterna och Trump är republikan. 

Weibull & Wadbring (2014) menar även att medierna kan ses som en del av makten i 

samhället. Mediernas traditionella roll är att bevaka personer med makt, skapa opinion 

och bilda allmänheten i samhällsfrågor. För medborgarna bevakar medierna dessa 

personer med inflytande för att kontrollera att de sköter sitt uppdrag. Politisk 

journalistik syftar även på att bilda människor i samhällsfrågor och skapa debatt i dessa 

politiska frågor (Weibull & Wadbring, 2014). 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med den här studien är att undersöka hur journalisternas nyhetsgestaltningar i 

form av diskurser och retorik förändras med olika presidenter. Detta kommer göras med 

hjälp av en kritisk diskursanalys samt en retorisk analys av olika nyhetstexter 

publicerade i CNN som gestaltar Barack Obamas och Donald Trumps identiteter. 

För att undersöka detta problem har följande två frågeställningar formulerats: 

1. Vad kan identifieras kring respektive president kan identifieras 2015 och 2017? 

a) I nyhetsdiskurser? 

b) I retoriska argument? 

2. Har förändringar skett och i sådana fall vilka? 

a) I nyhetsdiskurserna? 

b) I retoriken? 

I en demokrati ses journalistiken som den tredje statsmakten som granskar och påverkar 

makten. Den här studien avser att undersöka det motsatta, det vill säga hur presidenterna 

kan påverka journalistiken. Eftersom en fri press är viktig för demokratins utveckling 

kan den här studien också bli viktigt för att belysa samband mellan länders regeringar 

och den lokala pressen, samt ge en djupare förståelse för vikten av en fri press för 

demokratin utveckling. 
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1.2 Avgränsningar 

Den här studien avgränsar sig till att enbart studera mediet CNN i USA. USA valdes 

som nation eftersom de har genomgått en snabb förändring i sina maktförhållanden, från 

den förre presidenten Barack Obama till nuvarande Donald Trump som har varit aktiv 

med att attackera medierna, däribland CNN. Därför kan det vara intressant att se hur 

CNN har förhållit sig till det nya presidentskapet. 

Jag har också valt att göra en tidsmässig avgränsning till enbart november och oktober 

som är nyhetsfattiga månader. Tidsintervallet är också avgränsat till nyheter mellan 

2015 och 2017 samt presidenterna Trump och Obama.  
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2 Teoretiska perspektiv 

Det här kapitlet tar upp de teorier som kommer användas i den här uppsatsen. Kapitlet 

är uppdelat så att jag presenterar den viktigaste teorin först, det vill säga den teori som 

används som utgångspunkt. Sedan undersöker jag och argumenterar för de tre teorier 

som kommer användas för analyserna av de journalistiska texterna. 

 

2.1 Diskursteori 

Som utgångspunkt använder jag i den här studien diskursteori, det vill säga hur texter 

kan ses som en del i ett socialt sammanhang som utgörs av mönster i verkligheten. 

Winther Jørgensen & Phillips (2002) lyfter fram att diskurser är lämpliga när forskaren 

skall förstå och undersöka sociala sammanhang som utgörs av dessa mönster, som 

kallas diskurser. Alla texter kan därmed sägas ingå i ett socialt sammanhang där de är en 

form av social konstruktion. Dessa mönster sätter alltid ett fenomen i förhållande till 

något annat. Diskurser kan också kopplas till teorier om socialkonstruktivism där 

verkligheten är en konstruerad bild. 

Genom diskurser kan människor och andra institutioner delas in i olika kategorier. 

Dessa diskurser är ofta förbestämda kategorier som alla människor förväntas tillhöra 

(Berglez, 2013; Winther Jørgensen & Phillips, 2002). 

Texter ger ingen neutral avbildning av världen. De kan istället ses som ett verktyg som 

formar människors sociala världsbild och förståelse för samhället (Bergström & Boréus, 

2012; Winther Jørgensen & Phillips, 2002). Detta blir relevant att utgå ifrån för den här 

studien eftersom den ska undersöka vilka samband som finns mellan textkonstruktioner 

i form av gestaltningar och makt. Om texterna ses som ett maktverktyg är det lämpligt 

att undersöka hur journalister väljer att använda detta verktyg.  När journalisterna möts 

med kritik från instanser eller personer som de har i uppgift att bevaka, till exempel en 

regering eller andra personer med stort inflytande, är det intressant att undersöka om 

journalister väljer att använda språk och texter som ett verktyg för att utöva egen makt 

eller inflytande. 

Diskurser kan ses som en form av att gestalta nyheter som jag går igenom i delkapitlet 

om gestaltningsteorin. Jag anser att det är relevant för denna studie att jämföra och 

granska olika diskurser utifrån gestaltningsteorin för att se hur gestaltningen förändras. 
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Diskurser ger en förbestämd bild av hur den sociala verkligheten ska konstrueras. 

Winther Jørgensen & Phillips (2002) poängterar också att en diskurs kan vara en 

tillfällig och förenklad bild av att förstå något. Därför kan det också vara intressant i 

min studie att inte bara undersöka om de olika diskurserna har förändrats utan också 

hur. 

Innehållet i medierna bidrar till att skapa människors identiteter och därmed kan det 

kopplas till mina analyser av hur identiteter och världsbilden konstrueras. Bergström & 

Boréus (2012) anser att språket är en mycket viktig grund för vad människor tycker är 

viktigt och tänker på. Identiteter skapas också genom journalistikens diskurser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2002). 

För min studie kan diskursteorin användas till att studera hur texter används som vapen 

av två olika sidor, med Donald Trump på en sida och medierna på den andra. Båda 

sidornas vapen är användningen av text och språk. Vems agenda som vinner denna 

kamp blir därmed intressant för min nästa teori om journalistikens kommersialisering. 

 

2.2 Journalistiken och kommersialiseringen 

Journalistikens kommersialisering är ett tema som också är intressant att utgå från i 

denna studie. Journalistikens huvuduppdrag i en demokrati brukar traditionellt ses som 

att vara den tredje statsmakten (Weibull & Wadbring, 2014). Journalisternas uppgift är 

att bevaka personer med makt och förhindra korruption i demokratiska stater som också 

visas i den tidigare forskning jag skriver om. När medierna ägs av kommersialiserade 

bolag kan journalistiken utveckla ett nytt fokus på ekonomiska vinster istället för att 

hålla sig till sitt traditionella uppdrag att bevaka samhället. 

Strömbäck (2015) betonar att den kommersialiserade journalistiken kan leda till att 

nyheter som berör politik kan få en sämre kvalité. Detta beror på att medierna numera 

ägs av bolag som har som största syfte att få en ekonomisk vinst av de nyheter som 

produceras. Strömbäck (2015) lyfter också fram det faktum att politiska nyheter är en 

form av kommersialiserad journalistik, som ska säljas till prenumeranter eller 

annonsörer som vill nå ut till publiken. Dessutom ska politiska nyheter inte kosta för 

mycket att producera, samtidigt som politiska nyheters uppgift är att bilda och skapa 

opinion i samhällsfrågor (Allern, 2012; Strömbäck, 2015). 
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Enligt Strömbäck (2015) har medierna fått ett större ekonomiskt fokus vilket kan leda 

till att medierna fokuserar på mjukare nyheter som till exempel underhållning. 

Att beskriva vad som utgör en kommersialiserad journalistik kan därmed vara av stor 

vikt innan studier görs på politisk nyhetsjournalistik. Det kan vara intressant för min 

studies syfte att utgå från kommersialiserad journalistik för att undersöka hur 

presidenterna påverkar nyheterna. Eftersom min studie ska undersöka politik kan teorier 

om hur journalistiken kommersialiseras bli en god utgångspunkt eftersom det beskriver 

hur medieföretagens främsta uppgift är att få ekonomisk vinst. 

Strömbäck (2012) menar också att journalistiken har ett stort ansvar att sprida korrekt 

information och att vara tydlig med vilka källor journalisterna använder. Han poängterar 

också att om medierna inte är noggranna med bevakningen kan det leda till misstro hos 

allmänheten om politiska nyheter (Strömbäck, 2012; Strömbäck, 2015). Yamamoto et 

al. (2016) poängterar även att förtroendet för medierna sjunker när medborgare anser att 

medierna är partiska i vissa frågor. 

Enligt kommersialiseringsteorin är mediernas fokus att gå med ekonomisk vinst och det 

kan ge en god förståelse av de resultat som kommer presenteras. Om medierna väljer att 

ändra sin gestaltning för att fortsätta göra en ekonomisk vinst eller om de istället 

fokuserar på att producera andra sorters nyheter som till exempel de mjuka nyheterna 

som Strömbäck skriver om. 

Jag kommer i min studie främst fokusera på nyheter som berör politiska frågor. Dessa 

nyheter kommer kopplas till teorin om kommersialisering för att se om journalister 

väljer att förändra sina nyheter på grund av en ekonomisk agenda framför det 

journalistiska idealet som granskaren av makten. Enligt den studie som gjorts av Parks 

& Mukherjee (2017) har journalisterna valt olika metoder för att undvika kontrollen från 

länders regeringar men frågan om det beror på en ekonomisk agenda återstår. 

Kommersialiseringsteorin kan även kopplas till de mediebolags texter jag valt att 

granska. CNN kan ses som ett kommersiellt bolag med en vinstdrivande ägare i 

bakgrunden. 

Med medborgarjournalistiken får de traditionella medierna ny konkurrens från 

medborgare som också deltar i bevakningen av samhället (Holt, 2015). Hos 

medborgarna är det inte lika säkert att den bevakningen de gör är lika noggrann och 

med korrekt fakta. Medierna har därmed också ett ansvar för att ge en korrekt 

bevakning som inte skapar misstro på grund av en ekonomisk agenda. 
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Kommersialisering kan också ses som ett globalt fenomen på grund av en större 

konkurrens om nyheter. 

 

2.3 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin, som också kallas framing, kommer användas till den här studien 

eftersom syftet är att undersöka hur gestaltningen skiljer sig i olika medier och om den 

har förändrats. För att undersöka hur gestaltningen ändras behövs därför också en 

förståelse för begreppet gestaltning. 

Gestaltningsteorin grundar sig i tanken att nyheterna aldrig avbildar verkligheten som 

den är utan istället ger en konstruerad bild av den, det vill säga att de ramar in 

verkligheten. Medierna ger därför aldrig en neutral bild av världen som poängterades i 

teorin om diskurser. Istället är deras rapportering en inramning genom olika val av ord, 

metaforer, diskurser och retoriska argument (Strömbäck, 2012). Min studie kommer 

använda gestaltningsteorin eftersom jag avser att undersöka just hur de här 

gestaltningarna har förändrats. 

Mitt främsta fokus ligger på, som togs upp i diskursteorin, att undersöka hur diskurser 

och språket som ett maktverktyg förändras. Men som jag också tar upp i metodkapitlet 

kommer en retorisk analys utföras. Även de retoriska argumenten etos, patos och logos 

kan ses som en form av gestaltning och inramning av verkligheten som medierna 

producerar. De upptäckter som jag kommer göra kan därmed kopplas till och tolkas 

med hjälp av gestaltningsteorin. 

Politiken kan gestaltas på flera olika sätt där de vanliga exemplen är sak, spel och 

skandal (Shehata, 2015; Strömbäck, 2012). Denna utgångspunkt kommer att göras i den 

undersökning jag genomför. 

Gestaltningsteorin bygger också på dagordningsteorin och brukar beskrivas som en del 

av dagordningsteorins andra nivå. De gestaltningsurval som medierna gör påverkar hur 

människor uppfattar sin omvärld. I min undersökning kommer jag koppla de 

identifierade diskurserna samt de retoriska argumenten i det empiriska materialet enbart 

till gestaltningsteorin. Jag bortser från dagordningsteorin i min forskning eftersom den 

beskriver hur medierna påverkar vad medborgarna anser är viktig. Gestaltningsteorin är 

närmre kopplad till min frågeställning än dagordningsteorin. 
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2.4 Gestaltning som sak, spel och skandal 

En vanlig metod att gestalta politiska nyheter genom är som sak, spel eller skandaler. 

Detta kan vara relevant för min studie eftersom jag ska undersöka artiklar som handlar 

om politik och hur de olika presidenterna kommer till tals i texterna. Strömbäck (2012) 

menar att gestaltningen kan förenklas genom att fokusera på politik som sak. Detta kan 

också koppla till Winther Jørgensen & Phillips (2002) påståenden om hur diskurser 

hjälper till att förenkla det som är svårt att beskriva. 

Strömbäck (2012) anser att en god demokrati är beroende av att politiken gestaltas som 

sak. Detta för att det är en viktig faktor för att medborgarna ska kunna ta ställning i 

viktiga samhällsfrågor. Det kan bli relevant för min studie att undersöka just hur de 

identifierade diskurserna kan kopplas till sak- eller spelgestaltning. 

Spelgestaltningen kan därmed fokusera på att framställa politiken som ett spel där två 

eller flera sidor spelar om vinsten som i slutändan enbart en part kommer vinna. 

Strömbäck (2012) betonar också gestaltning av politiken som spel och skandal bygger 

på mediernas ökade kommersialiserade intressen. Han lyfter också fram att public-

service medier och morgontidningar är mer benägna till att gestalta politiken som sak 

och ett kommersiellt medium gestaltar politik som spel och skandal. 

”Graden av kommersialisering tycks därmed vara en av de viktigaste faktorerna bakom 

gestaltandet av politik som spel och skandaler” (Strömbäck, 2012, s.274). 

Det kan därmed kopplas till kommersialiseringsteorin som jag också utgår från i min 

studie. CNN kan ses som det här kommersialiserade mediet och kommer därmed vara 

mer benägna att gestalta politiken som spel eller skandal. Tidigare forskning har visat 

att sakgestaltning är mindre förekommande till förmån för spel- eller skandalgestaltning 

(de Vreese och Elenbaas, 2008). 

Skandalgestaltningen är inte en lika vanlig form av gestaltning men kan uppstå under 

vissa perioder. Jag kommer i min studie försöka identifiera alla dessa tre sorters 

gestaltningar av politik.  
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2.5 Sammanfattning av teoretiska perspektiv 

Av den teori som presenterats kommer jag utgå från diskursteorin för att förstå hur 

texten kan ses som ett maktverktyg som påverkar människors världsbild och hur detta 

ingår i en samspelet mellan människors olika världsbilder. 

Analyserna av det empiriska materialet kommer sedan att göras med stöd av teorier om 

journalistikens kommersialisering för att förstå hur mediernas ekonomiska fokus styr 

valet av olika gestaltningar. 

Avslutningsvis kommer gestaltningsteorin att hjälpa till med tolkningen av mediernas 

val av diskurser och retoriska argument som identifieras. Detta kommer att utgå från 

teorierna om politisk gestaltning som sak, spel och skandal. 
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3 Tidigare forskning 

Censur och pressfrihet är vanligt förekommande forskningsområden inom 

journalistiken. Även forskning som berör publikens förtroende för medierna är ofta 

förekommande och något som kommer undersökas i min studie. Temat med falska 

nyheter och annan desinformation är ett nytt fenomen som fått större fokus de senaste 

åren med internets framväxt. Efter att Donald Trump tillträdet ämbetet som president i 

USA har även de traditionella medierna fått utstå kritiken att sprida desinformation.  

I det här kapitlet redovisar jag relevanta resultat från tidigare studier som berör den här 

uppsatsens område. 

 

3.1 Pressfrihet och inverkan på demokratin 

En studie som gjorts av Ambrey, Fleming, Manning & Smith (2016) redovisar att 

pressfrihet har en stark inverkan på levnadsstandarden i en demokrati. Syftet med 

undersökningen var att granska hur en fri press kontrollerar och reducerar korruptionen i 

olika länder. Genom att granska empiriska data från 135 olika länder tar de fram ett 

resultat som beskriver pressfrihetens inverkan på demokratin. Detta sker genom en 

matematisk uträkning där forskarna lyfter fram ett samband mellan pressfrihet, 

ekonomisk tillväxt och levnadsstandard. Resultatet visar att en väl utvecklad och 

självständig press positivt påverkar olika länders ekonomi och välbefinnandet för 

medborgarna (Ambrey et al., 2016). 

Studien fokuserar inte direkt på mitt forskningsområde men dess resultat blir ändå 

relevant. Eftersom artikeln undersöker samband mellan samhälle och demokrati kan den 

ge en god bakgrund till det problem som jag presenterar med denna studie. När 

medierna anklagas för att sprida falska nyheter kan det ses som en form av korruption 

som författarna hävdar att den fria pressen har till uppgift att motverka. Om 

gestaltningen av nyheterna kan ändras kan det ses som att korruptionen motarbetar 

denna studies resultat. 

Resultatet visar på ett samband mellan en fri och välutvecklad press och demokrati. 

Avslutningsvis uppmuntrar forskarna till att utveckla en fri press för allas välbefinnande 

(Ambrey et al., 2016). 
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3.2 Censur och internetfrihet 

En artikel författad av Parks & Mukherjee (2017) beskriver hur medieklimatet i Zambia 

påverkar journalister och användare av sociala medier att kringgå censur. Parks & 

Mukherjee (2017) menar att Zambias medieklimat har sedan 1960-talet varit starkt 

kontrollerat av staten. Genom att utföra en kvalitativ intervjustudie med 42 deltagare 

undersöker de hur journalister och andra aktivister på internet gör för att kringgå de 

regeringskontrollerade medierna. 

Resultatet av studien visar att journalister och andra aktivister använder fyra metoder för 

att fritt kunna sprida sina åsikter. Intressanta metoder är bland annat anonymitet och 

självcensur. Det kan kopplas till tanken att journalistiken ska fylla rollen som 

granskaren av makten. De flesta journalisterna håller fast vid sitt uppdrag att granska 

staten, enligt detta resultatet men vissa väljer även att censurera sig själva. 

Det främsta intresset som den här studien bidrar med är hur journalister håller fast vid 

sitt uppdrag att granska makten genom att undvika regeringens granskning genom till 

exempel anonymitet. Jag avser att undersöka om gestaltningarna av nyheter förändras 

och den här studien har visat ett intressant resultat hur journalister gör för att undvika 

regeringskontrollen. Om valet av gestaltningar av nyheterna förändras skulle det också 

kunna ses som en faktor för att undvika kontrollen från regeringar. 

Zambia tillhör dock inte de länder som jag definierar som västerländska och som avses 

att undersökas i denna studie, se kapitel 4.3 Metodkritik. Men den utvinner ett intressant 

resultat som kan kopplas till journalistiken i olika länder. I det resultat som presenteras 

kan studien kopplas till hur journalister ändrar sin gestaltning av nyheter. 

 

3.3 Publikens förtroende för medierna 

Journalistikens mål är att nå ut med information och fakta till läsaren. Det kan för den 

här undersökningen vara intressant att se hur misstron för medierna sjunker och falska 

nyheter lättare kan spridas på internet. Falska nyheter kan spridas snabbt över internet 

och sociala medier. 

En ny form av journalistik är medborgarjournalistiken som med hjälp av globaliseringen 

får enklare spridning. Genom medborgarjournalistiken har medborgare skapat sin egen 

journalistik. Den effekt som medborgarjournalistiken har kan ge upphov till flera olika 
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sorters medier som bevakar olika intresseområden. Men medborgarjournalistiken kan 

inte helt ersätta den traditionella journalistiken (Holt, 2015). Berglez (2015) lyfter fram 

hur globaliseringen och internetutvecklingen påverkas av att journalistiken görs av flera 

outbildade journalister i form av medborgarjournalister.  

Yamamoto, Kee & Ran (2016) har gjort en studie som undersöker hur medborgares 

förtroende för traditionella medier förändrats. Som bakgrund använder forskarna 

statistik som visar att Japan och USA är två vanliga länder där färre medborgare har 

förtroende för de traditionella medierna. Deras undersökning bygger på en enkätstudie 

som skickats ut till deltagarna. Vissa av deltagarna i studien hävdar att misstroendet för 

medierna sjunker eftersom de anser att medierna är partiska i vissa frågor och som 

exempel ges politik.  

Studiens resultat visar att förtroendet för medierna också kan sjunka när vissa 

medborgare har olika politiska förväntningar och att de anser att medierna är partiska i 

vissa frågor (Yamamoto et al., 2016). 

Det kan vara av intresse för min studie att utgå från denna forskning eftersom den visar 

hur medborgare och medier samspelar. Det kan också kopplas till min studie genom 

tanken att även politiker och journalister har olika politiska åsikter som påverkar vad de 

anser är viktigt. Donald Trump kan i det här fallet ha en annan politisk agenda än den 

som medierna har tror jag. 

När förtroendet för medierna håller på att sjunka kan även detta användas som 

tolkningsgrund för hur journalister ska fortsätta utöva sitt yrke för att behålla 

förtroendet hos allmänheten. 

 

3.4 Presidenter i medierna 

Steven Clayman (2010) hävdar med sin artikel att nyheter som handlar om olika 

amerikanska presidenter har blivit mer kritiska och aggressiva under 70-talet. Genom att 

studera nyhetsrapporteringeringen från olika presskonferenser mellan 1953 och 2000 

undersöker han hur journalisterna har blivit mer kritiska och aggressiva i sitt arbete mot 

presidenter. 

Den här studien är relevant för mitt forskningsområde eftersom jag ska undersöka hur 

Barack Obama och Donald Trump gestaltas idag. Eftersom Claymans artikel bevisar 
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hur journalisters yrkesroll har förändrats kan detta användas som grund för mina 

analyser. 

Även David Niven (2001) menar med sin artikel att medierna länge har varit partiska i 

vissa frågor och låter presidenterna stå till svars för olika problem. I sin artikel 

genomförde han en jämförelse mellan olika nyheter som berör arbetslöshet och 

presidenterna George Bush samt Bill Clintons ansvar i det problemet. Han undersökte 

hur 150 tidningar fördelade över hela USA, skrev om George Bush och Bill Clinton. 

Resultatet visar att det finns stora likheter mellan hur presidenterna gestaltas oavsett 

deras politiska bakgrund. (Niven, 2001). 

Niven (2001) menar också att medierna själva kan vara en orsak till minskat förtroende 

från allmänheten. 

Den här studien blir relevant för min forskning eftersom den undersöker hur tidigare 

ledare och presidenter har gestaltats i medierna. Dessutom anser jag att dem också visar 

hur olika presidenter kan gestaltas på samma sätt även om deras politik skiljer sig. 
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4 Metod 

I det här kapitlet presenteras de två metoder som studien bygger på. Jag redovisar även 

det empiriska material som valts ut för analyser, hur hela studien har genomförts samt 

en metoddiskussion. 

 

4.1 Kritisk diskursanalys 

Som huvudmetod valde jag att använda en kritisk diskursanalys. Genom den metoden 

avsåg jag att identifiera diskurser i de olika texterna. Dessa diskurser jämfördes sedan 

med varandra för att se likheter och skillnader mellan presidenterna. 

Kritisk diskursanalys som metod kan utföras på flera olika sätt och enligt olika modeller 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2002). Bland exempel återfinns Laclau & Mouffe, Van 

Dijk och Fairclough. Jag valde att utgå från den modell av kritiska diskursanalysen som 

Fairclough (1995) har tagit fram. Den metoden fokuserar mycket på 

identitetskonstruktioner och är därmed lämplig för min undersökning. Diskursanalyser 

genomsyras också av intresset att studera förändring och konstruktioner av verkligheten 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2002; Fairclough 1995). 

Fairclough (1995) beskriver en tredimensionell modell för analyser av diskurser. Enligt 

Faircloughs modell görs analyserna på tre olika nivåer. Dessa tre nivåer är en 

sociokulturell praktik, en diskursiv praktik och texten i sig. Den diskursiva praktiken 

beskriver diskursernas relationer till varandra och den sociokulturella praktiken 

beskriver diskursernas samband i ett större socialt sammanhang (Fairclough, 1995). 

Jag fokuserade i min studie på textanalysen. Med hjälp av Faircloughs modell för 

textanalys ville jag studera vilka egenskaper en text har. I textanalysen betonar 

Fairclough varför texten ser ut som den gör. 

”How is the text designed, why is it designed in this way and how else could it have 

been designed?” (Fairclough, 1995, s.202). 

Fairclough anser även att lingvistiken är viktig när en text studeras. Med det menar han 

att även textens grammatik, meningarnas relationer till varandra samt meningarnas 

konstruktioner bör ägnas uppmärksamhet (Fairclough, 1995). 

”Analysis of texts is concerned with both their meanings and their forms” (Fairclough, 

1995, s.57). 
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Med utgångspunkt i Faircloughs modell har jag avsett att göra ett noggrant och 

detaljerat urval av empiri. Detta gjorde jag för att sambandet mellan texterna kan vara 

avgörande i hur presidenternas identiteter konstrueras. 

 

4.1.1 Analysfrågor 

För att genomföra en diskursanalys krävs ett antal analysfrågor (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2002; Fairclough 1995). De analysfrågor bygger på Faircloughs modell som 

nämndes ovan. Undersökningen i den kritiska diskursanalysen har utgått från den 

övergripande frågeställningen och brutits ner till dessa frågor. 

1. Hur gestaltas Donald Trumps identitet? 

2. Hur gestaltas Barack Obamas identitet? 

3. Hur får respektive president komma till tals i nyhetstexterna? 

 

4.2 Retorisk analys 

Som kompletterande metod genomfördes också en retorisk analys av de utvalda 

nyhetstexterna. Retoriken handlar om hur avsändaren använder argument för att 

övertyga mottagaren (Vigsø, 2013). De argument som lyfts fram inom retoriken är de 

etos, patos och logos. Med etosargumenten avses argument som bygger förtroende för 

avsändaren och deras budskap. Patosargumenten fokuserar på att nyttja mottagarens 

känslor. Slutligen används logosargument för att övertyga läsaren genom fakta och 

logik. 

Vigsø (2013) lyfter också fram att konsten att övertyga inte enbart handlar om hur, utan 

också varför det är relevant att andra bör övertygas av medierna. 

Bengt Nerman (1973) skriver i sin bok Massmedieretorik att all form av 

kommunikation pågår i en form av rum. 

”Skribenten skriver i ett bestämt ”rum”, ett stycke samhälle, igenkännbart på sina 

värderingar, regler och konventioner” (Nerman, 1973, s.18).  

I det rummet skapar skribenten en värld av sina egna värderingar. Detta kan liknas med 

hur ett fysiskt rum byggs upp med hjälp av rekvisita och kulisser menar Nerman (1973). 

Det skriftliga rummet tror jag att Nerman menar ska fungera på samma sätt som ett 
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fysiskt rum. Men istället tar det hjälp av till exempel retoriken och andra ordval som 

skribenten gör. 

Den retoriska analysen som användes som metod för att min studie, granskade hur de 

journalistiska texterna övertygar mottagaren med de olika argumenten i form av patos, 

logos och etos.  

Dessa letade jag efter i texterna med fokus på hur Donald Trump och Barack Obama får 

komma till tals. Den retoriska analysen gjordes främst med fokus på vilka argument 

CNN använde i förhållande till presidenterna och varför dessa användes.  

Retoriken kan ha en stor makt över mottagarens uppfattning och de åsikter som bildas. 

Därmed kan den retoriska analysen kopplas ihop med den kritiska diskursanalysen. Den 

retoriska analysen användes för att studera det som Fairclough (1995) kallade textnivå.  

 

4.3 Urval och empiri 

Det empiriska material som valdes ut för undersökning bestod av nyhetsinslag från det 

amerikanska nyhetsbolaget CNN. CNN valdes som medium då jag definierar de som 

kommersiella, det vill säga finansierat av reklam eller frivilliga avgifter samt att mediet 

ägs av ett företag som drivs i vinstsyfte. Dessutom valdes CNN som källa eftersom 

Donald Trump regelbundet har kritiserat dem och deras gestaltningar som en falsk bild 

av verkligheten (realDonaldTrump, 2017b). 

För att hitta empiriskt material att analysera användes Mediearkivet Retriever. Totalt 

valdes 20 artiklar ut från arkivet. Samtliga utvalda artiklar från Mediearkivet var 

publicerade i CNN. Texterna som valdes ut handlade om presidenterna. Detta temat 

valdes då dessa texter gör det enklare att hitta diskurser som beskriver presidenternas 

identiteter och hur de gestaltas. 

I Mediearkivet valde jag först att avgränsa sökningen till en vecka i november 2015 

samt november 2017. November valdes som månad eftersom det ofta är en så kallad 

normalmånad med få stora händelser de åren det inte är presidentval. I november valde 

jag veckan från och med den andra måndagen i november. Detta för att det inte ska vara 

samma vecka som fylls med nyheter om Thanksgiving och Black Friday som infaller 

sista helgen i november. 
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November 2015 valdes först som månad då det var ett år före amerikanska valet och 

nyheter om presidentvalet och kandidaterna har ännu inte fått så stor uppmärksamhet i 

de amerikanska medierna. Dessutom var den förre presidenten Barack Obama inte känd 

för att kritisera mediebevakningen på det sätt som Donald Trump gjort. 

Jag valde att använda sökorden Barack Obama. Detta gav dock inga resultat i 

Mediearkivet efter den 8 oktober 2015. För att istället få artiklar som enbart fokuserade 

på Obama valde jag istället artiklar från den 2 oktober till 8 oktober. Denna veckan i 

oktober 2015 var inte heller fylld med sensationella nyheter och kan räknas som en 

normalmånad. Sökningen gav totalt 307 artiklar. För att hitta lämpliga artiklar läste jag 

först igenom samtliga artiklar. När en närmare analys gjordes av de identifierade 

resultaten visade det sig att vissa var dubbletter där innehållet var det samma, men 

rubrikerna varierade. 

När jag studerade artiklarna närmare valde jag artiklar där Obama fick en mer 

framträdande roll i texten. Jag letade efter artiklar där han nämndes flera gånger och 

studerade om det följde med citat. Detta var enkelt att identifiera eftersom Mediearkivet 

blåmarkerade söktermen i texterna och det därmed gick att få en snabb överblick över 

hela texterna. Slutligen valde jag ut tio artiklar om Barack Obama, se Bilaga A. 

Sedan genomfördes en sökning på samtliga artiklar i CNN med orden Donald Trump. 

Detta gav 50396 träffar. Då avgränsade jag sökningen ner till 2017, november och 

sedan dagarna 13 november till och med den 19:e november. November 2017 valdes 

eftersom det var första året som Donald Trump varit innehavare av ämbetet som 

president. Detta gör att han har haft tid att börjat sprida anklagelser om falska nyheter 

och medierna har haft en kortare tid att eventuellt anpassa sig till detta. 

Totalt gav detta 351 träffar. För att ytterligare avgränsa sökresultaten använde jag 

istället sökorden Donald Trump AND Fake News. Fake News valdes som alternativ 

eftersom min undersökning ska fokusera just på artiklar som beskriver hur Donald 

Trump använder denna term. Det nya resultatet blev istället 33 träffar för veckan med 

dagarna från 13:e november till och med 19:e november. 

Dessa 33 träffar analyserades först tillsammans och sedan gjordes ett urval av tio 

artiklar, se Bilaga B. Precis som i sökresultaten vid Barack Obama var vissa av 

artiklarna dubbletter och därmed blev det enklare att välja artiklar från de utvalda 

dagarna.  
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Totalt fokuserade jag på att försöka hitta två artiklar per dag. Av de artiklar som valdes 

fokuserade jag på att hitta artiklar där presidenterna har en framträdande roll, det vill 

säga att de inte enbart omnämns i bakgrunden utan istället beskrivs och får komma till 

tals i texterna. Precis som vid sökningen på Barack Obama blev söktermerna i 

förhandsvisningen i Mediearkivet blåmarkerad. Detta blev på sökorden Donald Trump 

och Fake News. Därmed blev det enklare att få en snabbare översikt av vilka artiklar 

som fokuserar på Trumps framträdande och inte enbart nämnde ett enstaka citat från 

honom. 

De artiklar som hittades via Mediearkivet var även ledare- och opinionstexter. Dessa 

valde jag att ta med i studien eftersom journalisterna framträder med sina åsikter i vissa 

ämnen och det kan bli enklare att se deras åsikter kring Trump och Obama. 

I de texter som valdes ut fanns i vissa fall både ett videoinslag samt en skriven text. I 

min studie valde jag att undersöka enbart den skrivna texten. Detta för att det blev 

enklare att få en snabbare överblick över texterna och göra djupare analyser över 

innehållet. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Under processen valde jag att först studera de två valda tidsperioderna separat från 

varandra. Jag började studera texterna från 2015 och letade efter diskurser på Barack 

Obamas identitet. Som kompletterande metod letade jag också efter de olika retoriska 

argumenten etos, patos och logos i de texterna. 

Sedan studerade jag texterna från 2017. På samma sätt som med texterna från 2015 

letade jag först efter diskurser som användes av CNN för att beskriva Donald Trumps 

identitet. Sedan studerade jag också de retoriska argument som gick att identifiera i 

texterna. 

Avslutningsvis gjordes jämförande analyser av de diskurser och retoriska argument som 

identifierades i texterna om Obama och Trump. Med hjälp av dessa analyser avsåg jag 

att besvara de frågeställningar som ställdes i inledningen genom att jämföra hur de 

diskursiva teman och retoriken varierade mellan de olika åren. 
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4.5 Metodkritik 

Eftersom både den kritiska diskursanalysen och den retoriska analysen är kvalitativa 

metoder blev urvalet av empiriskt material extra viktigt för att studiens resultat skulle 

producera en god reliabilitet samt validitet.  

För att studien och dess empiriska material ska ge en god validitet fokuserade jag på att 

göra ett noggrant urval av medietexter som beskrevs i delkapitlet om urval och empiri. 

Eftersom både diskursanalysen och retorikanalysen är kvalitativa metoder ger det inget 

helhetsintryck av mediernas rapportering. Det kan därmed vara svårt att dra vissa 

generella slutsatser om hur gestaltningar förändras i olika medier. 

En viss kritik kan också riktas mot den valda empirin. Jag har enbart i min studie valt att 

studera CNN. Om ytterligare medier hade analyserats hade detta kunnat ge andra 

resultat. 

Diskursanalysen som metod är också en hermeneutisk metod som bygger på mina egna 

tolkningar som forskare. Eftersom jag personligen har en svensk bakgrund, svenska 

värderingar och fördomar av vissa nyheter kan det göra att jag har en förbestämd bild 

och tolkning av resultatet. Detta skulle kunna sänka reliabilitet och validitet på det 

resultat som tas fram. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom jag gör en kritisk diskursanalys blir etiska överväganden som berör deltagares 

anonymitet inte lika viktig som i en observations- eller intervjustudie. När det gäller 

namnpubliceringar i min undersökning är det inget som jag anser har varit extra viktigt 

att ta hänsyn till eftersom jag undersöker artiklar som fokuserar på och berör offentliga 

personer. 
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5 Resultat 

I detta kapitlet presenteras och analyseras resultatet av de undersökningar som gjorts i 

första hand med en kritisk diskursanalys och i andra hand med den retoriska analysen. 

Först presenteras de diskursiva teman och retoriska argument som identifierats i CNN 

från oktober 2015. Sedan presenterar jag de diskurser och retoriska argument som 

identifierats i artiklarna från CNN i november 2017. I analysavsnittet analyseras och 

jämförs de olika diskurserna om presidenterna från båda valda tidsperioder. 

 

5.1 CNN Oktober 2015 

I det här avsnittet presenterar jag först de diskurser som identifierats i medietexterna 

från oktober 2015. Sedan presenterar jag de retoriska argumenten i form av etos, patos 

och logos om de funnits i texterna. 

 

5.1.1 Politik som sak, spel och skandal 

En vanlig metod är att gestalta politiken som sak, spel och skandal. I texterna från 2015 

gick detta att identifiera ett antal gånger. 2015 var året före presidentvalet och dessa 

nyheter hade ännu inte börjat bli vanliga. I de artiklar jag analyserade om Barack 

Obama varierade ämnet men det övergripande fokuset om politiken var som sak. De 

gånger Barack Obama får komma till tals handlar det ofta om att söka hans åsikter som 

ledare. 

 

“which has been marked by ongoing fights with conservatives who feel the 

leadership hasn't taken a hard enough line against President Barack Obama 

and Democrats” (CNN, 2015-10-05, The House speaker's race just got 

nasty). 

 

Här väljer CNN att kalla relationen mellan presidenten, hans demokrater och de 

konservativa som en strid. Denna strid pågår mellan dessa tre sidor och kan liknas med 

ett spel. 
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Generellt gestaltas politiska nyheter främst som spel och sak. Gestaltningsteorin lyfter 

fram hur politiken kan gestaltas på dessa sätt. Skandalgestaltningen är inte 

förekommande i de texter som analyserats. 

 

5.1.2 Saken och Obama 

Den här diskursen väljer jag att kalla en sakdiskurs. Den fokuserar på hur Barack 

Obama ofta gestaltas tillsammans med ett ställningstagande. Sak, spel och 

skandalgestaltningen beskriver hur sakgestaltningen ska fokusera på just politiken som 

en sak (Shehata, 2015; Strömbäck, 2012). 

 

“Heading into his final year in office, Obama is weighing whether to go 

ahead with his plan to bring home almost all U.S. troops in Afghanistan next 

year to honor a political promise to end the wars he inherited” (CNN, 2015-

10-06, Obama weighs risk of final U.S. drawdown in Afghanistan) 

 

I citatet visas hur Obama ställs inför ett problem och att han förväntas lösa det. I det 

empiriska material som studerats fokuserar artiklarna mycket på Obamas roll och 

ställningstaganden som president. Detta är ämnen som bland annat vapentillgänglighet 

och krig i utlandet. Barack Obama finns med i texterna som en ledare över de här 

sakerna. Han gestaltas på ett sätt som visar att han vet vad han talar om. Sällan är han 

som person i fokus i texterna utan saken och problemet får mest plats. Det här blir 

relevant även för den diskurs som beskriver presidenterna. 

 

5.1.3 Vår President Barack Obama 

En intressant observation i texterna om Barack Obama ett år innan presidentvalet är hur 

han gestaltas som en ledare. I samtliga utvalda artiklar som används som empiri nämns 

hela tiden Barack Obama vid sin titel som president. Som nämns senare i diskurserna 

om Donald Trump verkar CNN ge intrycket att vara stolta över sin president. 

Jag väljer att kalla den här diskursen, som kommer finnas på båda presidenter, för en 

ledardiskurs. Den här ledardiskursen skulle också kunna kallas en presidentdiskurs som 

enbart syftar på presidenterna medan en ledardiskurs kan fokusera på flera olika sorters 

makthavare. 
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Artiklarna som hittades i Mediearkivet och sedan analyserades varierade i ämnen. Det 

var olika företeelser som kriget i mellanöstern till naturkatastrofer och vapentillgången i 

USA. 

Gemensamt för alla artiklarna var att Obama gestaltades som en inspirerande ledare för 

USA. CNN känner sig säkra på att gestalta honom som ledare. I texten ”Obama on gun 

laws: 'I'm going to talk about this on a regular basis'” (CNN, 2015-10-02) får Obama 

komma till tals flera gånger och uttala sig om frågor som är viktiga. 

 

President Barack Obama (…) issued a statement expressing his sorrow 

(CNN, 2015-10-06, Civil rights activist dies at 100). 

 

CNN väljer att använda ordet sorg från Barack Obama precis innan han får göra ett 

uttalande. Det kan tänkas att CNN försöker göra Obama mänsklig och empatisk genom 

att låta honom uttala sig kring detta ämnet. Detta skulle kunna kopplas till den 

identifierade ledardiskursen som beskriver hur en president skall agera för att få vara en 

president enligt mediernas gestaltning.  

I texterna visas också en form av patos-argument från CNN där de visar att Obama är en 

del av folket. Detta gör de genom att visa hur han uttrycker sorg kring frågor som CNN 

tycker är viktiga. 

 

“the White House released a statement from President Barack Obama 

offering condolences to the charity from Americans” (CNN, 2015-10-05, 

Bombing could be war crime, U.N. says). 

 

CNN väljer igen att gestalta Obama som en generös person genom att nämna de 

kondoleanser som han har lämnat. Även i den här texten väljer de också att låta Obama 

komma till tals i texten. 

Detta kan sammanfattas som att Barack Obama fyller de krav som CNN anser att en 

president bör ha för att få räknas som president i sociala sammanhang. Dessa krav 

skulle kunna vara att personerna är generösa och trovärdiga i sitt styre. 
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“Obama leads country through grief” (CNN, 2017-10-02, Death and guns in 

the USA).  

 

Här väljer CNN att beskriva Obama som ledaren som leder nationen. Även ordet sorg 

följer med och att Obama leder nationen även då. Nationen ses i CNN:s texter som en 

form av gemenskap som har en ledare. 

 

5.2 CNN November 2017 

I detta delkapitlet presenterar jag resultaten från det empiriska materialet under bilaga 

B, det vill säga medietexterna från 2017. År 2017 har medierna börjat fokusera mer på 

gestaltningar av Trump som president i USA. Det har gått ett år sedan presidentvalet 

och Donald Trump har spridit anklagelser om falska nyheter och därmed har medierna 

haft tid att besvara detta. 

Nyheterna har under detta år blivit gestaltade som ett spel mellan medierna och Donald 

Trump. Diskurserna som gestaltar Trump kan också liknas med samma ledardiskurs 

som identifierades på Barack Obama. 

 

5.2.1 ”Vi har faktiskt rätt” 

Ett övergripande tema i det empiriska materialet från 2017 är hur CNN på ett nästan 

desperat sätt försöker vinna tillbaka förtroendet för publiken. De försöker ge exempel på 

saker de förmedlar och vad Donald Trump inte vet. CNN nämner i rubrikerna på det 

mesta utvalda empiriska materialet hur Donald Trump inte nämner allt. 

 

Donald Trump says something that isn’t true 5.5 times a day” (CNN, 2017-

11-14, Donald Trump says something that isn’t true 5.5 times a day).  

 

Det här är titeln på en av texterna. Här lyfter CNN fram påståendet att Donald Trump 

talar osanning. Istället för att nämna hur ofta han faktiskt påpekar något som är sant 

väljer de istället att fokusera på lögner. 

I artikeln nämns vissa värdeladdade ord som lyfter fram hur mycket osanning Trump 

talar. I artikelns ingress används ord som lögner, överdrifter och halvsanningar. Detta är 
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ord som CNN menar beskriver Donald Trump bäst. Artikeln kan ses som ett 

motangrepp mot Trump och hans anklagelser att det är medierna som talar osanning. 

Den här artikeln har inga direkta citat från Trump där han ges chans att bemöta dessa 

påståenden på något sätt. Journalisterna använder vissa etos-argument i texterna. Genom 

att bygga upp trovärdighet i sina argument försöker CNN vinna över förtroendet från 

läsaren. 

I texten ”Trump bores us with his vactions slides” (CNN, 2017-11-16) går det att 

identifiera hur CNN nästan försöker håna Trumps arbete som president.  

 

If Trump thinks red carpets, state dinners and adulation mean the world 

respects him, he is sadly mistaken. (CNN, 2017-11-16, Trump bores us with 

his vacation slides). 

 

Genom de här ordvalen kan det ses som att CNN anser att han inte är intressant att tala 

om. Enligt CNN är Trump mer intresserad av fina middagar och röda mattan. Det 

hävdar de sedan att det inte kommer göra honom mer respekterad. 

Generellt får Trump sällan komma till tals i texterna från 2017. De gånger han dock får 

göra det handlar de citaten om att CNN försöker motbevisa honom som president och 

hans ansvarsområde. 

 

“Polls show the Trump presidency has resulted in a loss of confidence in the 

United States and a loss of trust in the American President in almost every 

country in the world.” (CNN, 2017-11-16, Trump bores us with his vacation 

slides).  

 

CNN använder Logos-argument för att övertyga läsaren om att Trump inte är en bra 

president för landet. Här blir det genom att referera till enkätstudier och att det är 

Trumps presidentskap som resulterar i sämre förtroende och inte medierna som han 

själv påstår. 

Vad som också syns i retorikanalysen är att CNN spelar lika mycket på känslor genom 

patos-argument i sina artiklar. 
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“people will be talking about Trump's dry mouth rather than whether Moore 

will drop from the Alabama race” CNN 2017-11-15, Donald Trump’s dry-

mouthed victory lap). 

 

Det här kan beskriva hur CNN anser att Trump inte går att lyssna på och istället borde 

människor vända sig till medierna för att få informationen. Här kopplar de sina 

argument det till Trumps tal och att ingen kommer minnas saken som talet handlade om 

utan istället Trumps framförande. 

Även flera av texterna försöker övertyga läsaren genom att det är CNN som har rätt och 

att Trump inte längre går att tro på. 

 

5.2.2 Politiken som sak och spel 

I de senare artiklarna gestaltas inte politiken som sak på samma sätt som identifierades i 

de tidigare artiklarna. 2017 har CNN gått över till att sakgestalta politiken och ämnet 

som artiklarna handlar om. När Donald Trump ska framträda liknar de det istället ofta 

med ett spel. Detta kan ses som ett genomgående tema genom alla artiklar som valdes ut 

för 2017. 

I gestaltningsteorin menar Strömbäck (2015) att sakgestaltning ska syfta på att gestalta 

vad som är viktigt inom politiken och fokusera på saken. Sakgestaltningen ska enligt 

Strömbäck vara mer förekommande inom public service-medier än i de 

kommersialiserade medierna. CNN kan ses som ett kommersialiserat medium och 

därför kan gestaltningen mer fokusera på att gestalta politiken som ett spel för att locka 

tittare. 

Enligt kommersialiseringsteorin skulle medierna fokusera på att göra en ekonomisk 

vinst av de nyheter som presenteras.  

 

“Giving Trump less ammunition in the form of unforced errors is crucial. 

The media must prove it is deserving of the trust it desires” (CNN, 2017-11-

16, Why conservatives lost faith in mainstream media). 
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I det här stycket väljer CNN att beskriva sina egna misstag som en sorts ammunition 

som Trump använder. Ammunition förknippas med det som ger ett eldvapen styrka och 

utan den går vapnet inte att använda.  

Det här kan också kopplas till den politiska gestaltningen i form av spel som nämns 

inom gestaltningsteorin. Att använda vapen i den här pågående konflikten mellan två 

olika sidor. 

 

“(…) he and his cohorts have used " fake news" as the political weapon with 

which to bludgeon us into submission” (CNN 2017-11-14, Without a free 

press, there is no democracy). 

 

CNN väljer att likna begreppet fake news med ett vapen. De väljer också att likna detta 

vapen med påkar som ska hålla medierna på plats. Den här diskursen kan tänkas 

användas för att beskriva hur ett vapen används mot medierna. Detta kan liknas med ett 

spel där vapnet ska förstärka den ena sidans makt. 

 

“people will be talking about Trump's dry mouth rather than whether Moore 

will drop from the Alabama race” (CNN 2017-11-15, Donald Trump’s dry-

mouthed victory lap). 

 

Här väljer CNN att argumentera för hur Trumps agerande gör att mottagaren inte 

fokuserar på saken som handlar om sin kollega Moore. 

 

“You can also imagine him insisting to aides that he give this speech as a 

way to tell the story he wanted told about his many firsts and overwhelming 

successes during his two weeks in Asia” CNN 2017-11-15, Donald Trump’s 

dry-mouthed victory lap). 

 

Först väljer CNN ordet imagine, som blir att mottagaren ska gissa eller tänka sig själv 

en bild av Trump. Sedan fortsätter de att beskriva en form av sammanfattning av 

Trumps tal. 
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“Why conservatives lost faith in mainstream media” (CNN 2017-11-16, Why 

conservatives lost faith in mainstream media). 

 

Redan i inledningen till artikeln väljer CNN att fokusera på hur konservativa förlorat 

förtroendet. Texten tolkar jag som att konservativa kan ingå i en form av gemenskap 

och det är denna gemenskapen som har förlorat förtroendet för medierna. Medierna 

ingår i den andra formen av gemenskap. Hela den här formen av gestaltning kan liknas 

med ett spel med de två sidorna som spelar om makten. 

 

“Cupp believes that the seeds of distrust in the government that Trump is 

capitalizing on were first planted during the George W. Bush and Barack 

Obama years. Both administrations, she told Stelter, had "a lack of 

accountability, a lack of honesty, a lack of transparency," and were also 

hostile to the press.” (CNN 2017-11-18, Tracing the roots of conservative 

skepticisim in the media with S. E. Cupp). 

 

Här används också en liknelse till tidigare presidenter och att misstro är någonting som 

byggts upp under en längre tid. CNN har valt att låta någon annan komma till tals för att 

beskriva varför de anser att konservativa generellt förlorat förtroendet för medierna. 

 

5.2.3 En annorlunda president 

Gestaltningen av Trump skiljer sig till stor del från den av Barack Obama två år 

tidigare. Med utgångspunkt i det som jag kallade ledardiskursen gick det att identifiera 

hur CNN ser på Trump som en annan person. 

 

“But Trump is no typical president” (CNN 2017-11-13, Everyone wants to 

know what Trump’s gonna say on Roy Moore).  

 

Här väljer CNN att använda ordet typical som enklats kan översättas till vanlig eller 

ordinär. CNN väljer alltså att på ett sätt kategorisera samtliga tidigare presidenter i USA 

som att de har varit på ett visst sätt. När CNN ska beskriva Trump väljer de istället att 

låta honom avvika från den här normen som samtliga tidigare presidenter har haft. Det 
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kan också kopplas till presidenter i andra länder och att en president ska vara på ett visst 

sätt. 

Winther Jørgensen & Phillips (2002) menade att diskurser kan användas för att göra 

något svårbeskrivligt förenklat. Att därmed använda begreppet vanlig president kan ses 

som ett sätt att beskriva den komplicerade och ovanliga presidenten på ett enkelt sätt.  

Jag väljer att koppla ihop detta med den identifierade presidentdiskursen som nämndes 

tidigare. Eftersom Trump avviker från normen genom att inte vara den vanliga sortens 

president skulle det kunna tolkas som att CNN anser att presidenterna ska vara på ett 

visst sätt. 

 

5.2.4 Den ointressante presidenten 

Den andra diskursen som identifierats om Donald Trump är hur medierna är 

ointresserade av honom som president och hans övriga vardag. Det här blir som en 

motsats mot de diskurser som upptäcktes med Barack Obama där CNN stolt 

presenterade honom som president. 

 

”Trump's speech (…) will be remembered primarily for Trump's dry mouth” 

(CNN 2017-11-15, Donald Trump’s dry-mouthed victory lap). 

 

Veckan med det empiriska materialet publicerades veckan efter att Donald Trump 

kommit hem från en resa i Asien. När han återvänder hem håller han en presentation av 

det han gjort och åstadkommit. Detta väljer CNN att beskriva som Donald Trump den 

”torra” och en målgång. I artikelns rubrik använder de också begreppet victory lap som 

kan förknippas med en tävling. Detta är ett exempel på hur CNN använder gestaltning i 

form av spel.  

CNN valde ordet primärt i citatet. Det kan tolkas som de anser att det finns mer 

information bakom allting som egentligen aldrig kommer fram. Så istället blir det ett 

primärt fokus genom hela talet. 

 

”So, why not give a speech and force the "fake news" to cover it?” (CNN 

2017-11-15, Donald Trump’s dry-mouthed victory lap). 
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CNN återkopplar till Trumps anklagelser om att medierna sprider falska nyheter men att 

han själv har ett behov av att använda medierna och kan kontrollera dem genom att 

tvinga dem att rapportera om det han gör. CNN väljer att beskriva sig själva som att 

ingå i en gemenskap av medier som enligt Trump sprider falska nyheter. 

Senare i samma artikel väljer CNN att beskriva Trumps tal som ett sätt för honom att ge 

sig själv bekräftelse. I artikeln får också Trump möjligheten att uttala sig. Artikeln 

innehåller ett långt citat från Donald Trumps tal, som artikeln handlar om. Varför CNN 

väljer att ta med citatet här beror troligtvis på hur de vill övertyga läsaren om att det är 

de som har rätt. 

 

5.3 Komparativa analyser 

Gestaltningsteorin påpekar hur medierna ramar in medborgares verklighet och aldrig ger 

en exakt bild av verkligheten. Medierna är på så vis med och ger en bild som de anser är 

korrekt av de olika presidenternas identiteter. Som utgångspunkt använde jag 

diskursteorin för att förstå hur hela verkligheten består av en social konstruktion. CNN-

analysen visar på hur medierna år 2015 valde att avbilda Obama som president. Det är 

inte samma gestaltningar som används för Trump år 2017 även om han är president. 

Den första diskursen som identifierats kan därmed vare en ledardiskurs. Den beskriver 

att presidenter, oavsett om det syftar på en amerikansk eller annan nations president, ska 

vara på ett visst sätt. Den här normen avviker Trump ifrån. 

Med Barack Obama väljer CNN i alla artiklar att kalla honom President Barack Obama 

eller enbart President Obama. Det här kan tolkas som att medierna anser att Barack 

Obama uppfyller de här oskrivna kriterierna för att vara en president. Trump gör inte 

detta utan avviker från normen och därför är han inte en vanlig president som CNN 

skrev i sin artikel (CNN 2017-11-13, Everyone wants to know what Trump’s gonna say 

on Roy Moore). 

Winther Jørgensen & Phillips (2002) beskrev hur diskurser kan användas för att 

förenkla något som är svårbeskrivligt. Den här ledardiskursen som har identifierats är 

ett exempel på användningen av en diskurs för att förenkla Donald Trumps agerande 

och den bild medierna ger av honom. Även gestaltningsteorin beskriver hur medierna 

ramar in den här bilden som jag analyserat.  
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Barack Obama hade varit president i sju år vid tillfället och hade haft tid att visa vem 

han är, vad han är kapabel till att genomföra och dessutom visa att han ser sig själv som 

en bra president. 

Det går också att koppla detta till gestaltningsteorin om hur medierna ramar in 

verkligheten. Medierna kan ses som att aktivt ge bekräftelse till en president som redan 

är vald. Först blir de valda av folket, sedan får de bekräftelse genom medierna att de gör 

sitt arbete rätt. Det är vad Yamamoto et al. (2016) undersökte i sin artikel hur publikens 

förtroende för medierna sjunker när publiken ser medierna som något partiskt. Medierna 

väljer hela tiden att gestalta presidenterna på ett visst sätt. 

2017 har gestaltningarna av den nya presidenten förändrats. CNN anser jag verkar vara 

mer desperata efter läsare och att vinna tillbaka förtroendet hos allmänheten.  

I den sakdiskurs som identifierades valde CNN att fokusera på saken som artikeln 

handlade om när det var artiklar som Barack Obama framträdde i. I texterna som 

beskrev Donald Trump valde CNN att istället fokusera på honom som person istället för 

just saken. CNN väljer i de artiklarna att själva ta över ansvaret av att bevaka ämnet. 

Trump får vara med i texterna men får inte göra samma uttalanden som Barack Obama 

fick möjlighet till.  

Barack Obama och Donald Trump kan ses som två skilda personer trots att de både har 

varit presidenter. Barack Obama fokuserade inte på samma aktiva strid mot medierna 

som Donald Trump gjort. Därför går det att se mer hur medierna fokuserar på att sprida 

korrekt fakta genom sina texter och vinna tillbaka förtroendet från allmänheten. 

CNN visar ett större missnöje med Trump som president. Jag kopplar även detta till min 

identifierade ledardiskurs som också användes på Obama. 

I artiklarna om Donald Trump används mer logos-argument än texterna om Barack 

Obama. Detta kan bero på att CNN anser att de behöver övertyga med fakta. 

Donald Trump gestaltas mer som den sämre ledaren genom mediernas texter och i 

CNNs artiklar väljer de att kritisera Trumps regim. De gånger han får komma till tals 

väljer de citat som sänker förtroendet för honom. 

I kommersialiseringsteorin betonar Sigurd Allern (2012) att det finns en ökad 

konkurrens bland flera medier. I USA finns flera medier som konkurrerar om tittarna. 

Hur CNN väljer att gestalta identiteterna på de olika presidenterna kan bero på detta. 
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Medierna försöker bygga en bild av presidenterna som både är sann, lockar tittare och 

på lång sikt ger ekonomisk vinst åt företagen. 

 

5.4 Sammanfattning av analyserna 

Medierna har valt att gestalta artiklarna på flera intressanta sätt. Jag kommer att 

sammanfatta och besvara frågeställningarna i nästa kapitel. Vad som har identifierats i 

det empiriska materialet är hur CNN år 2015 valde att presentera Barack Obamas 

identitet på flera olika sätt. 

2017 gestaltas istället den nuvarande presidenten Donald Trump som en sämre ledare 

och CNN fokuserar mer på att ge korrekta fakta och bemöta anklagser om att sprida 

falska nyheter. Donald Trump får agera som en annorlunda president som inte är som 

alla tidigare presidenter varit. Detta är min ledardiskurs på hur medierna anser att en 

president eller andra ledare skall agera på ett visst sätt. 

Sakdiskursen visade hur Barack Obama fick komma till tals om saken i form av krig 

och vapentillgänglighet. När Donald Trump gestaltades valde CNN själva att skriva om 

saken medan de fokuserade på att gestalta Trump som person. 

Den nya presidenten Trump och medierna kan ingå i en form av konflikt som medierna 

väljer att gestalta som ett spel. Trump ser medierna som falska nyhetsfabriker medan 

medierna ser Trump som en dålig president för nationen. 

I frågeställningarna togs även upp vilka retoriska argument som användes och hur dessa 

förändrades. 2017 identifierades flera logos-argument i texterna, än 2015 då medierna 

istället varierade sin användning mellan etos och patos. De känslodrivna 

patosargumenten var inte lika förekommande 2017 men gick att identifiera 2015 genom 

de ordval som användes för att beskriva Barack Obama. 
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6 Diskussion och slutsats 

Generellt går det att se en förändring av presidentgestaltningarna mellan 2015 och 2017 

i texterna från CNN. Donald Trumps anklagelser mot medierna att sprida falska nyheter 

verkar skapa skillnader i de nyhetsgestaltningarna CNN gör. Enligt Sigurd Allern 

(2012) och Jesper Strömbäck (2012) är de överens om att mediernas numera har ett 

större ekonomiskt fokus. Jag trodde ursprungligen att mediernas gestaltningar hade 

kunnat förändras till något negativt för journalistiken. Men vad som egentligen händer 

är att medierna och i detta fallet CNN står fast vid sitt uppdrag att rapportera fakta trots 

att personer med makt väljer att kalla det falska nyheter.  

Syftet med min studie var att undersöka hur olika presidenter gestaltas under olika 

perioder. Min första frågeställning problematiserade hur diskurser såg ut på olika 

presidenter. Jag har i min studie identifierat ett antal diskurser. Den första var min 

ledardiskurs. Artiklarna som handlade om Barack Obama var ofta gestaltade som den 

inspirerande ledaren som alltid har en lösning med sig. Han finns där överallt och 

hjälper till.  

Den här ledardiskursen kopplade jag sedan till Donald Trump där han gestaltades som 

en annorlunda president. Detta tolkar jag som att CNN anser att presidenter ska vara på 

ett visst sätt för att få vara en ledare. Detta kan kanske vara ett skäl till att medierna kan 

ses som partiska i denna fråga. När de själva börjar kategorisera presidenter tror jag 

detta gör att medborgare anser att medierna är partiska i vissa frågor som både 

Yamamoto et. al. (2016) och Niven (2001) påstod med sina artiklar. 

I den här identifierade diskursen om Donald Trump visar också hur medierna hånar 

honom och försöker gestalta honom som en person som använder presidentrollen som 

en metod att få uppmärksamhet. Både Nivens (2001) och Claymans (2010) resultat 

visade att medier är mer kritiska mot olika presidenter. 

Av det resultat jag presenterat skulle det kunna tolkas att CNN anser att Trump har 

misslyckats med ett uppdrag att representera landet och vara ledaren för folket. CNN 

verkar istället försöka ta på sig denna roll och genom de artiklar jag analyserat har de 

öppet kritiserat Trumps styre. 

När Obama var president var det hans ansvar och CNN presenterade gärna vad han 

åstadkommit eller vad han hade för åsikter i vissa frågor. De valde istället att använda 

mycket sakgestaltning till skillnad från nyheterna om Trump. Detta är min sakdiskurs, 
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att saken får ta mera plats än personen. Politiken kan gestaltas på sak, spel och skandal 

(Shehata, 2015; Strömbäck, 2012). Jag har upptäckt att medierna väljer att sakgestalta 

den president de tycker gör sitt jobb rätt. 

Min sakdiskurs som jag identifierade kan därför också kopplas till ledardiskursen. 

Medierna väljer att fokusera på Trump som person till skillnad från Obama. Detta 

kanske beror på att de anser att presidenterna ska vara på ett visst sätt och med Obama 

anser medierna att han har uppnått kraven att få vara en ledare. Därför kanske det inte är 

lika säkert att ge Trump rollen som samhällets ledare och medierna får ta över denna 

rollen istället. 

I frågeställningen problematiserades också hur medierna övertygar mottagaren med 

hjälp av de tre retoriska argumenten. Retoriken går att finna i de flesta artiklar på något 

sätt. År 2017 har CNN börjat fokusera på att sprida fakta genom logos-argument. 

Anklagelserna från Donald Trump om att sprida falska nyheter har hållit på i nästan ett 

år. Journalisterna kan tänkas försöka motbevisa Trumps anklagelser om falska nyheter 

och därmed ge medborgarna en korrekt bild av verkligheten. Samhällets medborgare 

ska kunna förlita sig på att medierna sprider korrekt fakta och studiens resultat visar att 

det är vad CNN väljer att fokusera på. 

Patosargumenten var vanligare under Obamas tid som president än den var i de artiklar 

jag analyserade om Trump. Det kan bero på att medierna anser att de måste sprida egen 

information och det görs enklast genom logik och fakta istället för att spela på känslor. 

Känsloargumenten identifierades istället i texterna om Obama. CNN kan ha valt att 

använda mer känsloargument på Obama just för att de anser att han är på det sätt som de 

anser att en president skall vara. 

Jag tror att CNN kanske anser att en president ska vara en bra ledare för sitt land. Det 

var genomgående teman om goda gärningar de lyfte fram hos Barack Obama. Trump 

har med sin aktiva kritik mot medierna gjort att de anser att han är en dålig ledare för 

landet. Därför tror jag medierna anser att de har ett större ansvar att sprida fakta när 

presidenten misslyckats med det. 

Mitt resultat motbevisar också Nivens (2001) artikel. Hans resultat visade att 

bevakningen av olika presidenter görs på samma sätt och presidenterna tilldelas samma 

resultat. Jag har istället upptäckt med de presidenter jag studerat att nyheterna kan skilja 

sig åt. Detta tror jag kan bero på att Trump har varit mer aggressiv mot medierna och 

journalisterna än tidigare presidenter varit. 
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Den andra frågeställningen problematiserade om det gick att identifiera förändringar i 

nyhetsdiskurserna och retoriken. Ledardiskuren som identifierades visade skillnader 

från båda åren som lyftes fram. Enligt diskursteorin menade Winther Jørgensen och 

Phillips (2002) att diskurser är förbestämda kategorier som människor förväntas tillhöra. 

Ledardiskursen är en sådan diskurs jag har identifierat och som medierna vill 

kategorisera presidenter och övriga ledare som. Som nämndes i min frågeställning går 

det att se en förändring på denna diskursen mellan de olika tidsperioderna. 

Även sakdiskursen visade förändringar mellan olika presidenter. Med Barack Obama 

låg fokusen ofta på politiken som sak och hans åsikter om den. Med Trump har detta 

fokus på sak istället flyttats över till mediernas ansvar och Trump beskrivs som en 

annorlunda president som nämndes i ledardiskursen. 

Retoriken hade också förändrats till mer användning av logos 2017. Det skulle kunna 

bero på hur medierna anser att de behöver vinna tillbaka förtroendet genom att använda 

fakta och logik för att förmedla nyheter och beskrivningar av verkligheten. 

Med återkommande twitterinlägg har Trump angripit medierna och påstår att det inte är 

värt att lägga någon tid på dem. Detta bemöter CNN genom att aktivt kritisera Trumps 

aktiviteter. CNN väljer sedan att gestalta detta som ett spel precis som gestaltningsteorin 

beskriver som ett sätt för medierna att gestalta politik genom. Detta kanske beror på att 

medierna har ett vinstintresse och nyheterna kan liknas vid en form av vapen som 

används av CNN. Det här vapnet kanske Trump anser kan skada hans regim vilket gör 

att han försöker bemöta det tillbaka. 

Ett övergripande resultat av hela studien kan belysa hur och varför medierna och 

journalisternas uppdrag är viktigt för en fungerande demokrati. Med internets 

utveckling har det blivit lättare för vem som helst att skapa ett konto på till exempel 

Facebook eller Youtube och sprida vilken sorts information som helst. Därmed kan det 

bli lättare att också sprida desinformation. Medierna anser jag får ett större ansvar för att 

sprida korrekt information. 

Internetutvecklingen har också bidragit till alternativmedier som anser sig ge en 

alternativ bild av verkligheten. Min studies resultat visar att medierna ser sig själva som 

att de har ett ansvar att bilda medborgare i viktiga frågor. Om medierna hade övergett 

sitt uppdrag på grund av hot från presidenten hade det kunnat ge upphov till flera 

alternativmedier som hade kunnat vara partiska i vissa frågor. 
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Anklagelserna mot medierna att sprida falska nyheter kan ses som ett angrepp mot en 

fungerande demokrati. Men när detta händer har jag med denna studien kommit fram till 

att medierna istället står på sig och aktivt bemöter kritiken genom att presentera fakta. 

Journalisterna och medierna viker sig inte för rädslan att få sitt sändningstillstånd 

återkallat. När den här uppsatsen skrivs har detta ännu inte hänt med något medium i 

USA eller i ett annat land. Det skulle kunna vara intressant att studera hur medierna 

hade valt att fortsätta samma kritik av presidenten eller sina respektive makthavare på 

samma sätt. 

Min slutsats med studien är att medierna fyller en viktig och betydande roll i samhället 

och för demokratin. Medier och länders regeringar samspelar i samhället och de ska 

komplettera och bevaka varandra. När den ena delen inte fungerar, finns den andra 

delen där för att balansera det här samspelet. 

I slutändan handlar det om medborgarnas rätt att får korrekt information, kunna bilda 

sig i samhällsfrågor och få möjlighet att delta i sitt lands styre som är bakgrunden till 

det demokratiska statsskicket. 

 

6.1 Slutsats 

Jag har med min forskning upptäckt två diskurser som visar skillnader mellan de olika 

åren. Ledardiskursen visar hur CNN anser att presidenten eller en annan ledare ska vara 

på ett visst sätt för att få vara en ledare. Denna skiljde sig åt mellan 2015 och 2017. 

Obama fick gestaltas som en ledare medan Trump kritiserades mer. 

Sakdiskursen visade att nyheter om Barack Obama fokuserade mer på saken eller 

problemet som han mötte. 2017 är sakdiskursen förändrad och består istället av aktiv 

kritik mot Trumps regering. 

De retoriska argumenten har också förändrats mellan de två tidsperioderna. 2015 

fokuserade CNN på att använda mer etos och patosargument. 2017 använde de istället 

mer logos för att bevisa fakta. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Det resultat jag har presenterat i den här uppsatsen har belyst hur mediernas 

gestaltningar av olika presidenter skiljer sig mellan olika år. Det skulle också kunna 
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vara intressant att göra en kvantitativ innehållsanalys av hur nyhetsurvalet förändras och 

om vissa nyheter har blivit mindre förekommande eller som jag kommit fram med min 

undersökning, kanske det har blivit mer förekommande med artiklar som handlar om 

falska nyheter. Jag valde också att enbart studera den skrivna texten i min studie. Det 

hade också kunnat vara intressant att göra bildanalyser på liknande inslag och texter 

från olika tv-stationer. 

Liknande studie som jag gjort skulle också kunna göras i ett annat land, både en 

demokrati eller en mindre demokratisk stat. En annat intressant område skulle kunna 

vara att studera gatekeeping och nyhetsvärderingsprocesserna i olika länder eller studera 

liknande problem som uppsatsen belyst i andra länder och inte enbart hålla sig till 

demokratiska nationer. 

Med ökningen i medborgarjournalistik skulle det också kunna vara relevant att studera 

hur medborgare och andra samhällsaktivister väljer att angripa samma problem som 

uppsatsen fokuserat på eller undersöka vilka nyheter och nyhetsvärderingar som 

medborgarjournalisterna väljer att fokusera på.  
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