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Abstract 
In daily life, when walking to work, driving past signs, getting notifications on the phone or 

when we notice posters in the subway – we all get in touch with media and politics. When the 

elections are getting closer, media starts to reports more frequently about political parties, 

leaders and issues to enlighten the public. But the media changes just as time changes as well. 

Framing and entertainment/ advertising tends to be more common in political media in our 

time. Studies in media globalization and researches from the newest election in USA shows 

that the political media has become more personalized, which, according to some has an 

effect on the public’s attitude or belief towards politics and leaders. In that very situation, I 

got interested in finding out if and how the political communication with personalization vs. 

party-orientated as leading question, has changed in Sweden and USA from the beginning of 

the millennium to 2016. As help, framing has been used to find entertainment, personalization 

and party-oriented terms in 200 news articles. The findings and conclusions are as following; 

the political medias have changed to a new agenda, with framing and entertainment setting 

political news in a new light and perspective.    
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Den politiska budbäraren 

Medias globalisering och personifiering 

 

 

1. Inledning 
Vi lever i en digitalvärld, där nyheter kan bli gamla på bara några få minuter och en del 

hinner vi inte ens ta del av innan de blivit passé. Lika så påverkas vi av media och medias 

globalisering som givit oss en möjlighet till att följa med i vad som sker på andra sidan 

jorden. En utsträckt hand till att transportera oss till ett politiskt val i t.ex. Kenya, en chans att 

följa demonstrationer i en delstat i USA eller kanske en skandal som florerar i ett politiskt 

parti, i ett land vi inte hade så stor koll på. Politisk media förändras och påverkas av tiden och 

har förändrats mycket sedan 80–90-talet genom bland annat globaliseringens inverkan.1 I dag 

har massmedia, sociala nätverk etc en given plats på den globala scenen och vi påverkas mer 

av vad som sker inom den globala median än vad vi gjorde för tjugo år sedan. Tidigare har 

”amerikanisering” varit ett begrepp som förklarat att vi influeras av trender och kultur i 

Amerika, men idag är media ännu mer influerat och inspirerat globaliseringen av media, och 

där kommer politisk rapportering i media in i bilden.2  

 

Politiska kommunikationen som är media och politiska nyheter, syftar till media och 

journalistikens sätt att framföra politiska nyheter på, och upplysa medborgarna med 

information och göra oss till insatta väljare. På senare tid har politiken och dess valkampanjer, 

politiker och deras framträdande sakta vuxit till att bli mer vinklade, underhållande och 

målinriktad enligt studier inom media och masskommunikation.3 Det talas om horseracing i 

USA och viskas om att politiken övergått till att bli mer centrerad kring underhållning, vilket 

kan påverka medborgares uppfattning kring politiken.4 I denna föränderliga politiska media 

fann jag det intressant att studera om rapporteringen kring politiken blivit mer personifierande 

och centrerad kring personer, mer än att handla om partipolitik som en del av globalisering. 

                                                
1 Esaiasson, Peter. Svenska valkampanjer 1866 – 1988. Allmänna förlaget: Stockholm (1990). Sid 465 
2 Chapter Two: Media Globalization. Understanding the Media. Eoin Devereux. SAGE Publications Ldt: 
London.  (2007) Sid 33 
3 Patterson E. Thomas. News Coverage of the 2016 General Election: How the Press Failed the Voters. Harvard 
KennedySchool. Shorenstein Center. 2016-12-07 
4 Wemple, Erik. Another study bombs Clinton-Trump campaign coverage. The Washington Post. 2017-12-08 
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Eftersom tilltro till politiken och dess ledande figurer är viktig, och en ökande 

underhållningstrend inom politiken kan påverka både respekt och aktning för demokratin- är 

förändringen partipolitik à personcentrering en intressant trend att studera.  
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2. Problemformulering 
Media har en viktig roll i att nå ut till medborgarna och upplysa dem med politisk 

information för att få allmänheten till att bli insatta och aktiva väljare.5 Inför val är media en 

samlingsplats för politiken, både för att reda ut och belysa de politiska frågorna för 

medborgarna, men också en arena för politiker att framställa sina hjärtefrågor på. Detta är en 

viktig samlingspunkt men vi ser en tendens inom den politiska kommunikationen, och politik 

i allmänt, om att rapporteringen och debatter blir mer personifierad kring enskilda politiker än 

fokus på partipolitik och sakfrågor, främst i USA där detta fenomen är omdiskuterat. 

Eftersom nyhetstidningar och tv är ett sådant viktigt kommunikationsmedel, kan det ha 

inverkan på röstare och deras tro på politiken, ledde det mig till att vilja undersöka hur 

personifiering har förändrats i media över tid. I denna digitala och föränderliga värld vi lever 

i, är det intressant att söka hur den mediala rapporteringen inom politik har förändrats över 

tid, som en del i den kulturella globaliseringen politisk media är.6 Journalistiken och media 

gjorde ett kraftintryck på politiken och valkampanjer i början av 80-talet, och fick en större 

och mer betydande roll i den politiska sfären. Media började påverka politiker mer och nå ut 

till medborgarna på ett sätt som tidigare varit begränsad. Sedan dess har media och 

journalistiken, i trend med globaliseringen av media, förändrat sättet att skriva och rapportera 

politiska nyheter.7 

 

Så, i denna digitala värld, föds frågan om medias och journalistikens sätt att bevaka nyheter 

på. – Har den övergått från att vara particentrerad till att bli mer personifierad, och specifikt 

hur har den politiska kommunikationen förändrats i Sverige och USA?   

Genom teorin om globalisering alt kallad globalisering av media, som beskriver hur media 

påverkas av konsumtion, underhållning och egenintresse - är partipolitik och personifiering i 

media under valprocessen ett viktigt inslag i hur vi tar del av nyheterna och hur politiken styrs 

av den mediala bevakningen.8 Har medias rapportering av politik lämnat fokus på partiet och 

övergått till att bli mer personifierad och centrerad runt de olika ledarna och deras karaktär 

och privatliv?    

                                                
5 Perloff, M. Richard. The dynamics of Political Communication. Media and politics in a digital age. Tylor & 
Francis (2014) Sid 32–33 
6 Bennet W. Lance. The Personaliztion of Politics: Political Identity, social media, and changing Patterns of 
Participation. University of Colorado. Doi: 10.1177/0002716212451428. (2012) Sid 29 
7 Esaiasson, Peter. Svenska valkampanjer 1866 – 1988. Allmänna förlaget: Stockholm (1990) Sid 465 
8 Chapter Two: Media Globalization. Understanding the Media. Eoin Devereux. SAGE Publications Ldt: 
London.  (2007) Sid 35 
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Även i Sverige visas indikationer på att politiska rapporteringen i media samt den 

politiskasfären har förändrats. Om vi försjunker oss ner i en tidning eller ett program på tv 

kommer vi sakta märka att vissa politiska frågor får större uppmärksamhet än andra. Att det 

finns ett komplext system bakom valet av och vilka politiska nyheter som rapporteras av 

media och politiker samt hur dem framställs.  

 

Figur1: globaliseringen av media och dess samband med politisk kommunikation 

 
*Figurförklaring: Globaliseringens förlopp och samband med politisk kommunikation samt 
personifiering. Figuren är utarbetad av författaren till denna uppsats.  
 

När jag talar om politisk kommunikation och förändring i politisk media, vill jag rikta in mig 

på medias roll under valkampanjer och hur deras rapportering av politiker i Sverige och USA 

har förändrats över tid. Eftersom politisk kommunikation är en sådan betydelsefull och stor 

del av media, finner jag att detta ämne har en viktig roll, och ofta ouppmärksammad del i hur 

valkampanjer och politiker porträtteras. Sedan media är en viktig kanal för politiker såväl 

deras sakfrågor, är denna tänkbara förändring ett viktigt inslag i rapportering av politiker idag, 

och som kan ha inverkan på medborgares uppfattning om ledarna i landet samt den politik de 

för.9 

 

 

                                                
9 Perloff, M. Richard. The dynamics of Political Communication. Media and politics in a digital age. Tylor & 
Francis (2014) Sid 159 
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Jag finner att hur politiker framställs i nyheter och media vara ett intressant och betydelsefullt 

ämne att undersöka, och som kan innebära konsekvenser och problem om medias 

rapportering av politiker övergår till att bli mer personlig och underhållande med anspelning 

på det yttre än parti- och sakfrågor. Medias roll att framföra politiken och upplysa väljare om 

de ledande figurerna i landet är ett inslag i att berika människor med vad de olika ledarna står 

för och dess politik de framför. Denna kombination av media och politik gjorde mig nyfiken 

på vilja undersöka två olika valtillfällen i Sverige samt USA. USA för att det redan talas om 

en influens av personifiering, och Sverige för att politiken har haft en annan plats i media med 

en mer lugn framställning.  

 

2.1Syfte  

Syftet mer uppsatsen är att examinera förloppet av personcentrering och 

particentrering i politisk kommunikation genom framing som verktyg och 

globalisering av media som teori. Att i nyhetsartiklar från Sverige och USA söka om 

det skett en förändring över tid där medias rapportering av politiker blivit mer 

personifierad. Utifrån dessa fyra nyhetskällor vilka 200 artiklar utgör materialet, 

undersöka genom framing när och hur en tänkbar förändring tagit sig i uttryck.  

 

2.2 Frågeställning  

* Hur har medias bevakning av particentrering och personifiering av politiker i svensk kontra 

amerikansk media förändrats från 2002-  2016?   

 

2.3 Hypotes(er)  

Min hypotes är att media har övergått från att bevaka/ inrikta sig på partipolitik till att bli mer 

centrerad runt huvudpersonerna i syfte att underhålla och personifiera som en trend av medias 

globalisering och den digitala världen.   
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3. Teori 
Teorin som ligger till grund för uppsatsen är medias globalisering, det vill säga hur media har 

en tendens att påverkas av globaliseringen – och då inte bara genom det nya tidsrum som gör 

att nyheter sprids snabbare genom SNS (Social Network Service) – utan också sättet att föra 

journalistik på.  

 

Globaliseringen av media har lett till en allt mer egenintresserad -, underhållnings- och 

ekonomiskt baserad politiskt och kulturell media10, vilket har sin möjliga inverkan på 

resultatet i hur politiska nyheter framställs. Medias globalisering har inneburit ett trendbrott i 

kulturella sammanhang likt den politiska sfären med journalistiken och nyhetskällor sätt att 

förmedla politiska händelser på. Det vore nästan konstigt om medias rapportering av politik 

stått oförändrad i en digital och föränderlig värld. Till teorin om medias globalisering, finns 

aspekter som berör sättet att föra journalistik och nyhetsmedia på, först den globala 

spridningen av nyheter som får ett snabbare skeende genom SNS, den kommersiella aspekten 

om marknaden som genom globalisering blivit mer vinstdrivande och ekonomiskt intresserad, 

vilket lett till att både nyhets- och mediabolags köpts upp av storföretag och privatpersoner.11 

Politisk kommunikation har visat sig blivit mer influerad av kulturella sammanhang där media 

riktar in sig på globala livsstilar, trender och underhållning i form av reklam etc, vilket också 

har påverkat den politiska kommunikationen.  

 

Aspekter som inverkar på medias globalisering och journalistikens sätt att framföra politiska 

nyheter på är nöjesintresset i nyheter. Den växande omfattningen av media och snabba 

spridningen av nyheter, som i en konkurrenskraftig bransch leder till att behovet av nyheter 

som säljer ökar och förändrar nyhetsbolags bevakning av politiker och dess politik.12 Nyheter 

som spelar på politiska ledares karaktär, privatliv eller utseende har i en allt hungertörstig 

globaliserad värld på underhållning och snabba förflyttningar, fått större spridning på den 

mediala parketten. Media har förvandlats till en mer marknadsstyrd och dominerad industri 

där man kan anse globaliseringen vara trendbrottet, med fler egenföretag och egenintresse 

som påverkar vilka nyheter som publiceras och hur de skrivs. Politisk kommunikation, 

                                                
10 Jan, Mirza. Globalization of Media: Key Issues and Dimensions. Department of Mass Communication. 
European Journal of Scientific Research. 2009. Sid 69 
11 Ibid  
12 Chapter Two: Media Globalization. Understanding the Media. Eoin Devereux. SAGE Publications Ldt: 
London.  (2007) Sid 42-43  
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globalisering och framing har influens på både journalistiken och tänkbart också på 

medborgares uppfattning av politiska nyheter och ledare. Därför är teorin applicerbar för att 

söka förstå att politisk kommunikation är en del av den kulturella och allmänna 

globaliseringen, vilket följs av tender inom teorin och har inverkan på medias rapportering av 

politik och politiker.13   

 

Politisk kommunikation är ett ämne som förenar media med samhällskunskap och tar upp just 

sättet att sälja nyheter på, framförandet av nyheter, vinkla eller förställa politiska nyheter som 

ett medel att vinna åsikter eller uppmärksamhet – och inom denna aspekt faller frågan om 

partipolitik och personifiering. Personifiering är att rikta fokus på den politiska ledarens 

karaktär och privatliv, och partipolitik rör partiet och dess ideologiska ställningstagande och 

helhet. I detta fall har studien fastställt vilka begrepp som innebär personifiering genom att 

operationalisera ämnet. Den teoretisk definition torde vara: Personifiering – anspelningar på 

personers egenskaper, karaktär och personliga företeelser. Operationaliseringen av ämnet 

beskrives som följande: medias beskrivning och porträttering av politiker i debattartiklar som 

grundar sig i begrepp som rör personifiering genom att syfta till karaktär, utseende, 

privatangelägenheter, bakgrund, hobby, vinkling av personer, underhållande termer. 

Particentreringen i artiklarna är begrepp och företeelser som representerar partierna, 

fokuserar på partiet, den allmänna ideologin vilket rymmer allt från skatt till företagande, 

partiets ställningstagande i frågor, relation till väljare och övriga partier. 14 

 

För att finna personifieringen liksom particentrering i politiska nyheter kommer studien att 

använda sig av framing som ett verktyg och en del av teorin, sedan framing inom politisk 

kommunikation är en känd och använd teori och metod.  

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Perloff, M. Richard. The dynamics of Political Communication. Media and politics in a digital age. Tylor & 
Francis (2014) Sid 175 
14 Entman, Robert. Framing: Toward Clarfication of a Fractured Paradigm. Journal of Communication 43 (4). 
(1993) Sid 53-55  
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Tabell 1: Förändring partipolitik à personifiering  

 Första testgrupp Andra testgrupp 

USA Sverige USA  Sverige 

Parti Pers Parti Pers Parti Pers Parti Pers 

Framing x x x x x x x x 

Tabellförklaring: För att kunna mäta graden av nyheter som är particentrerade och personcentrerade, 
och kunna se en förändring, kommer jag att till min hjälp använda mig av framing som verktyg.  
 

Framing- ett verktyg för att mäta medias globalisering av partipolitik till personifiering  

Framing innebär att på ett medvetet sätt, med hjälp av begrepp, bilder etc vinkla och beskriva 

ett ting eller händelse på ett för sig självt fördelaktigt sätt. Syftet med framing är att i möjliga 

mån påverka människors uppfattning och attityd mot det givna ämnet, men också hur man 

strategiskt skriver om ett ämne på ett tekniskt sätt. Inom politisk kommunikation används 

framing som både en teori och metod i sättet att skriva nyheter på, och detta fall kommer 

studien ta hjälp av framing och välja ut de begrepp inom denna metod som beskriver 

personifiering likt particentrering i materialet. Framing som verktyg och en del av teorin i 

denna analys innebär att i politiska nyheter, söka efter innebörden och fastställa hur vida 

innehållet rymmer framiska begreppen av personifiering och particentrering. Denna metod i 

vardagligt användande syftar till att gestalta det politiskt intressanta med ideologiska och 

sociala begrepp så att de får ett inflytande på människors medvetenhet och attityd mot 

problemet. Robert M. Entmans har skrivit om framing och påpekar den betydande roll 

framingen har i den politiska och mediala världen. Framing som idé beskriver Entman som ett 

sätt att använda politiska frågor på för att locka uppmärksamhet till ämnet, genom att sätta 

frågorna i ett perspektiv som kanske inte är det mest neutral sett från båda sidorna som frågan 

rör. Istället kan framing ta hjälp av begrepp som beskriver personer i olika negativa och 

positiva termer, ikläda dem olika roller eller använda ideologiska uttryck för att locka väljare 

och åsikter. I samma bok tar författaren upp aspekten om framträdande och urval för att 

förklara begreppet framing- vilket är selektera aspekter ur ett framträdande och förställa eller 

förstärka den biten som faller i fördel för en självt eller ens tycke.15, 16  

 

                                                
15  Entman, Robert. Framing: Toward Clarfication of a Fractured Paradigm. Journal of Communication 43 (4). 
(1993) Sid 53-55 
16 Perloff, M. Richard. The dynamics of Political Communication. Media and politics in a digital age. Tylor & 
Francis (2014) Sid 30 
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4. Metod 
För denna studie har jag valt en kvalitativ innehållsanalys, vilket också är den metod som 

både rekommenderas i sammanhang som rör politisk kommunikation, samt den metod som är 

vanligast förekommande inom detta område.17  

 

En kvalitativ metod som en innehållsanalys är, innebär i detta fall att jag kommer att samla 

material från nyhetstidningar och analysera dem utifrån en lins av valda begrepp. Genom en 

innehållsanalys kommer studien att rikta in sig på helheten i materialet och genom framing 

utröna innehållet i artiklarna och hur vida dem representerar particentrering kontra 

personifiering. I innehållsanalysen, vars syfte är att studera hur den mediala övervakningen 

förändrats över tid, är denna metod den enklaste för att kunna mäta en skillnad i sättet att 

skriva politiska nyheter på.18 Eftersom politisk kommunikation är ett vitt begrepp som 

innefattar allt från styrning av politiska nyheter till valstrategi, kommer studien löpa efter 

vissa begrepp som kriterier för att avgöra dess innehåll genom framing och globalisering. 

Dessa begrepp som innehållsanalysen kommer att söka efter är följande; 

 

(1) personifiering, samma förklaring som tidigare nämnts på sida 7 

(2) particentrering, även här samma förklaring som under ”operationalisering”, sida 7.  

(3) hur vida artiklarna handlar om antingen particentrering eller personifiering i dess innehåll, 

kommer att avgöras genom de olika begreppen och artiklarnas fokus i innehållet.  

I innehållsanalysen av materialet som rör medias roll i politiken, kommer jag att välja ut två 

tillfällen att granska genom en tre teorierna jag valt, och hur användningen av dessa har 

förändrats över tid. Genom denna analys kommer jag söka efter när förändringarna skedde i 

medias personifiering av politiker under valkampanjerna - från att vara relativt parti-

centrerade till att bli en mer personifierad politik? Resultatet kommer att räknas ut i procent, 

det vill säga hur många artiklar som innehåller vardera analysenhet, och sedan räkna ut en 

eventuell förändring.  

 

 

                                                
17 Perloff, M. Richard. The dynamics of Political Communication. Media and politics in a digital age. Tylor & 
Francis (2014). Sid 66 
18 Esaiasson, Peter. Gilliam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Towns, Ann. Wängerud, Lena. Metodpraktikan: 
Kvalitativ innehållsanalys. Wolters Kluwer: Stockholm (2017). Sid 200 
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5. Material 
Materialet till innehållsanalysen av personifieringen i politiken, kommer utgöras av artiklar 

från fyra olika nyhetskällor, två vardera för de länderna som utgör min analys. De tidningar 

vars artiklar blivit material för denna undersökning, är DN med motiveringen att det är en 

rikstäckande dagstidning med flest läsare och som håller en hög kvalitét av att vara 

oberoende. Den andra nyhetstidningen är Aftonbladet som likt DN tillhör en av dem 

dagstidningar med flest läsare. Och för att få en validitetbild av politisk personifiering och 

den tänkbara förändringen, härstammar DN och Aftonbladet från olika håll i den ideologiska 

sfären, vilket är viktigt att ta i akt för att få ett hållbart material. Ur detta material kommer jag 

att samla tjugofem artiklar från vardera källan, vilket ger ett material på 100 artiklar.  

 

Fokus för studien kommer att läggas på representanterna för de två största partierna i Sverige, 

för att lättast kunna examinera hur de olika partiledarna framställs i media och utröna 

skillnader eller likheter. Studien kommer att söka efter artiklar som handlar om, i 2002 års 

val, Göran Persson och Socialdemokraterna samt Bo Lundgren och Moderaterna. I det sista, 

2014, faller Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt under förstoringsglaset.  

 

Materialet från nyhetskällor i USA under de valda valperioderna är CNN och Fox News. 

Dessa tidningar läses av flest människor i USA vilket borde ge en legitim bild över ur 

politiker personifieras i media. Den förstnämnda nyhetskällan är huvudsakligen influerad av 

liberalismen om ändå ansedd som obunden. Fox News är känd som att vara konservativ i det 

politiska språket, och med det som bakgrund utgör materialet en ärlig bild över vilken 

ideologi som kan påverka hur politiker personifieras, vilket är viktigt att minnas i analysen 

och resultatet. Även här fokuseras det på de två presidentkandidaterna inför de stundande 

valen, George. W Bush för republikanerna och Johan Kerry för demokraterna, samt Donald 

Trump och Hillary Cinton i 2016 års presidentval, representerade tidigare nämnda partier i 

samma ordning. Sammanfattningsvis ligger 200 artiklar som grund för uppsatsen, i vilka 

hundra kommer från CNN och Fox News. 
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Åren som kommer att rama in studien är följande;  

2002 – är det första valet under det nya milleniet i Sverige och kampen står mellan Göran 

Persson och Bo Lundgren. Varför jag valt detta år är för att sociala medier ännu inte fått 

genomslagskraft och det torde finnas en skillnad mellan början av 2000-talet och mitten av 

det andra decenniet. Samt för att jag från början tänkt analysera 1991 men fann inte 

tillräckligt mycket material.   

2004 – är presidentvalet i USA när George W. Bush vinner och med dito motivering som för 

det svenska valåret två år tidigare, blir -2004 det första årtalet vars material i medias 

rapportering som skall analyseras.  

2014 – Sverige får en ny regering med Socialdemokraterna i spetsen, det skiljer 12 år mellan 

det första året att analysera och en tänkbar förändring torde vara tydlig. Dessutom är 2014 

färskt i minnet och media har än mer större inflytande på politiken under valprocessen, vilket 

också gör det intressant att analysera 2014 års mediala rapportering av politiker.  

2016 – presidentvalet i USA som vinns av Trump. Medias roll skrivs det mycket om och det 

talas om större vikt på personerna i politiken än politiken självt. Ett intressant år att avsluta 

studien med för att få en bild över huruvida personifieringen förändrats i den politiska 

världen. 

Avgränsningen i tid och rum lägger jag till en period av de tre förestående månaderna innan 

valen på grund av att rapportering i media är som hetast inför upploppet till valen.  

 

5.1 Vikten av källkritik.  

Den källkritiska aspekten är viktig och därför har jag utgått från de fyra punkterna äkthet, 

beroende, tendens och tid som Torsten Thurén berör i sin bok Källkritik. Vikten av att 

artiklarna är äkta i historia är också nödvändigt, och därför har jag inte valt nyhetsartiklar som 

inte är skrivna av någon annan än ledande skribenter på nyhetstidningarna/ källorna. 

Tendensen och partiskhet är ofrånkomlig i uppsatsens material eftersom det är fyra olika 

nyhetskällor med skiftande ideologisk bakgrund som skall analyseras. Men det spridda 

ideologiskt och varierade materialet är nödvändigt för att kunna analysera medias förändring 

inom politiken, vilket leder till konklusionerna om att tendensen och partiskheten är av ett 

betydande inslag i analysen, men med beaktning i åtanke. Tiden för de olika artiklarna anser 

jag vara relevant eftersom det är en undersökning över ett historiskt skeende. 19 

 

                                                
19 Thurén, Torsten. Källkritik. Solna: Liber, 2013 
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6. Tidigare forskning 
Perloff, M. Richard. The dynamics of Political Communication. Media and politics in a 

digital age. Tylor & Francis (2014). I ovannämnda bok redogör författaren om hur media och 

politisk rapportering förhåller sig till framing som teori och metod i sättet att skriva politiska 

nyheter på. Författaren gör en ingående sammanställning över framing och dess eventuella 

påverkan på medborgare och ställning till politik, samt hur media och journalistiken 

behandlar detta verktyg i politisk kommunikation. Personifiering är ett inslag i framing och 

denna tidigare forskning blir ett exempel hur framing används i politiska nyheter, dessutom 

tar boken upp medias förändring i en digital värld och belyser komponenter som påverkar 

politik och journalistiken.  

 

Chapter Two: Media Globalization. Understanding the Media. Eoin Devereux. SAGE 

Publications Ldt: London.  (2007). I denna tidigare forskning tas medias påverkan av 

globaliseringen upp, och nämner komponenter som inverkar på media samt resultat av detta. 

Underhållning i media sett till reklam, humorprogram, underhållande nyheter etc som förenas 

med politik har fått större plats i media. Detta genom både organisationer, mediabolag och en 

marknad som har mer teknologi som utbud vilket gör att den globala median växer. Boken tar 

upp att den mediala globaliseringen influerar människors levnadsstil genom att avståndet 

mellan kulturer minskar, ökad konsumtion, reklam men också genom vilken agenda media 

bestämmer. Politiken påverkas också genom globaliseringen och den tidigare forskningen tar 

upp att allt fler globala mediabolags ägs av en få skara människor, vilket påverkar medias 

agenda.  

 

Bennet W. Lance. The Personaliztion of Politics: Political Identity, social media, and 

changing Patterns of Participation (2012) är författat av en professor i politisk 

kommunikation och tar upp i ovannämnda vetenskapliga artikel, den personifierade politiken 

och dess utrymme i media och medborgares vardag. Personifiering i politik har funnits länge 

och kan skifta ideologivis, men har i bägge fall ett samband till globaliseringen. 

Personifierande politik påverkas av samhället och marknaden, vilket enligt den tidigare 

forskningen påverkar det politiska deltagandet. Varför denna vetenskapliga artikel är 

intressant och applicerbar, är för att den lyfter upp politisk kommunikations ställning och 

betydelse i media och medborgares medvetande, vilket personifierande politik har en roll i. 
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7. 

-2002- 
 
Vi hoppar tillbaka i tiden till sommaren 2002 och det stundade riksdagsvalet den 15 

september. I analysen faller Socialdemokraterna och Moderaterna under förstoringsglaset i de 

artiklar som kommer att studeras genom framing som verktyg. Först kommer företeelsen av 

particentrering i artiklarna att presenteras och exemplifieras, för att sedan utröna 

personifieringen av politikerna i artiklarna.  

 
7.1 Dagens Nyheter 
Particentrering i media 
 
Particentrering är det förlopp i artiklar som spelar på partiet som helhet, artiklar som endast 

eller i majoritet berör partiets frågor och ideologi än att rikta allt fokus på partiledaren. 

Dagens Nyheter sommaren och förhösten 2002 skriver i majoritet artiklar som riktar fokus på 

de olika partierna. I början av 2002 är fortfarande den digitala och mediala spridningarna av 

nyheter begränsade till dagstidningar, så hur ser utrymmet av particentrering kontra 

personifiering ut i media?  

 
Socialdemokraterna med Göran Persson som partiledare, tillika stadsminister vid analysens 

tidsrum (även efteråt) förekommer frekvent i nyhetsartiklar i skepnad av partiet som helhet. 

Utav artiklarna på femtio som har analyserats, rapporteras det och skrivs om partiet i flertalet 

gånger än vad det görs om partiledaren. Ofta beskrivs partiet i synonymer och fokus i de 

politiska skildringarna från valprocessen och dess debatter och framförande, ter sig i uttryck 

ibland annat s-nej, rött spionage vid fronten, vänsterallians och socialdemokraterna samt 

sossarna. I artiklar som rör politiken syns en trend där intresse och fokus läggs på partiet från 

tidningen och skribenternas sida. De olika begrepp och synonymer som genom framing 

beskriver olika sätt att skildra händelser och frågor på, genom alt vinklingar, indikerar att 

innehållet i artiklarna oftast fokuserar på socialdemokraterna som parti mer än dess 

partiledare. Det är inte lika vanligt förekommande att Göran Persson beskrivs i termer av 

personifiering som spelar på hans karaktär eller privatliv, vid ett fåtal tillfällen beskrivs hans 

karaktär som landsfaderroll.20  

                                                
20       Bros, Henrik. Persson landsfadersroll krackelerar. Dagens Nyheter. 2002-08-09. www.dn.se  
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Moderaterna som parti beskrivs ofta i synonymer och de flesta artiklar handlar huvudsakligen 

om partiet, och om det är frågor eller kritik så riktas det till partiet och sällan till en enstaka 

person. Detta tar sig i uttryck i ett antal olika begrepp som går att finna i artiklarna, och som 

genom framing beskriver olika sätt att hänvisa till partiet. Av samtliga artiklar analyserade 

som rör Moderaternas på DN handlar 16 % om partiet. Exempel som begrepp från artiklar 

som riktar fokus på partiet i helhet exemplifieras i kollumen till vänster. Genom framing som 

syftar till hur artiklar, händelser eller frågor skrivs och förmedlas i nyheter indikerar 

majoriteten av begreppen som rör partiet, att centreringen och intresset/ framingens faller på 

partiet. Partiet är den grupp som i samhällsdebatter blir ansiktet utåt mot väljarna och läsarna. 

Den politiska skildringen under valrörelsen intresserar sig för vad partiet 

tycker och genom att referera till partinamnet i nyheter, inge solidaritet 

och gemenskap där partipolitiken är det viktigast. Nyhetsartiklar 

rapporterar ofta om vad partiet vill i sina frågeställningar eller deras 

relation till väljare, där artiklar belyser samhällsgrupper och 

samhällsproblem. Förekomsten av nyhetsartiklar som riktar fokus på 

particentrering är fler än att intressera sig för den enskilde partiledaren. I 

Moderaternas fall under valkampanjen är det få tillfällen som ges åt 

huvudpersonens egna liv eller karaktär, utom vid ett tillfälle där media 

berättar om den Moderata ledarens badäventyr istället för att hålla tal 

under Almedalsveckan. I artiklar skrivs ofta vi och i vissa artiklar nämns 

inte ens partiledaren utan fokus riktas på particentrering. Det finns en stark koppling till de 

övriga partierna och ofta omnämns moderaterna genom borgerliga termer istället för enskilt i 

frågor. Artiklar från Dagens Nyheter har också en tendens att omnämna den moderata ledaren 

Bo Lundgren i mer positivt ljus, men centreringen i artiklar som handlar om partiet är lika 

frekvent som i skildring av Socialdemokraterna.  

 

Bo Lundgren som inför valet var partiledare för Moderaterna beskrivs sällan i termer som 

anspelar på hans personlighet, liv, karaktär eller liknande som i nyhetsartiklar kan sälja för 

underhållning.  

I materialet som består av tjugofem artiklar innehåller 83,3 % particentrering, d.v.s. begrepp 

som genom framing analyserats och indikerar att artiklarna huvudsakligen handlar om partiet 

som helhet och de frågor som partiet står för. Det är artiklar där Moderaterna som parti har 

fokus och innehållet skildrar dess kampanj, ideologi, synsätt, framgångar eller motgångar – 

högerspöke 

 familjen 

moderat  

m-reaktioner 

m:s syn 

moderatledaren 

högerpartner 

borgerliga 

fyrklövern 

högerburen 
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partiet i säg. Dem övriga 16,6 % är artiklar som handlar om partiledaren Bo Lundgren där han 

står i fokus för media. 

 

7.2 Aftonbladet  

Particentrering i media 

I de tjugofem artiklar från Aftonbladet finns det en liknande tendens att rikta intresse på 

partiet genom att använda begrepp som är synonyma med 

Socialdemokraterna. I majoritet bland de olika artiklarna syns partiet mest 

och dess ideologi beskrivs som en enhet som rör hela partiet än fokus på 

partiledaren. Genom framing går det att tyda strukturer i artiklarna som 

följer particentrering genom att innehållet riktar in sig på partiets 

ställningstagande, en närmre närhet till väljarna och ett mindre fokus på 

partiledarens karaktär. Som i tabellen till höger syns förekomsten av 

partirelaterade begrepp i artiklar där rubriker och innehåll ofta refererar till 

socialdemokraterna genom dessa termer, den ideologiska och partipolitiska närvaron ter sig 

lika hög som i DN:s fall. Den mediala uppmärksamheten som spelar på partiledaren för 

Socialdemokraternas karaktär, i syfte att skildra politiska nyheter, ter sig i uttryck genom 

begrepp som: småmysa, ohotad, naturlig pondus, aningen stel, pressad. Dessa begrepp som 

ur framing är ett sätt att antingen förställa eller rikta fokus och intresse åt ett håll, ofta i fördel 

för en självt, syftar till att ge partiledaren karaktärsdrag som upplevs vara starka. Ur materialet 

är det sällan som media riktar negativ kritik mot partiledarnas personlighet eller identitet, 

istället uppmanar skribenter i artiklar politikern att inte hånle eller te sig överlägsen i debatter 

och framträdande.21  

 
I Moderaternas fall syns samma trend, om något större fokus på partiet än i 

socialdemokraternas exempel. Ofta skrivs det bara om moderaterna och stundtals i 

sammanhang med de andra borgerliga partierna. Sällan är det partiledaren Bo Lundgren som 

används för att fånga intresse i artiklarna eller till politiken och valprocessen. Det förekommer 

inte ofta nyheter som skrivs i underhållningssyfte, d.v.s. begrepp som genom framing 

hänvisar till personifiering.  

                                                
21       Mellin, Lena. Följ Mellins råd och vinn valet. Aftonbladet. 2002-09-12. www.aftonbladet.se  
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Personifieringen som går att tyda är ytters begränsad men det förekommer och begrepp som 

genom framing beskriver detta är ur artiklarna exemplifierade; storpappa, oflyt, religiös 

tilltro, kunnig och korrekt syftar till att beskriva partiledaren Bo 

Lundgren i termer av personifiering som spelar på karaktären. Den 

samtliga mängd av personifiering i artiklar från Aftonbladet rörande 

både partiledarna är 12 %, det vill säga tolv procent av alla* artiklar 

som handlar eller fokuserar på partiledarna och deras privatliv 

alternativ där dem representerar politiken för deras parti. Den 

sammanlagda mängden av particentrering kontra personifiering i 

media under valperioden 2002 för bägge partier är 76 %. 

 
 
 
 
 
 
Tabell 2: Förekomsten av particentrering kontra personifiering i media, valet 2002 

Particentrering Personifiering 
76 % 24 % 

Tabellen indikerar innehållet av particentrering kontra personifiering i samtliga artiklarna från 
analysen av 2002 års valperiod. Statistiken innefattar samtliga artiklar för båda partierna. För djupare 
förklaring och analys, se resultat.  
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8. 

 -2014- 
I detta kapitel kommer analysen från 2014 års politiska rapporteringar rörande particentrering 

och personifiering, hämtat ur DN och Aftonbladet, att presenteras.  

 
8.1 Dagens Nyheter  

Personifiering i media  
Almedalsveckan är igång och nyhetsflödet fylls av rapporter från politikernas tal, politiska 

skildringar i krönikor och ledarartiklar som för vidare de politiska nyheterna ut i landet. 

Antalet artiklar om de olika politikerna är ungefär det samma men de skiljer sig något i 

uttalandet om de både sidorna och partiledarna.  

 

Fredrik Reinfeldt beskrivs som passionerad men det sätts stundtals i ett negativt sammanhang 

som slutar i att han gjort sitt som statsminister. Han och hans partikamrater beskrivs också 

som visionslösa hjältar i sina roller som politiker. I samband med Fredrik Reinfeldt omnämns 

idélöshet och luddig22 som beskrivning på hans roll som stadsminister och politiken han för. 

Dock hyllas han mest och bland politikerna för att vara strategisk och den politikern med bäst 

retorik i sina tal under Almedalsveckan samt i senare debatter. Det läggs betoning på hans 

framträdande som en strateg med god retorik. Blonda och blåögda beskriver uttalande gjorda 

av partiet, och tvärsäker och tapper i sättet att framför talen på.  

 

I materialet finnes det att det ges ett marginellt större utrymme åt Stefan Löfven i artiklar, och 

partiledarna för Socialdemokraterna omnämns fler gånger än partiet självt. I sammanhanget 

som partiledaren beskrivs är det ofta han som har den ledande rollen och hans uttalande och 

framträdande som fångar uppmärksamhet. Vilket indikerar på ett större intresse för 

frontfiguren för Socialdemokraterna än för partiet självt. Fler gånger ges egenskaper åt 

Löfven i artiklar som skildrar partiledarens uttalande eller framträdande där han beskrivs som 

bland annat; ovillig, brist på vision, brist på klara besked, otydlig, luddig23 vilket genom 

framing beskriver förlopp av personifiering. Men sedan partiledaren för Socialdemokraterna 

ges större utrymmer i artiklar finnes det också fler positiva ord som beskriver denne ledares 

                                                
22Ledare. Jättar utan stora idéer. Dagens Nyheter. 2014-06-27 www.dn.se  
23Så var Fredrik Reinfeldts tal. Dagens Nyheter. 2014-07-03. www.dn.se 
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karaktär. Jordnära, skicklig, solidaritetsanslaget, självsäker, engagerad, trygg, ideologisk 

säker24 är ord som används för att beskriva Stefan Löfvens personligheter i yttrande och i sin 

roll som partiledare. Ofta rör artiklar också dennes framträdande i debatter och val där han 

sätts i fokus för partiets politik. Även om det finns ord som personifierar och spelar på 

partipolitikernas yttre karaktär och förmågor, är dem få och oftast dubbeltydig i sin kontext 

samt tid och rum. Till exempel användandet av säker, trygg och tapper vilket stundtals 

beskriver Reinfeldt eller Löfvens utstrålning och sinnesställning under/ i debatter och tal. 

Teorin om globalisering av media som syftar till att media bland annat blivit mer 

underhållande, går att urskilja i de begrepp som genom framing anspelar på personifiering och 

underhållning i artiklarna, i vilka innehåller mer underhållning än i början av 2000 talet.   

 

Tabell 3: Personifiering i medial under valet 2014 

 Fredrik Reinfeldt (M) Stefan Löfven (S) 

Personifiering Idélöshet och luddig, blonda 

och blåögda, tvärsäker, 

sliten, oengagerad, tapper, 

uttråkade stön. Strategisk, 

säker, bäst retorik, eldig, 

positiv 

Ovillig, brist på vision, brist 

på klara besked, otydlig, 

luddig. Jordnära, skicklig, 

solidaritetsanslaget, 

självsäker, engagerad, 

trygg, ideologisk säker 

Tabellförklaring: Ovan syns förekomsten av begrepp som skildrar personifiering i artiklar från DN. 
 

8.2 Particentrering  

I rapporteringen av de politiska nyheterna kring de bägge partierna är det i huvudsak 

partiledarna som ges fokus, deras uttal och vad dem tycker i frågorna snarare än vad partiet 

tycker eller dess politik. Particentrering finns i enstaka artiklar där fokus läggs på 

blockpolitik. Det är partiledarnas röster som hörs och ges uppmärksamhet åt, även finns det 

fler begrepp som spelar på personifiering, underhållning och framing mer än synonymer till 

de olika partierna. Skillnaden mellan det utrymme som ges för de olika partierna i förhållande 

till particentrering kontra personifiering är små, fokus i artiklarna läggs istället på att jämföra 

eller ställa partiledarna mot varandra.  

 

                                                
24 Ledare. Ta lövet från munnen. Dagens Nyheter. 2014-06-25. www.dn.se 
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8.4 Aftonbladet  
Personifiering i media 
 
Tidningen tillhör liksom förstnämnda tidning, en av landets mest lästa nyhetskällor vilket om 

man skall tro tesen om nyhetstidningar som tredje statsmakten, torde ha ett inflytande på dess 

publik. Hur denna tidning väljer att beskriva och ge ljus åt de olika partiledarna för 

Moderaterna respektive Socialdemokraterna kommer att presenteras här nedom. 

 
Personifiering och beskrivning av politikernas uttalande sett till utseende och karaktäristiska 

krafter de besitter, tar sig i uttryck i de flesta artiklar under valprocessen. Den moderata 

ledaren möts av ett större negativt motstånd och dito beskrivning av dennes personlighet och 

utstrålning. I flertal fall beskrivs Reinfeldts uppförande och hållning som trött, frånvarande, 

svettig, idélös och energilös i olika debatter eller tal. Det skrivs om privata möten på 

residentvillan i Harpsund med bilder från bastubadande som kopplas till underhållning. 

Vidare fortsätter artiklar att spela på personifierande begrepp och ord för att stärka bilden av 

partiledaren, begrepp som går att finna är arrogant, oengagerad, svårmodig samt ett 

inflikande om hans trötta uppförande med att inte ens alla timmar han lagt på gymmet kan 

dölja det. Till vissa artiklar tilläggs också tecknade eller fotograferade bilder valda som visar 

en vinklad sida eller mindre smickrande bild av partiledaren, som stärker betoningen på 

personifiering och framing. Flera bilder som väljs till artiklarna är ofta bilder på en jäktad 

eller stressad statsminister, trötta uttryck och få leenden som ofta sätts tillsammans med en 

rubrik om det fysiska tillståndet, eller i liknelse med svårigheter för partiet i valrörelsen. I 

jämförelse med s-ledaren och bilder och vinkling av situationen väljes oftast en mycket 

leende eller avslappnande bild på Löfven som sträcker ut handen till hjälp som bild till 

artiklarna.25 I flertal situationer är det en skrattande minister eller med ett bestämt uttryck 

tillsammans med en bild av en osäker eller konfunderad Reinfeldt.26 S-ledaren likställs också 

med tidigare ledare som Tage Erlander och Olof Palme, och sätts bredvid den sistnämnda i 

bildsättning till artiklar, vilket följer bias framing. Antalet begrepp och ord som beskriver 

politikerns utseende eller identitet är fler än vad som görs vid skildringar av Stefan Löfven 

och Socialdemokraterna i liknande artiklar. Samtidigt hyllas och beröms Reinfeldt med att 

vara modig, rakryggad, allvarsam och strategisk i framträdanden eller scener ur debatter.  

                                                
25 Holmqvist, Anette. Löfven trappar upp ideologisk konflikt. Aftonbladet. 2014-08-19. www.aftonbladet.se 
26 Holmqvist, Anette. Löfven: ”En viktig del av vår jobbstrategi” Aftonbladet. 2014-08-25. www.aftonbladet.se 
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I skildringar av Stefan Löfven finner vi genom framing en typ av favorisering sett från 

nyhetstidningens håll och ideologi, vilket inom teorin innebär vilka nyheter som selekteras, 

den fråga eller det problem som anses vara viktigast att lyfta upp. Det är desto färre negativa 

begrepp som beskriver dennes gestalt, och ofta sätts förtroendeingivande eller lugnande 

rubriker till artiklar som rör tal eller debatter, som i tecken av game framing vill visa en 

hoppfullare bild till ämnet. Exempel som går att finna är ”Gjorde inte bort sig”, ”kan inte 

vara alla till lags” eller ”helt rätt av Stefan Löfven…”.27,28 Det läggs vikt på Löfvens 

bakgrund och han hyllas för att han inte glömt bort vart han kommer ifrån. Ju mer valdagen 

börjar hägra, desto större utbud i positiva skildringar går att finna i artiklar av Löfven och 

Socialdemokraterna. Ofta i strategiska sammanhang där artiklarna och skildringarna målar 

upp en stark och tydlig politik och bild av ledaren samt dennes utstrålning än vad som går att 

hitta i början av analysen. Framgången kontras med nederlag för det andra partiet och artiklar 

som visar upp en tröttare och mer splittrad bild, i jämförelse med DN har Aftonbladet en 

större tendens att måla upp större klyftor och skillnader i både individuella personligheter som 

skillnader partierna emellan. 

 
Tabell 4: Personifiering i medial under valet 2014 

 Fredrik Reinfeldt (M) Stefan Löfven (S) 

Personifiering Rakryggad, modig, 

strategisk. Svårmodig, 

svettig, idélös, energilös, 

otydlig, trött, arrogant, 

oengagerad, tyst, 

frånvarande, inte värdigt 

Tydlig, tog kontroll, erfaren, 

trygg, polemisk, frän, smart 

politik, glimmerande, 

beslutsam, lugn, stabil, näst 

intill komplett felfri, mod, 

självkänsla  

Svarslös 

Tabellförklaring: Ovan syns förekomsten av begrepp som skildrar tillika personifiering i artiklar från 
Aftonbladet. 

 

8.5 Particentrering  

I analysen av hur vida nyhetstidningen kopplar den politiska ledaren till dennes parti finns det 

en ökning av centrering kring partiledaren, den mediala uppmärksamheten tillika 

                                                
27 Marcal, Katrine. Löfven har mod nog att ta hjälp av andra. Aftonbladet. 2014-09-07 www.aftonbladet.se 
28 Mellin, Lena. Lena Mellin: ”Löfven gjorde inte bort sig”. Aftonbladet.2014-07-29. www.aftonbladet.se 
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underhållningsnivån som genom framing spelar på personifiering. Fler artiklar och dess 

rubriker samt innehåll har större tendens att fånga in partiledaren med begrepp som beskriver 

dennes karaktär eller liv. I tabellen ovan syns exempel på ord som finns i artiklarna och 

rubriksättning, som är mer personifierad och innehåller framing. I likhet med medias 

globalisering om underhållning finns ett ökat intresse för nyheter som lockar uppmärksamhet 

genom privata karaktärsdrag, händelser och framing genom personifiering. I tabellen nedan 

visar procenten att 78 % innehåller underhållning och personifiering. 

 
 
Tabell 5. Förekomsten av particentrering kontra personifiering i media, valet 2014 

Particentrering Personifiering 
22 % 78 % 

Tabellen indikerar innehållet av particentrering kontra personifiering i samtliga artiklarna från 
analysen av 2014 års valperiod. Statistiken innefattar samtliga artiklar för båda partierna. För djupare 
förklaring och analys, se resultat.  
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9.  

-2004- 
Det stundar ett presidentval i november 2004 i USA, de två kandidaterna är George Bush för 

republikanerna och John Kerry för demokraterna. Detta är andra gången George W. Bush 

kommer att vinna ett presidentval, och den politiska världen i denna början av det nya 

århundrandet, flankeras av bland annat Irakkriget. 

 

9.1 Fox News 

Resultatet av analysen av nyhetsartiklar sett ur politisk kommunikations syfte visar på att 

innehållet omfattar en tämligen oberoende nivå av att ge de olika presidentkandidaterna 

karaktärsdrag eller skriva om deras privata angelägenheter och dylikt. I materialet från både 

Fox News och CNN beskrivs e bägge kandidaterna sällan i negativt ljus eller i termer av 

framing och personifiering. Media riktar in sig på de olika kandidaternas kampanjer och de 

olika ledarna omnämns ofta i sammanhang med de olika partierna. Det är dock att ta i akt att 

presidentvalen och dess föreliggande kampanjer riktar större fokus på de ledande 

frontfigurerna, eftersom valen centrerar runt presidentkandidaterna mer än partierna 

Demokraterna och Republikanerna. 

 

Det förekommer också att skribenter uppmanar till att hålla en högre nivå på debatterna och 

ger tips om framträdande. Överlag finns en tendens till att media är mer kritisk mot att 

framställa de olika ledarna vilket är i likhet med DN och Aftonbladet från analysen av 2002 

års mediala valbevakning. Globaliseringen av media som bland annat innebär att politiska 

nyheter övergått till att bli mer underhållande och egenintresserade genom att marknaden och 

ekonomin blivit mer vinstintresserad, har fått större inverkan. Dock har SNS ännu inte slagit 

igenom till allmänheten och de underhållande nyheterna på partikandidaters bekostnad är 

begränsade. Varken Bush eller Kerry i politiska nyheter från Fox News framställs i dåligt ljus 

eller beskrivs i termer och begrepp som rör framing av personifiering. I olika fall går det att 

finna beröm likt ”Kerry did a very good performance, the best I’ve seen him engage in”. 

Vidare fokuseras det på den politiska och ideologiska sfären med frågeställningar och sällan 

på personligheter eller identitet.   
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9.2 CNN 

Det finns en liten skillnad i det mediala utrymmet för de bägge kandidaterna sett till hur dem 

beskrivs och omnämns i termer av personifiering. Det hålls en någorlunda liknande nivå på 

innehållet i artiklarna som rör presidentkandidaterna och för det mestadels är det deras 

kampanjer och debatter som står i fokus. George W. Bush beteende och personlighet beskrivs 

vid tillfälle som ”thoughness” men utöver det är begreppen som genom framing syftar till att 

beskriva och ge personligheter åt huvudpersonerna med mål att framställa dem i olika ljus, 

tämligen små. John Kerry beskrivs stundtals i likhet som den dekorerade och meriterade 

militär han är, som stark och kapabel till rollen som president.  

 

I artiklarna förekommer det sparsamt med begrepp som syftar till framing och studiens valda 

kategoriska ord, medan det istället är en tydligare inriktning på partipolitik och 

valkampanjerna, vilket gör att specifika termer saknas.  

 
Tabell 6. Förekomsten av particentrering kontra personifiering i media, valet 2004 

Particentrering Personifiering 
79 % 21 % 

Tabellen indikerar innehållet av particentrering kontra personifiering i samtliga artiklarna från 
analysen av 2004 års valperiod. Statistiken innefattar samtliga artiklar för båda partierna. För djupare 
förklaring och analys, se resultat.  
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10. 

-2016- 
Trump eller Cinton? 
Kläder, hälsa och ålder. 

Valet mellan Trump och Clinton är bland de val som fått störst medial uppväckelse i USA 

såväl omvärlden. Nyhetstidningar har fyllts av uppdatering, undersökningar, protester och 

känslor över såväl de bägge kandidaterna som valrörelsen. Det har skrivits om oschyssta 

valkampanjer, pengar och köpta åsikter, falska rykten och flertal hemligheter som grävts upp 

och använts i valkampanjerna. Även hur media valt att skildra och rapportera om politikerna 

har fått uppmärksamhet, och i följande kapitel kommer här att presenteras resultatet av min 

undersökning över nyhetstidningarnas olika skildringar av kandidaterna.  

 

10.1 Fox News 

Nyhetskällan Fox News är en av de mest följda i USA och är kända för sin konservativa 

ideologi. Resultatet av analysen kring personifiering av Hillary Clinton kommer att 

presenteras först för att sedan redovisa resultatet av dito analys av Trump.  

 
Artiklar kring Hillary Clinton följer en tråd av hälsorelaterade rapporteringar, klädstil och hur 

hon ljuger och undanhåller information. Ett uppmärksammat ämne är kring mailskandalen där 

fokus ligger på att Clinton ljuger och är maktgalen i sin framtoning, vilket i artiklarna skulle 

innebära förfall för hela USA. I artiklar om debatter kandidaterna emellan beskrivs Clintons 

utseende och klädstil, färgval samt ansiktsuttryck. Osäkra blickar, ögon som tittar ner i 

manuset, ofokuserad och forcerade leenden. Vid ett annat exempel beskrivs Clintons leende 

och rörelse som ett sätt att få henne att framstå som varm och underbar i debatten, men 

avslutas med att det är ett exempel på ett fejkat beteende.  

 

”…a personality color associated with cheerfulness and creativity, plus a tendency to over-

analyse and engage in a methodical thinking.”29 

 

                                                
29 Whalen, Bill. Trump, Clinton, Wallace: Winners and losers from final presidental debate. Fox News. 2016-10-
20. www.fownews.com  
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Utdrag ur artikel som beskriver Clintons klädsel samt associerar det till vissa personligheter, 

ofta väljs en vinklad bild på en trött Hillary, vilket följer teori om bias. Kandidaten för 

Demokraterna beskrivs i artiklar som synisk, oärlig, och girig men mest riktas fokus på ålder 

och hälsostatus. I 10 av 13 artiklar från Fox News nämns Clintons hälsa och olika besvär, ofta 

i sammanhang om att hon inte är lämplig som president för USA. I nästan lika många artiklar 

skrivs hennes ålder ut i flertalet fler artiklar än hennes motståndare Trump, samt görs olika 

argument till varför hennes ålder inte gör henne lämplig som president. Ett exempel här 

nedom från en artikel som gjort om Hillary Clintons ålder, medan det i Trumps fall i samma 

artikel ges ett uttalande från dennes läkare som förklarar att han är frisk och full kapable till 

att leda USA som president. 

 

”Human begins, unlike fine wine, do not get better as they get older /…/ If the age is true that 

the typical president age two years for every one in office, then 70 is far from the ideal age to 

begin a presidency.”30 

 

Tabell 7: Personifiering i medial under valet 2016 

 Hillary Clinton (D) Donald Trump (R) 

Personifiering i termer av 

framing 

Moderat, stark. Synisk, 

kämpar, ofokuserad, oärlig, 

girig, maktgalen, ljugandes, 

hånler, galen 

Passionerad, kämpar 

Svårt att vänta på sin tur 

Tabellförklaring: Ovan syns förekomsten av begrepp som skildrar particentrering genom framing som 
verktyg från Fox News. 
 

Likt rapporteringarna av politiker och dess tillhörande parti eller ideologi, finner analysen ett 

större fokus på den enskilde kandidaten läggs i det amerikanska valet. Tillskillnad från 

bevakningarna av valrörelserna i Sverige, är det amerikanska från grunden mer uppbyggt runt 

kandidaterna – vilket syns i nyhetstidningars rapportering av valprocessen.  

 
Den politiska kommunikationens personifiering av de olika kandidaterna skiljer sig olika i val 

av ord och begrepp som beskriver de bägge politikern. Donald Trump, republikanernas 

presidentkandidat, beskrivs som en gentleman och det påpekas att han gör sitt bästa. I artiklar 

                                                
30Potarazu, Sreedhar. Why Clinton (or Trump) will lekely experience a health crisis in office. Fox News. 2016-
09-11. www.foxnews.com    
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beskrivs han också som passionerad men att han måste vara försiktig med sitt språk. Trump 

lyfts också fram som att inte vara ett monster, gelen, idiot eller vild som svar på hans 

beteende eller andra politikers åsikter. I rapporteringar från debatter förklaras det att han 

tvingas till att bete sig illa gentemot Clintons, eftersom han blir påhoppad av henne. 

Fortsättningsvis skrivs det att Trump kan, om han vill, göra Clinton till ett offer. Han sägs 

vara den enda som kommer mer verkliga politiska erbjudanden och politiskt inkorrekta 

sanningar – tillskillnad från Clinton som i artiklarna är korrupt och köpt. Den ideologiska 

aspekten spelar på en konservativ ideologi och i artiklar som rör demokraterna och Hillary 

Clinton nämns det att hon och partiet äventyrar eller förstör strukturer och marknaden.  

 
10.2 Particentrering 

Utifrån materialet som innefattar femtio artiklar, finns det överrepresenterat med negativ 

publicitet mot den ena presidentkandidaten, i detta fall Clinton, jämfört med vad som skrivs 

om Trump. Den negativa publiciteten går ofta in på personliga företeelser som rör 

demokraternas kandidats förhållande, hälsa och ålder samt hennes makes tidigare uttalanden 

eller skandaler. Det negativa som skrivs om Trump nedtonas ofta och förklaras som att han 

blivit manad eller påverkad till att uttrycka sig kontroversiellt.  

 

…  

 

10.3 CNN 

Om Fox News har en tendens till att skildra politiken ur ett konservativt skimmer, lutar CNN 

åt det liberala hållet på ideologins skala. Och likt föregående är CNN ett av de mest 

inflytelserika tv-bolagen och nyhetskällorna.  

 

Hillary Clinton. 

Personifieringen och vinklingar av huvudpersonerna är väldigt sparsamma, utan håller en 

liknande oberoende ton genom analysens gång. Det skiljer sig ändå vid vissa tillfällen hur de 

bägge kandidaterna väljs att beskrivas och förmedlas ut i media. Demokraternas 

presidentkandidat Hillary Clintons person beskrivs sällan utifrån karaktär eller identitet. Desto 

större fokus läggs på hennes motståndare Trump i debatter, och hur hon måste kämpa mot 

hans oärliga kampanj och strategi. I artiklarna finns det få uttryck som beskriver Clinton, utan 
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att vid några få tillfällen beskrivas som opålitlig. Skildringar görs på en leende och dansande 

presidentkandidat för att beskriva hennes framträdande vid en debatt.  

 

Donald Trump  

I artiklarna rörande den republikanske presidentkandidaten riktas fokus på hans inställning 

och behandling av kvinnor. Trump beskrivs som en produkt av sin samtid, en rik människa 

med marknadsinriktning som dömer och mobbar sina motståndare och kvinnor. Han beskrivs 

som idélös flertalet gånger och opålitlig i sammanhang med hans förmåga att kunna leda ett 

land. Det varnas för hur hans beteende, både temperament men också kvinnosyn kan påverka 

USA om han blir vald. I artiklarna uppmanas det att tänka på barnen och nästa generation och 

därigenom inte rösta på Trump.  

 
10.4 Particentrering  

Genom artiklarnas gång finns en fördel åt Clintons håll och demokraterna, men det är sällan 

det ter sig i uttryck i ideologiska ord utan en mer positiv inställning till Hillary Clinton som 

presidentkandidat. Det är sällan som hon beskrivs i negativa termer eller skepnader så som 

Trump görs. 

 

Tabell 8: Personifiering i medial under valet 2016 

 Hillary Clinton (D) Donald Trump (R) 

Personifiering i termer av 

framing 

Moderat, stark. Synisk, 

kämpar, ofokuserad, oärlig, 

girig, maktgalen, ljugandes, 

hånler, galen 

Passionerad, kämpar 

Svårt att vänta på sin tur 

Tabellförklaring: Ovan syns förekomsten av begrepp som skildrar particentrering genom framing som 
verktyg från Fox News. 
 

Tabell 9. Förekomsten av particentrering kontra personifiering i media, valet 2016 
Particentrering Personifiering 

16 % 84 % 
Tabellen indikerar innehållet av particentrering kontra personifiering i samtliga artiklarna från 
analysen av 2016 års valperiod. Statistiken innefattar samtliga artiklar för båda partierna. För djupare 
förklaring och analys, se resultat.  



Sophie Eriksson 
C-uppsats – medias globalisering och personifiering 

 28 

11. Avslutande analys 
I detta kapitel kommer empirin att analyseras och presenteras, samt ges ljus åt en 

övergripande tabell. Därefter kommer frågeställningarna att belysas och diskuteras i 

slutsatserna.   

 

Globaliseringen av media och journalistikens inverkan på politiska nyheter gjorde sin 

frammach redan i slutet av 80-talet, och har sedan dess fortsatt att ändra den politiska median. 

I början av 2000-talet var fortfarande sociala nätverk och den globala spridningen av nyheter 

begränsad jämfört med vad den är idag.  

 

Den politiska median har förändrats över tid och blivit allt mer personifierande i dess innehåll 

och syfte. Det förekommer fler underhållande begrepp och innehåll i politisk media, med 

exempel på hur partiledare beskrivs i allt mer negativa och termer som syftar till deras 

personlighet än den politiska ideologi de presenterar. I ljuset av bland annat globaliseringen 

och framing som är ett komplext nätverk av allt från ekonomi och marknad, sociala medier, 

underhållning, egenintresse, storbolag och teknologin har teorin satt en trend inom media och 

politisk media i allmänt, att influera den mediala och politiska agendan. Globaliseringen har 

också skapat möjligheter. Den politiska media i studiens fall har blivit mer granskande och 

vågar kritisera mer - samtidigt har underhållningen ökat, och det går att tyda en förändring av 

användandet av framing vilket leder till olika sätt att vinkla och underhålla politiska frågor på. 

Den politiska median har visat tendens att bli mer personifierande i amerikansk och svensk 

media under valprocesser och allt oftare beskrivs partiledarna utifrån karaktärsdrag, privata 

angelägenheter och sätts i vad som enligt framing är, ett mer vinklat ljus för att skapa olika 

ställningstagande och uppfattningar gentemot de politiska frågorna eller ledarna. Politisk 

media visar också tendens till att utrycka sig mer i negativa termer för att beskriva olika 

ledare och även i syfte att underhålla mer i de politiska nyheterna jämfört med studiens första 

år. Politisk kommunikation har som tidigare nämnts och konstaterat, blivit mer underhållande 

och påverkad av marknaden, egenintresse och konsumtion, vilket i sin tur förändrar 

efterfrågan av nyheterna och sättet att skriva politiska nyheter på.    
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11.1Varför är siffrorna intressanta?  
Som frågeställningen var, att undersöka den politiska kommunikationens innehåll rörande 

particentrering och personifiering över tid och dess tänkbara förändring, har empirin omfattat 

200 nyhetsartiklar. Från 200(2)4 och tolv år framåt har det skett, i den utsträckningen som 

materialet täcker, en förändring i sättet att skriva politiska nyheter på mot bakgrunden av 

personifiering och framing. Från analysramens början i sommaren 2002, mättes 75 % tillika 

79 % av de politiska artiklarna till att handla om particentrering, den allmänna partiideologen 

och större fokus på väljarna-  till att i en närmre samtid röra sig om 16 % kontra 22 % i media. 

Likaså finnes det ett större fokus på partiet och valkampanjerna i de valda nyhetsartiklarna i 

USA än politiska nyheter som spelar på underhållning, personifiering och dylikt som går att 

utröna ur framing i valperioden 2004. Det fokus som följer artiklarna åt är omständigheterna 

runt partiet och dess valrörelse, samt väljarna. 

Genom analysen av resultatet går det att konstatera att underhållningen har ökat med senare 

år, och de sistnämnda analysåren 2014 och 2016 mätte 22 % tillika 16 % i dess innehåll 

rörande particentrering vilket innebär att det i bägge fallen finns underhållning och 

personifiering i ca 80 % av artiklarna. Artiklarna innehåller inte endast underhållning, men 

ökningen av personifiering och underhållning som spelar på partiledarnas karaktär eller 

privatliv är mer vanligt förekommande i valen 2014 och 2016. Enligt resultatet av empirin 

förekommer det mer framing samt begrepp som syftar på personligheter hos karaktärer likt 

deras privatliv i fler sammanhang och i större utsträckning än fokus på den politik de 

representerar. Kontexten sätts ofta i sammanhang med underhållning eller framing. I kapp 

med globaliseringen och tidigare studier går det att dra slutsatser om att en ökning av 

underhållning och personifiering har en tendens att följa globaliseringen och i sin tur förändra 

den politiska kommunikations strukturer och människors syn på politik. Politisk media har en 

viktig roll att nå ut till allmänheten med samhällsinformation, politiska agendor, partiledare 

och partiers frågeställningar, valkampanjers ambitioner och i slutändan få människor att bli 

insatta medborgare. Från USA till Sverige över en period på knappt två decennier, har den 

politiska kommunikationen av particentrering och personifieringen förändrats till att bli mer 

personifierande.  
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Tabell 10: Förändring partipolitik à personifiering  

 Första testgrupp Andra testgrupp 

USA Sverige USA  Sverige 

Parti Pers Parti Pers Parti Pers Parti Pers 

Framing 79 % 21 % 75 % 25 % 16 % 84 % 22 % 78 % 

 

Den första testgruppen syftar till valperioderna 2002 i Sverige samt 2004 i USA. Framingen 

som används som verktyg för att finna begrepp som syftar till personifiering tillika 

particentrering, visar skillnad och ökning av densamma i politiska nyheter i ett tidsperspektiv. 

Analysen av den empiriska studien visar det att den politiska median har blivit mer person- 

och underhållsinriktad i över tid, från att i början av 2000 talet vara mer particentrerad.    
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12. Slutsatser 
I detta kapitel kommer frågeställningarna besvaras och diskuteras mot bakgrund av hypotesen 

och den underliggande teorin. 

Frågeställning: 
* Hur har medias bevakning av particentrering till personifiering av politiker i 
svensk kontra amerikansk media förändrats från 2002-  2016?   
I nyheter som omfattar politik från DN och Aftonbladet under studiens första analysperiod 

juli-september 2002, finns det en övervägande representativitet av particentrering i de 

politiska nyheterna. 76 % av de analyserade artiklarna handlar och riktar fokus på de olika 

partierna Socialdemokraterna och Moderaterna snarare än de olika partiledarna. 

Underhållning och personifiering av partiledarna i artiklar sträcker sig till 24 %, vilket 

indikerar att det inte ligger ett fokus på underhållning eller intresse för partiledarnas 

personligheter och karaktär. Den politiska kommunikationen som innebär medias del i 

politiken och de sätt politiska nyheter skrivs på genom olika verktyg är i början av 2000 talet 

mindre påverkat av personifiering och underhållning, vilket enligt i teorin om globalisering 

utvecklats på senare tid. Det finns en tendens att i materialet från den första analysperioden, 

skriva politiska nyheter på ett sätt som inger en helhetsbild för politiken där partiet och 

partiledaren ligger närmre varandra i politiken, liksom avståndet till väljarna som är närmre i 

politiska nyheter från tidigare 2000 tal i media.   

 

Liknade resultat av analysen i svensk media 2002 går att finna i det amerikanska valet 2004 

där fokus i nyhetsartiklar ligger på politiska sakfrågor där underhållningssyftet med de 

politiska skildringarna är ännu lägre än i valet 2002. Studien finner väldigt få begrepp som 

genom framing tyder på personifiering eller olika sätt att framställa personerna på. Resultatet 

av de artiklar som i huvudsyfte spelar på personen mer än dess politik är 21 %, vilket lägger 

sig nära resultatmässigt i studien kring den svenska politiska median i valperioden 2002. Av 

resultatet och analysen av densamma går det att döma att den underhållande aspekten (se 

framingens och personifieringens inverkan i media) är tämligen låg och förhållandevis 

likartad de olika perioderna emellan. Istället för, som i Sverige fokus på partierna, riktas 

intresse på kampanjerna och organisationerna bakom vilket går att dra paralleller.  

 

Tolv år senare har globaliseringen av media vuxit och sociala medier har gjort det möjligt att 

sprida nyheter och binda samman människor över världen. I Sverige 2014 råder ett valår och 

ur analysramen som sträcker sig från juli till september samma år går det att utröna en 
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skillnad sett tidsmässigt från 2002 i hur den politiska rapporteringen av politiker har 

förändrats. Resultatet visa att inriktningen på personifiering och artiklar i underhållningssyfte 

tillika bilder valda ur framingens närvaro är betydligt större än den fösta testgruppen som 

legat som grund för studien. Det förekommer fler begrepp i de politiska nyheterna som syftar 

till personifiering och framing i sättet att beskriva och rikta fokus på de olika 

huvudpersonerna. I likhet med globaliseringen av media går det att i analysen konstatera att 

en förändring skett där de olika aspekterna som tas upp i teorin om globalisering av media; 

egenintresse, underhållning, konsumenten etc. har större inflytande och närvaro i den politiska 

median och vår samtid. Under valperioden och de femtio artiklar som ingick i empirin utlästes 

det ett resultat på 55 % particentrering i artiklarna och 44 % som innehåller/ fokuserar på 

personifiering. Detta är en förändring från 76 % 2002 till 55 % 2014 i antal artiklar som 

handlar och fokuserar på partipolitik. Personifieringen och underhållningen sett till framing 

har ökat från 24 % det förstnämnda årtalet till 44 % det senaste svenska valåret. Det finns en 

tendens i materialet att innehålla mer framing som används för att skriva politiska nyheter på 

ett sätt som inger en alt. vinklad bild, personifierad bild av politiken och underhålsmässig i 

text och bild.  

 

Innehållsanalysen av artiklarna från CNN och Fox News under valperioden 2016 i USA med 

valdatum 8:e november, visar en utveckling från 2004 till att politiska nyhetsartiklar 

innehåller mer personifiering och underhållning genom framing, och en förändring i 

jämförelse med 2014. Majoriteten av de politiska nyheterna som florerar i den digitala världen 

från de olika nyhetskällorna indikerar ett stort intresse på underhållning och egenintresse. Det 

går att se en tendens i materialet från de bägge nyhetskällorna att det finns ett stort intresse för 

Hillary Clintons personlighet och karaktär där bland annat hennes utseende, ålder och hälsa är 

föremål för politiska nyheter. Detta i majoritet från Fox News. Nyheterna och skildringarna 

av hennes politik samt Demokraterna är ytterst få, det skrivs inte heller så mycket om den 

politik som Trump för utan större fokus på hans karaktär och uttalande, men en inbördes 

skillnad kandidaterna emellan finns där de politiska nyheterna skriver fler parti och 

politkrelaterade nyheter om den sistnämnda presidentkandidaten. 16 % av de femtio artiklarna 

riktar fokus på sakpolitik där presidentkandidaterna inte står i fokus medan 84 % är artiklar 

som syftar på personligheterna, privatliv och underhållning.  
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Hypotes(er):  
Att media har övergått från att bevaka/ inrikta sig på partipolitik till att bli mer 

centrerad runt huvudpersonerna i syfte att underhålla och personifiera som en 

trend av medias globalisering och den digitala världen.   

 
Min hypotes, fångad ur läsning av globalisering och media, visar sig av resultatet att döma – 

att globaliseringen har en sådan inverkan på media och politik att den förändrar den politiska 

kommunikationen. Även medias fokus och intresse har förändrats, och därmed torde det vara 

sant att hypotesen om att den politiska median övergått till att fokusera mer på 

huvudpersonerna och underhållning. Den politiska kommunikationen som i studiens fall riktar 

in sig på particentrering kontra personifiering genom framing och i ljuset av globalisering har 

förändrats från 2002 till 2016, i det fall att personifieringen har ökat i politiska artiklar. Enligt 

teorin om globalisering som tidigare nämnts har media påverkats av konsumtion, marknad 

och personer/ bolag som äger flera nyhetsbolag och tidningar, i vilket kan påverka att 

rapporteringen om politik förändras och har blivit mer personinriktad i media.  

 

Eftersom studien inte var ämnad att ta reda på hur underhållning i media påverkar 

allmänhetens uppfattning och tilltro till media, går det att konstatera i det material som legat 

som underlag för studien, samt den tidsrymd analysen infattar- att underhållningen och 

personifieringen har ökat sedan 2000-talets början.   

 

12.1 Kritisk diskussion 

Uppsatsen syftar till att undersöka om den politiska median blivit mer personifierande, men 

det hade också varit intressanta att undersöka vad som påverkar denna utveckling mer än att 

det finns en stark koppling till medias globalisering. Inom globaliseringen finns det flera typer 

av underkategorier - kulturellglobalisering, ekonomiskglobalisering etc vilka kan kopplas till 

medias utveckling och förklarar tydligare det där vad som påverkar utvecklingen. Hade tiden 

varit mån, hade uppsatsen kunnat göras mer djupgående och behandlat globaliseringens olika 

beståndsdelars inverkan på media. Andra teorier hade kunnat vara applicerbara också, men då 

med annan ingång på frågeställningen. Till exempel hade det kunnat göras en analys med 

teori om feminism, om hur den politiska kommunikationen om skildring och utrymme etc för 

kvinnor och män ter sig olika i politiska nyheter och media. Det är också värt att nämna att 
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materialet, de fyra nyhetsartiklarna varierar i ideologi och inte är en exakt indikator över 

liknande tiningars rapportering. Men eftersom de utgör två skilda ideologiska bakgrunder, och 

följer liknande mönster är ändå valet av nyhetskällor applicerbart, även om en mer 

djupgående studie hade kunnat ta med fler tidningar, alt fokuserat på den ideologiska 

bakgrunden också.   

 
12.2 Vidare forskning 
 
För vidareforskning hade det varit intressant att analysera hur politisk media som är 

underhållande och riktar fokus på personifiering, påverkar medborgares uppfattning, tilltro, 

röstande och syn på politik och politiska ledare. Politisk kommunikation med olika teorier om 

framing, bias, agenda-setting etc kan också påverka medborgares uppfattning, vilket gör det 

intressant att analysera vad detta kan innebära för konsekvenser och fördelar för människors 

politiska uppfattning och tilltro till politiken.    

 
12.3 Sammanfattning 
Politisk kommunikation som förenar media med samhällskunskap, är ständig närvarande i 

våra vardagar i form av politiska nyheter, debatter på tv, valaffischer uppklistrade på 

husväggarna och en ledare som står och talar, i någon park någonstans. Politisk media 

innehåller bland annat personifierande och particentrerad politik i dess skrift och artiklar. På 

senare tid i kapp med medias förändring som bland annat påverkas av globaliseringen, har det 

vistats tendenser till att den politiska medians blivit mer underhållande – vilket enligt forskare 

kan innebära konsekvenser för medborgares politiska uppfattning. Ur detta föddes uppsatsens 

fråga om den politiska median i Sverige kontra USA blivit mer underhållande, och hur 

förändringen tett sig. Genom framing som verktyg och del av teorin, har artiklarna analyserats 

för att utröna hur den politiska median förändrats från 2002-2016 i termer av personifiering 

och particentrering.  
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