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It is through the material that is presented to us by the media, that we form our 
perception of the world and our opinions about it. Therefore the framing of 
news is important to study, especially in our globalized world where the 
economy, politics and communication has a strong connection. Earlier studies 
have shown that there is a general fascination in Sweden for the United States, 
which not only have influenced popular culture, but also other parts of the 
Swedish society like news coverage. Some even say that Sweden is the most 
americanized country in the world. The purpose of this study was therefore to 
examine if Swedish news are being more americanized than news coverage in 
other parts of the world. Through a qualitative framing analysis this study 
examines which frames that occurs in news articles related to the american 
elections Super Tuesdays in newspapers from Sweden, Kenya and Singapore. 
The result of this study shows that the news coverage in many respects portrays 
the election in a similar, entertaining way, which can be assumed to be due to 
the americanization of news. However, there is no clear evidence that the 
Swedish news coverage would be more americanized than the Kenyan and 
Singaporean. 
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1.Inledning 

Det är nog inte många som har lyckats undgå Donald Trumps provokativa uttalanden 

under den amerikanska valrörelsen 2015-2016. Tack vare globaliseringen kan vi i såväl 

Sverige som i de flesta delar av världen följa de amerikanska presidentkandidaterna på 

deras primärvalsturné runt om i USA. I svenska medier tycks det ständigt trilla in 

nyheter kring nattens vinnare och rivaliteten mellan kandidaterna i någon av valets så 

kallade Super Tuesdays. Nyhetsrapporteringen sker såväl från kommersiellt håll som 

från public service och det är inte ovanligt att tidningars onlineversioner har en egen 

ämneskategori för valet, en guide i ”allt du behöver veta” eller president-quiz.  

Fascination för amerikansk underhållning eller ej så har den mediala cirkusen i Sverige 

också lett till frågetecken (Malmsten, 2016, 03 februari). Är vi svenskar såpass 

amerikaniserade att vi låter underhållningsvärde påverka nyhetsförmedlingen av 

politik? och är vi mer amerikaniserade än länder i andra delar av världen, så som Kenya 

eller Singapore?  

Paketeringen eller inramningen av nyheter, det vill säga hur nyheter förmedlas, är 

viktigt att studera av flera anledningar. En viktig anledning är att det är genom det 

material medierna presenterar som vi formar oss en uppfattning om världen och åsikter 

kring den. Medierna bidrar således också till människans identitetsskapande, behov av 

att känna sig upplyst och känna sig som en del av ett större sammanhang (Gripsrud, 

2011). Nyhetsmedier spelar även en viktig roll för demokratins existens. Weibull och 

Wadbring (2014) menade att utöver direkt nyhetsrapportering är mediernas uppgift att 

granska makten i samhället samt fungera som en länk och debattforum mellan olika 

grupper i samhället och på så sätt fungera som en slags tredje statsmakt. 

1.1 Disposition 

Eftersom intresset för USA och amerikansk underhållning har varit stort i Sverige sedan 

länge (Weibull & Wadbring, 2014) har jag i denna studie undersökt om svensk 

nyhetsförmedling kan anses vara mer amerikaniserad än kenyansk och singaporiansk. 
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Härnäst i kapitel 2 kommer ämnet ges teoretisk förankring och relevanta begrepp kring 

amerikanisering av nyheter kommer att förklaras. Kapitel 3 Syftar till att problematisera 

och konkretisera ämnet och därmed klargöra studiens syfte och relevans. Metoden som 

har applicerats för att kunna uppfylla studiens syfte bygger på en kvalitativ 

framinganalys och presenteras ingående i kapitel 4. Kapitel 5 ämnar till att tydligt 

redovisa resultatet som framinganalysen genererade vilken därefter har analyserats 

genom presenterad teori i kapitel 6. Slutligen förs en fri diskussion av studiens resultat i 

kapitel 7.  
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2. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet följer en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter och den tidigare 

forskning som anses relevanta för föreliggande studie. Teorier om bland annat 

globalisering, amerikanisering, domesticering och framing kommer att presenteras 

tillsammans med definitioner av centrala begrepp.  

2.1 Globalisering  

Globalisering syftar till den process där geografiska, ekonomiska, politiska och 

kulturella gränser mellan världens länder mer eller mindre suddas ut. Vanliga 

associationer är internationell handel, finansiella transaktioner och att vi rör oss och 

kommunicerar mer över nationsgränser. Globaliseringen är starkt förankrad i teorin om 

en liberal kapitalistisk marknadsekonomi vilken har förändrat den nationella ekonomin 

till att numera vara beroende av internationella handelsmönster (Thussu, 2006). Det är 

enligt denna definition som begreppet kommer att syfta till vid förekomst i denna 

studie.  

Något som har varit en förutsättning för globaliseringen är kommunikation och 

teknologisk utveckling. Framförallt internet har minskat beroendet av tid och rum och 

därmed möjliggjort att information kan spridas snabbt, enkelt och billigt till många 

människor samtidigt. Globaliseringen har på så sätt även förstärkt relationen mellan 

processens olika delar. Kommunikation fungerar således inte bara som ett sätt att dela 

information utan även som ett verktyg för att främja andra delar så som de politiska- 

och ekonomiska aspekterna (Thussu, 2006). Eftersom kommunikation har spelat en 

viktig roll för globaliseringen, är globaliseringen också intressant vid studier av 

kommunikation. Samspelet med kommunikation, politik och ekonomi som en 

globaliserad värld innebär är särskilt intressant vid studier av politisk kommunikation 

och därmed också intressant för denna studie.  

När det gäller nyhetsmedier har globaliseringen exempelvis inneburit en ökad 

medvetenhet om andra kulturer. Nyheter av stort intresse kan också få global spridning 
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via digitala medier under en väldigt kort tid tillsammans med tillhörande uppdateringar 

eller live-rapporteringar. Publiken har en större närvaro och inflytande vilken de kan 

visa genom kommentarer, genom att sprida vidare nyheter eller genom att själv agera 

medieproducent. Globaliseringen har medfört ett ökat utbud av nyhetskällor och i teorin 

innebär det att nyheter från hela världen har möjlighet att spridas. Valmöjligheten vad 

gäller antalet nyhetskällor kan främja olika perspektiv och därmed också demokratin 

(Nord & Strömbäck, 2012). 

Ur ett kritiskt perspektiv, har det ökade utbudet också lett till ökad konkurrens och 

således gett större utrymme åt kommersiella nyhetsmedier och kommersiell journalistik. 

Kritik riktas även mot att det globala medieinnehållet har blivit mer homogent samt 

präglas av ett västerländskt perspektiv till följd av framväxten av stora mediekoncerner 

och mediekonglomerat, som till stor del är amerikanskägda (Nord & Strömbäck, 2012). 

2.1.1 Journalisterna 

Samtidigt som avregleringen av kommunikationssektorn på 80-talet syftade till att 

främja det demokratiska samhället genom fri press, banade den också väg för stora 

mediekoncerner att inte bara växa nationellt utan även globalt. Även internets framväxt 

har haft både positiva och negativa konsekvenser för journalistkåren. Å ena sidan blev 

information både lättillgänglig och gick snabbt att sprida å andra sidan ledde den ökade 

konkurrensen på marknaden till en minskning av journalistkåren. De 

utrikeskorrespondenter som finns på plats bevakar ofta ett stort geografiskt område och 

de flesta befinner sig i Europa och USA, på platser centrala för ekonomisk och politisk 

makt så som EU:s högkvarter i Bryssel. För att ändå kunna leverera nyheter snabbt 

ökade därför beroendet av både nationella och internationella nyhetsbyråer. Denna 

mediekoncentration har gett upphov till problematiken kring makten över agendan och 

vilka vinklingar på nyheter som når oss (Weibull & Wadbring, 2014). 

Agence France-Presse, AFP och Deutsche Preses Agentur, dpa, med säten i Paris 

respektive Hamburg utgör Europas två största nyhetsbyråer. Den ursprungligen 

Londonbaserade nyhetsbyrån Reuters har flyttat till USA där den tillsammans med 

Associated Press, AP, och United Press International, UPI, utgör landets största. De 
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flesta av dessa nyhetsbyråer är verksamma i över 100 länder vardera. När det gäller 

antalet anställda journalister är Reuters störst med sina omkring 2700 stycken år 2012. 

Reuters är dessutom verksamma på 20 språk och är i många europeiska länder den mest 

betydelsefulla nyhetsbyrån. Exempelvis utgörs mer än hälften av utrikesnyheterna från 

Sveriges nationella nyhetsbyrå Tidningarnas Telegrambyrå, av nyheter som härstammar 

från Reuters (Weibull & Wadbring, 2014). I denna studie är avsändaren till 

nyhetsartiklar intressant då eventuella mönster i artiklarna som undersöks kan ha 

koppling till avsändaren.  

I det specifika avseendet kring amerikanska valet 2016, menar Vladislav Savic, tidigare 

utrikeskorrespondent för Sveriges Radio Ekot, att för mycket rapportering sker lokalt 

från USA och att det istället vore intressant att veta vad exempelvis en kinesisk 

statsvetare har för syn på de olika presidentkandidaternas ståndpunkter ”…Då kanske 

man till och med skulle lära sig den kinesiske ledarens namn eller den indiske ledarens 

namn…” (Malmsten, 2016, 03 februari). Detta tror han är ett internationellt problem till 

följd av minskat antal utrikesjournalister (Malmsten, 2016, 03 februari). 

2.1.2 Amerikanisering  

Amerikanisering är ett vanligt förekommande uttryck i det vardagliga språket men 

innebörden av begreppet är såpass omstridd att Åsard (2016) menar att många forskare 

därför undviker att använda det. Vanligtvis brukar amerikanisering syfta till att svenskar 

influeras, härmar eller importerar olika amerikanska företeelser så som amerikansk film 

och TV-serier, kurslitteratur, reklam, mode, snabbmatskedjor, sport, teknikprylar eller 

sätt att uttrycka sig i tal och skrift. I Åsards bok Det Blågula Stjärnbaneret (2016) 

definierar han amerikanisering enligt ”…en global process, där amerikanska influenser 

mottas, förändras och införlivas på olika sätt i skilda länder och kulturer.” (s.33) Det är 

enligt den definitionen som uttrycket kommer att användas i föreliggande studie och likt 

Åsard kommer Amerika syfta till landet USA och inte till kontinenten Amerika. 

Att inspireras av andra länder, så som USA, behöver dock inte betyda att ett land passivt 

låter sig påverkas av ett annat, utan kan även ses som ett steg av internationaliseringen 

där många företeelser dessutom försvenskas (Åsard, 2016). 
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2.1.3 Amerikanisering av nyhetsförmedling 

Amerikansk nyhetsförmedling har till skillnad från flertalet länder i Europa aldrig varit 

statligt kontrollerad utan har därför drivits av marknaden. På så sätt har underhållning 

länge präglat amerikansk nyhetsförmedling, inte minst när det gäller politik. En mer 

dramatisk gestaltning med fokus på personliga aspekter, skandaler eller det politiska 

spelet appliceras för att fånga publikens intresse (Thussu, 2007).  

Thussu (2007) påstår att gestaltningsformen med tydlig underhållningskaraktär som 

präglar amerikanska nyheter, mer eller mindre har påverkat europeiska medier, såväl 

kommersiella och public-service som ett utfall av digitaliseringen och avregleringen av 

kommunikationssektorn. Att amerikansk underhållning har påverkat nyhetsförmedling 

internationellt kallar han för en amerikanisering av medier.  

Eftersom denna studie ämnar undersöka hur svensk nyhetsförmedling gestaltar just 

amerikanska nyheter samt om det finns likheter eller skillnader mellan andra länders 

gestaltning lämpar det sig att uppmärksamma fenomenet som Thussu (2007) kallar för 

amerikaniseringen av medier.  

Det finns flera exempel som antyder att den amerikanska nyhetsförmedlingen har 

influerat den svenska. Åsard (2016) menar att medierna särskilt har påverkats när det 

gäller typografisk utformning och layout men också genom det mer personliga sättet att 

rama in nyheter. Ett exempel är vad som kom att kallas ”DN:s amerikanisering”  vilket 

syftar till tidningens förändrade innehåll till följd av redaktörernas besök i USA under 

tidigt 1900-tal. Inspirerade av den amerikanska pressens utformning förändrade Dagens 

Nyheter bland annat sin rubriksättning till att bli mer intresseväckande, typografin till 

att bli mer enkel och lättillgänglig samt att sporten gavs större utrymme. (Weibull & 

Wadbring, 2014).  
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2.1.4 Domesticering 

I kontrast till att teorin om amerikanisering leder till en global homogen kultur innebär 

domesticering av nyheter det motsatta. Teorin behandlar hur nationella nyhetsmedier 

gestaltar internationella nyheter. Domesticering av nyheter innebär att en nyhet anpassas 

till en nationell kontext för att förstås av- och skapa mening i en specifik kultur. Teorin 

bygger på att domesticeringen bidrar till en diversifierad nyhetsförmedling där globala 

nyheter ser olika ut i olika länder och kulturer (Clausen, 2004). På samma sätt som att 

teorin om amerikaniseringen av nyheter är intressant för denna studie, är även dess 

motsats intressant.  

Domesticering kan uppträda på olika sätt. Ulrika Olausson, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Jönköpings universitet, uppmärksammar tre typer av 

domesticering av nyheter i sin studie vid namn The Diversified Nature of 

“Domesticated” News Discourse. Dessa kallar hon för introvert domesticering, 

extrovert domesticering samt kontradomesticering. Introvert domesticering syftar till att 

en nyhet berövas sin globala karaktär och endast ges nationell angelägenhet. Den 

extroverta domesticeringen ansluter den nationella med den globala medan den 

kontrademesticerade helt saknar lokal förankring (Olausson, 2014).  

I en annan studie över domesticeringen av nyhetsrapporteringen om den arabiska våren 

i brittiska, finska och pakistanska nyheter beskrev Alasuutari, Qadir och Creutz (2013) 

olika tecken på domestisering. Exempelvis menar de att rapportering av inhemska 

utrikeskorrespondenter, intervjuer med landsmän på plats, uttalanden från inhemska 

aktörer så som utrikesministern eller artiklar som kopplar internationella händelser till 

inrikespolitik är tecken på domesticering (Alasuutari et al. 2013). 

2.2 Framing 

Det engelska begreppet framing, vilket kan översättas till inramning på svenska har en 

central betydelse för denna studie. Framing theory är en teori som behandlar på vilket 

sätt nyheter framställs. Teorin bygger på att medierna rekonstruerar en bild av 
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verkligheten snarare än att spegla den och har på så sätt möjlighet att påverka 

människors bild av verkligheten (Strömbäck, 2014).  

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs 

Universitet, har forskat mycket kring framing och översätter i sin tur teorin till 

gestaltningsteori på svenska. Han påstår att gestaltning är ofrånkomligt och präglar all 

typ av kommunikation. Journalisterna har således makt över på vilket sätt världen 

framställs, vare sig de vill det eller inte. En nyhet kommer därför aldrig att kunna vara 

helt objektiv utan kommer att påverkas av journalisternas sätt att rama in nyheten. Det 

vill säga genom sådant som ordval och betoningar, vilken fakta och vilka attribut som 

presenteras samt vilka perspektiv som används (Strömbäck, 2014).   

En djupare förklaring av begreppets innebörd erhålls av Robert Entman, professor i 

kommunikationsvetenskap vid Northwestern University. Han menar att framing utgörs 

av ”selection” och ”salience” det vill säga att ett urval av aspekter framhävs eller görs 

slående, meningsfulla eller minnesvärda för publiken med syfte att öka chansen att 

mottagaren uppfattar, urskiljer och kommer ihåg informationen (Entman, 1993). Han 

beskriver det enligt följande:  

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 
described. (Entman, 1993, s. 52) 

Entman (1993) förklarar att framing sker genom att författaren till en text fokuserar på 

några utvalda aspekter av en upplevd verklighet och framhäver dessa genom rätt 

placering i texten, upprepning eller associering till kulturella symboler. En 

sammanhängande text kan innehålla flera inramningar eller endast någon enstaka. 

Enskilda meningar i en text kan helt sakna inramning och korta informativa texter kan 

uppfattas som helt ramlösa (Van Gorp, 2010).  

Ramarnas funktion är vanligtvis att påvisa ett särskilt problem, definiera orsaken till 

problemet, göra en moralisk utvärdering av problemet eller ge förslag på åtgärder. Vad 
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som anses som ett problem och dess orsak är ofta betingade av kulturella värderingar 

(Entman, 1993). 

Hädanefter kommer samtliga fraser: framing, inramning och gestaltning att användas 

med anledning av att en översättning inte alltid faller sig lämplig för att öka förståelsen 

för texten. Samtliga fraser kommer att syfta till ovanstående definition som berör hur en 

nyhet förmedlas retoriskt.  

2.2.1 Gestaltning av politisk kommunikation 

Gestaltningen av politisk kommunikation, likt det denna studie behandlar, är något som 

bland annat Strömbäck tillsammans med flertalet kollegor tidigare har studerat. 

Resultaten av att studera nyheters inramningar leder ofta till många olika typer av 

gestaltningar, benämningar och definitioner av dem. I sin bok Den Medialiserade 

Demokratin: om journalistikens ideal, verklighet och makt (2004) beskriver Strömbäck 

fyra olika typer av gestaltningar vilka han menar är vanliga inom politisk 

kommunikation. Den första kallar han för sakgestaltning och innebär att journalistens 

fokus ligger på sakliga förhållanden så som händelseförlopp eller beskrivningar av 

politiska förslag. Den andra benämns spelgestaltning då journalistiken gestaltar 

händelsen som ett spel med vinnare och förlorare. Vanligt påstår han är att sport- och 

krigsrelaterade metaforer används. Skandalgestaltning är en tredje variant vilken oftast 

innebär personligt riktad kritik åt exempelvis en politikers handlande, beteenden eller 

uttalanden. Den sista gestaltningen kallas för trivialgestaltning och innefattar en 

händelse som saknar politisk relevans men ändå berör politiker, som exempelvis en 

politikers frisyr (Strömbäck, 2004).   

Strömbäck påstår att spelgestaltningen är väl utbredd i amerikanska medier, något som 

de amerikanska forskarna, Jamieson och Cappella (1997), fann redan på 90-talet. Själv 

har han vid flera tillfällen studerat förekomsten av sak- respektive spelgestaltning i 

valkampanjer i olika länder där skandalgestaltning och trivialgestaltning förekommer 

som underkategorier till spelgestaltning.  
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Tillsammans med Daniela Dimitrova, forskare vid Iowa State University, har han 

studerat förekomsten av spel- och sakgestaltning i nyheter från det svenska valet 2002 

och jämfört med gestaltningen av det amerikanska valet 2004. Resultatet visade att 67% 

av amerikanska nyheter gestaltades som spel medan samma gestaltning förekom på 

drygt 50% av de svenska (Strömbäck & Dimitrova, 2006). I en liknande studie har han 

tillsammans med Óscar Luengo, forskare i statsvetenskap vid University of Granada, 

funnit att att 53% av spanska morgontidningar gestaltade det spanska valet 2004 enligt 

spelgestaltningen (Strömbäck & Luengo, 2006).  
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3. Problemformulering 

I det här kapitlet presenteras de problembilder som amerikaniserad nyhetsförmedling 

eventuellt kan erhålla tillsammans med en presentation av Sveriges, Kenyas och 

Singapores relation till USA. Dessa leder sedan fram till studiens preciserade syfte och 

konkretiseras till tre huvudsakliga frågeställningar.  

3.1 Problembakgrund 

Många av de problembilder som amerikaniserad nyhetsförmedling erhåller kan tänkas 

ha förankring i globaliseringen. Medielandskapet har under de senaste decennierna 

genomgått stora teknologiska- och politiska förändringar som har haft en stor betydelse 

för nyhetsflödet och därmed det material som ligger till grund för vår uppfattning om 

världen. Exempelvis så kom utvecklingen av satellittekniken, avregleringen av 

kommunikationssektorn som inträffade i många europeiska länder och internets snabba 

genomslag att påverka medieinnehållet. Å ena sidan genom att gynna den fria pressen, å 

andra sidan möjliggöra att nyhetsförmedling har kunnat tillhöra en global marknad. 

Denna globala marknad har bland annat öppnat upp för funderingar kring vem som har 

makten över vår världsbild samt vilka budskap nyheterna förmedlar (Weibull & 

Wadbring, 2014). 

Det finns flera anledningar till att intresset för det amerikanska valet är stort även 

utanför USA, trots att det som bekant bara är amerikanska medborgare som har rösträtt i 

valet. Till skillnad från andra stormakter som Kina, Ryssland eller Tyskland är USA 

världens enda så kallade supermakt både militärt, ekonomiskt och kulturellt. Således får 

många av de beslut som fattas i USA omedelbara konsekvenser i såväl Sverige som 

övriga världen (Åsard, 2016). Trots att amerikansk politik påverkar större del av vår 

globaliserade värld finns ett problem i det journalisten Henrik Torehammar skrev var 

anledningen till att svenska medier verkar bry sig mer om amerikansk inrikespolitik än 

svensk. Han tror nämligen inte att intresset grundas i sakpolitik, utan att det dels beror 

på svenska journalisters förkärlek till glamouren i Hollywoodproduktioner centrerade 
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till vita huset. Dels för att den amerikanska valrörelsen har ett underhållningsvärde som 

gör att varken journalisterna eller publiken kan få nog (Torehammar, 2016, 30 mars). 

Kommunikationsforskaren Daya Kishan Thussu (2007) ansåg, i likhet med Torehammar 

(2016, 30 mars), att icke-amerikanskt nyhetsinnehåll har blivit amerikaniserat, det vill 

säga influerats av USA till att bli mer underhållande som en effekt av att USA:s 

ställning i den globala medievärlden. En del amerikanska undersökningar så som 

Iyengar, Norpoth och Hahns (2004) studie vid namn Consumer Demand for Election 

News: The Horserace Sells, har å enda sidan visat att intresset för politiska nyheter 

ökade när medierna gestaltade nyheterna på ett mer underhållande sätt. Å andra sidan 

visade Jamieson och Cappellas (1997) studier i slutet av 90-talet på nackdelar med att 

politisk kommunikation präglas av underhållning. De fann nämligen att gestaltningen 

ledde till ett minskat förtroende för aktuella politiker samt även minskat intresse för 

politik i stort.  

Gripsrud (2011) uttryckte i sin tur oro i likhet med Jamieson och Cappella (1997) där 

han menade att den underhållande gestaltningen av politisk kommunikation kan utgöra 

ett stort problem. Han menade att om individen uppfattar nyhetsförmedlingen som 

alltför ytlig kan det leta till att hen inte upplever sig ha något inflytande i viktiga frågor 

och således hotas individens identitet och engagemang som samhällsmedlem (Gripsrud, 

2011).  

Ett ytterligare problem kring makten över vår världsbild handlar om att den skiljer sig 

från andra människors. En fråga som är viktig att ställa då somliga menar att Sverige 

har en såpass speciell relation till USA att vi skulle vara världens mest amerikaniserade 

land (Åsard, 2016). Erik Åsard (2016) professor i nordamerikastudier påstod att det på 

många håll i Sverige även finns en fascination för USA vilken har influerat det svenska 

samhället särskilt när det gäller populärkultur, samarbeten vid högre utbildning och 

kommunikation. När det gäller mediebevakning exemplifierade han den massiva 

bevakningen av det amerikanska presidentvalet 2012 och hur den svenska journalistiken 

har utvecklats till att bli mer personifierande, som tecken på amerikanskt inflytande i 

Sverige.  
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Om denna fascination för amerikansk kultur skulle påverka det svenska nyhetsflödet 

mer än vad det påverkar kenyansk och singaporiansk nyhetsförmedling uppstår en 

problematik i fråga om att vår världsbild skiljer sig från andras samt om svenskar 

därmed är mer mottagliga för amerikanskt inflytande. Att gå miste om en 

mångfacetterad nyhetsförmedling enligt den fria pressens avsikt skulle således även 

hota det demokratiska samhället. 

3.2 Relation till USA 

Sveriges, Kenyas och Singapores anknytning till USA ser olika ut och har historisk 

grund. Kenya och Singapore har båda speciella kopplingar till USA. Kenya, det 

Östafrikanska landet med över 45 miljoner invånare är en gammal brittisk koloni. 

Således är det påverkat av anglosaxisk kultur och har engelska som officiellt språk 

(Landguiden, 2016a). Detsamma gäller den lilla önationen i Sydostasien, Singapore 

(Landguiden, 2016b). För Kenya är USA landets näst största handelspartner 

(Landguiden, 2016a) och för Singapore är de tredje störst, vilket i detta sammanhang 

gör USA särskilt viktigt för Singapore då landet är ett extremt exportberoende 

handelscentrum (Landguiden, 2016b). Kenya har däremot koppling till USA som 

biståndsland samt den säregna aspekten att president Barack Obamas pappa kommer 

från landet (Landguiden, 2016a). 

Sveriges relation till USA skiljer sig från Kenyas och Singapores i flera avseenden. 

Åsard (2016) menade att Sveriges relation till USA på många sätt är personlig vilket  

bland annat ska ha grundas i utvandringen. Han skrev att utvandringen är en av de 

största händelserna i Sveriges historia vilken därmed har skapat en stark relation till 

landet. Redan 1777 var Sverige världens första neutrala land att erkänna USA som stat 

och handelsavtal har funnits nästan lika länge, vilket har haft en betydande roll för den 

svenska offentligheten (Åsard, 2016). I Sverige har även intresset för amerikansk kultur 

varit stort sedan länge. De första utländska underhållningsprogrammen som nådde 

Sverige var amerikanska och numera är det svårt att undvika amerikansk kultur 
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(Weibull & Wadbring, 2014). Enligt Åsard (2016) har USA, för svenskar, således blivit 

ett land som alla känner till och som därmed är lätt att referera till.  

3.3 Syfte 

Mot bakgrund i hur medielandskapet under de senaste åren har förändrats mot en global 

marknad samt i de eventuella problem som en amerikaniserad nyhetsförmedling kan 

innebära, vad gäller samhällsengagemang och uppfattning om världen, är syftet med 

denna studie att undersöka hur nyhetsförmedlingen kring det amerikanska valet ser ut i 

Sverige, Kenya och Singapore.  

Sverige kommer att falla i fokus för denna studie med anledning av det tidigare nämnda 

påståendet om att Sverige skulle vara världens mest amerikaniserade land samt av 

naturliga skäl då den är författad i Sverige. 

Det finns flera tidigare studier som visar tecken på att europeisk nyhetsförmedling 

skulle vara amerikaniserad, men få som jämför nyhetsförmedlingen mellan länder med 

större geografisk och kulturell spridning. I denna studie kommer därför svensk 

nyhetsförmedling jämföras med kenyansk och singaporiansk. Kenya och Singapore har 

valt baserat på att de är två engelskspråkiga länder som skiljer sig både från varandra 

och från Sverige när det gäller bland annat geografiskt plats, kultur och relation till 

USA. 

Med anledning av att politisk kommunikation är en genre som länge har präglats av 

underhållning i amerikanska medier, och det faktum att utfallet i amerikanska valet har 

en internationell påverkan, kommer denna studie att avgränsas till artiklar som berör det 

amerikanska valets Super Tuesdays. Vidare kommer studien av praktiska skäl att 

avgränsas till artiklar publicerade i onlineversioner av dagstidningar. 
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3.3.1 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet med föreliggande studie har följande tre frågeställningar 

formulerats: 

1. Hur gestaltas det amerikanska valets Super Tuesdays i svensk, kenyansk och 

singaporiansk nyhetsförmedling? 

2. Vad finns det för likheter och skillnader mellan de olika tidningarnas gestaltningar? 

3. Finns det tecken som tyder på att den svenska nyhetsförmedlingen är mer 

amerikaniserad än den kenyanska eller singaporianska? 
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4. Metod  

I det här kapitlet följer en redogörelse och motivering av valet av metod samt hur 

studiens metod har tillämpats. Kapitlet innehåller en presentation av vetenskaplig 

ansats, urval, tillvägagångssätt och avslutas med en metoddiskussion.   

4.1 Vetenskaplig ansats 

Föreliggande studie är kvalitativ i sin natur då det lämpar sig väl vid studier som ämnar 

få en djupare förståelse och en helhetsbild över få antal fall. Den kvalitativa metoden är 

ofta interpretativ eftersom den har sin grund i hermeneutiken, det vill säga läran om 

tolkning (Teorell & Svensson, 2007). Detta var relevant för min studie då jag har gjort 

en tolkning av gestaltningen hos ett mindre antal nyheter. Vidare erhåller studien en 

induktiv ansats vilken innebär att härledning sker genom en serie empiriska 

observationer (Teorell & Svensson, 2007). Detta gav mig möjlighet att öppet studera ett 

antal fall och jämföra dessa med varandra på ett djupgående sätt.  

Framingstudier är ett snabbt växande område inom forskningsfältet för 

kommunikationsvetenskap vilken erbjuder en analysmetod som möjliggör för en öppen 

och djupgående analys (D’Angelo & Kuypers, 2010). Analysmetoden kallas för 

framinganalys och det är den som har använts i denna studie.  

4.1.1  Framinganalys  

Framinganalysen syftar till att bringa förstående kring hur meddelanden gestaltas. I 

fråga om nyhetsförmedling går konceptet framinganalys ut på att finna ett sätt att 

beskriva den makt som ett meddelande har när det gäller hur läsaren uppfattar en nyhet 

och vad i nyheten som mottagarens tankar förs till. Framinganalysen kan med fördel 

användas för att undersöka journalisters objektivitet, opinionsstudier, och 

innehållsanalyser. I avseendet nyhetstexter som berör politik anses analysmetoden 

särskilt viktig då inramning kan användas för att påvisa utvalda aspekter av vekligheten 

och samtidigt skymma andra (Entman, 1993). Därför anser jag att analysmetoden 
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lämpar sig för denna studie. Inramning påverkar dessutom hur olika aktörer, intressen 

och problem framställs (Entman, 1993).  

Vanligt förekommande är att innehållsanalyser görs genom identifikation av 

värdeladdade termer vilka likvärdigt analyseras för att exempelvis avgöra om en text 

anses positivt eller negativt laddad. Anledningen till att jag valde framinganalysen över 

denna slags innehållsanalys beror på att Entman (1993) menade att forskaren med denna 

metod kan gå miste om viktiga delar av en text eftersom det inte nödvändigtvis är de 

termer som förekommer flest gånger i en text som avgör om den uppfattas som 

minnesvärd för mottagaren. Framinganalysen är en analysmetod som istället fokuserar 

på de mest framträdande termerna och förhållandet mellan dem.  

Inspirerad av Entmans studier har Baldwin Van Gorp (2010), tidigare journalist och 

numera assisterande professor i kommunikation vid Radboud University i Nijmegen 

Nederländerna, utvecklat metodologiska riktlinjer för hur en så objektiv framinganalys 

som möjligt ska gå till. Dessa riktlinjer är särskilt utvecklade för att inte gå miste om de 

inramningar som uttrycker kulturellt laddade föreställningar av symbolisk betydelse 

vilka ständigt reproduceras i samhället, inte minst genom journalistik (Van Gorp, 2010). 

Eftersom denna studie syftade till att jämföra gestaltningar av det amerikanska valet 

från svenska artiklar med kenyanska och singaporianska artiklar har dessa steg varit av 

hjälp för att genomföra en så subjektiv studie som möjligt.  

Van Gorp (2010) menar att en framinganalys kan göras induktivt eller deduktivt. 

Eftersom denna studie var kvalitativ i sin natur har den induktiva delen använts, vilken 

har inneburit en öppen undersökning av vilka ramar som förekom i materialet samt hur 

de yttrade sig. 

Den induktiva framinganalysen går ut på att identifiera så kallade framingpackages eller 

inramningpaket vilka i sin tur består av framing devices och reasoning devises. Framing 

devices är de ord, fraser eller aspekter som upplevs minnesvärda för publiken. 

Reasoning devices är det som förklarar ramarnas funktion. Inramningspaketen sätts 

sedan samman till en matris vilken representerar de viktigaste inramningarna som 
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förekommer i materialet (Van Gorp, 2010). Dessa kommer att förklaras ytterligare i 

avsnittet tillvägagångssätt. 

4.2 Urval 

Den här undersökningen syftade som sagt till att undersöka hur det amerikanska valet 

har gestaltas i svensk nyhetsförmedling samt jämföra den med nyhetsgestaltningen från 

kenyansk och singaporiansk nyhetsförmedling. För att genomföra detta applicerades ett 

strategiskt urval för att komma fram till artiklar hämtade från onlineversionen av den 

svenska tidningen Dagens nyheter, den kenyanska tidningen Daily Nation och den 

singaporianska tidningen The Straits Times.  

Dagens Nyheter valdes baserat på att det är en av Sveriges största dagstidningar 

(Dagens Nyheter, 2016a). Tidigare nämnda teorin om ”DN:s amerikanisering” gjorde 

dessutom tidningen särskilt intressant för denna studie. Den kenyanska tidningen Daily 

Nation och den singaporianska tidningen The Straits Times valdes baserat på att 

tidningarna är författade på engelska samt att de båda länderna har engelska som 

officiellt språk med anledningen att populationerna i både Kenya (Landguiden, 2016a) 

och Singapore (Landguiden, 2016b) är mångspråkig. Att det utöver den svenska 

tidningen valdes ut två engelskspråkiga tidningar berodde på att det är ett språk jag 

behärskar vilket är en förutsättning för att kunna genomföra en djupgående 

framinganalys. De specifika tidningarna Daily Nation och The Straits Times valdes då 

jag ville undersöka tidningar som vänder sig till hela befolkningen i respektive land och 

inte enbart till etablissemanget.  

Vidare skiljer sig Kenya och Singapore både från varandra och Sverige i flera 

avseenden vilket gjorde en jämförelse mellan länderna intressant. I det afrikanska 

Kenya är majoriteten kristna och kulturen formad av de många olika folkslag som finns 

inom landet (Landguiden 2016a). Vad gäller massmedier placeras Kenya på 32 enligt 

pressfrihetsindex år 2015 (Landguiden 2016a) vilket kan ställas i kontrast till Sveriges 9 

(Landguiden 2015). Singapore, geografiskt beläget i Sydostasien, präglas kulturen av en 

blandning av kinesiska, indiska, malajiska och västerländska traditioner. En majoritet av 
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befolkningen är anhängare till kinesisk religion och kritik har riktats mot pressfriheten 

som enligt index landar på 46 på grund av statlig påverkan (Landguiden 2016b). Daily 

Nation (Nation Media Group, 2012) och The Straits Times (Singapore Press Holdings, 

2016a) är precis som Dagens Nyheter några av respektive lands största dagstidningar. 

En mer djupgående presentation om samtliga tidningar ges i bilaga A. 

4.2.1 Onlineversioner av dagstidningar  

Mediet onlineversioner av dagstidningar valdes till denna studie på grund av sin 

lättillgänglighet. En aspekt som var viktig då artiklar från en svensk tidning skulle 

jämföras med artiklar från kenyanska och singaporianska tidningar, länder med långt 

geografiskt avstånd från Sverige. Digitalt material underlättade dessutom för både urval 

och avgränsning när det gäller att urskilja tidningsartiklar som behandlar ett särskilt 

ämne från en längre tidsperiod.   

4.2.2 Avgränsning 

För att avgränsa studien valdes artiklar som på något sätt behandlade det amerikanska 

valets två Super Tuesdays ut. Det vill säga de valdagar då flest delstater går till val och 

därmed anses särskilt viktiga och ibland även avgörande för valets slutgiltiga utfall 

(Larsson, 2016, 26 februari). Respektive tidnings sökfunktioner användes för att söka 

efter frasen ”Super Tuesday” samt den svenska översättningen ”Supertisdagen”. 

Sökresultaten avgränsades dessutom till artiklar publicerade mellan den 1:e januari och 

16:e mars 2016 vilket resulterade i 13 artiklar från Daily Nation (se bilaga B). Då 

resultatet från Dagens Nyheter och The Straits Times översteg 40 respektive 90 stycken 

avgränsades resultaten från de respektive tidningarna ytterligare till de 15 senast 

publicerade från vardera tidning (se bilaga B).  

4.3 Tillvägagångssätt 

För att genomföra en framinganalys, vilket är en analysmetod som ansågs lämplig för 

att kunna besvara studiens forskningsproblem, valde jag att följa den fyrstegsprocess 

Van Gorp (2010) beskrev i antologin Doing news framing analysis: empirical and 
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theoretical perspectives. Tillsammans innehåller processen insamling av material, 

kodning och analysering av text (Van Gorp, 2010).  

Det första steget gick ut på att samla in material. Van Gorp (2010) menade att analysen 

inte bör avgränsas till nyhetsartiklar eftersom framing kan ta olika uttryck i olika 

format. Därför valde jag att inkludera både nyhetsartiklar och åsiktstexter i urvalet av 

analysenheter från de tre tidningarna som ingick i min studie. 

Steg två innebar en öppen kodning av texten för att finna indikatorer på framing devices 

och reasoning devices. Indikatorerna till olika framing devices bestod av sådant som är 

relaterat till det narrativa och retoriska strukturerna i en text så som metaforer, historiska 

exempel, ”catchphrases”, särskilda skildringar, teman, aktörer, händelser, miljöer, 

resonemang, orsakssamband, kontraster, ordval, källor, kvantifieringar, emotionella- , 

logiska- eller etiska resonemang. Indikatorer för reasoning devices var tecken på sådant 

som utgör funktionen av en inramning. Till skillnad från framing devices var det inget 

krav på att de bokstavligen förekom i texten. Detta steg skulle enligt Van Gorp (2010) 

vara helt oberoende av kodinstrument för att kodaren ska ha ett så öppet sinne som 

möjligt för vilka inramningar som texten erhåller. Det kodaren borde fokusera på är hur 

texten berättas istället för vad den handlar om (Van Gorp, 2010). I detta steg började jag 

därför med att enbart läsa samtliga artiklar en gång utan att anteckna indikatorer för att 

få en så objektiv helhetsbild av artiklarna som möjligt. Därefter upprepades samma 

procedur flertalet gånger tillsammans där jag samtidigt antecknade de indikatorer på 

framing- och reasoning devices jag fann i texterna.  

Steg tre föll över i en mer djupgående analys där kodningen även arrangerades mer 

noggrant. Det här steget gick ut på att leta efter mönster, likheter och skillnader bland 

indikatorerna som återfanns i föregående steg (Van Gorp, 2010). Utifrån de indikatorer 

som identifierades i det förra steget började idéer till inramningar växa fram. Med dessa 

idéer i baktanke lästes texterna upprepade gånger för att bearbeta idéerna och undersöka 

hur väl de kunde appliceras på texterna. Dessutom identifierades likheter och skillnader 

mellan de olika artiklarna och till slut hade de så kallade framingpaketen identifierats. I 

likhet med Van Gorps (2010) anvisningar separerades framingpaketen därefter från 
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texterna för att bilda en mer abstrakt inramning i syfte att kunna appliceras på fristående 

texter.  

Steg fyra kallades för selektiv kodning och innebar att de mest framträdande och 

betydelsefulla inramningarna sattes samman till en matris. Inramningarna namngavs 

och utgjorde därefter matrisens rader. Centrala framing- och reasoning devices 

placerades i kolumnerna (Van Gorp, 2010). De mest framträdande inramningarna som 

denna studie genererade har placerats sist under studiens resultat som en 

sammanfattande matris.  

Därefter analyserades inramningarna för att undersöka hur de förhöll sig till de teorier 

som presenterades under teoriavsnittet och slutligen diskuterades analysen i studiens 

avslutande avsnitt.  

4.4 Metoddiskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion om huruvida den applicerade metoden är adekvat i 

förhållande till studiens forskningsfråga. Metodens förhållning till reliabilitet, validitet 

och etik diskuteras också.  

4.4.1 Metodkritik 

Den kvalitativa metoden kan i kontrast till den kvantitativa metoden ibland kritiseras för 

att vara icke generaliserbar (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). Det fanns möjlighet 

att undersöka gestaltningen av nyheter kvantitativt, bland annat med hjälp av en så 

kallas deduktiv framinganalys vilken går ut på att studera förekomsten av fördefinierade 

inramningar. Nackdelen med de fördefinierade inramningarna var att forskaren 

eventuellt kan gå minste om kulturellt betingade ramar (Van Gorp, 2010). Då min studie 

avsåg att undersöka hur det amerikanska valet gestaltas i olika länder och inte i vilken 

utsträckning specifika ramar förekom, erhöll den kvalitativa metodens djupgående 

analys styrka i det här fallet. 
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Att artiklar från onlineversioner av tidningar valdes som det medium som studerades 

kan kritiseras då jag saknade kontroll över om allt material som har publicerats under 

2016 fortfarande fanns tillgängligt på respektive tidnings webbsida samt om några 

artiklar hade tagits bort. Således kan urvalet eventuellt vara missvisande när det gäller 

att undersöka vilken gestaltning av nyheterna som lokalbefolkningen har nåtts av. 

Detsamma gäller avgränsningen av artiklar från Dagens Nyheter och The Straits Times, 

där de 15 senast publicerade artiklarna mellan 1:e januari och 16:e mars 2016 valdes ut. 

Detta kan eventuellt innebära att en analys av de övriga artiklarna som sökningen 

genererade skulle resultera ett annorlunda resultat. Trots detta ansåg jag att eftersom 

materialet var centrerat kring ett specifikt fenomen utgjorde det en tillräckligt mängd för 

att kunna identifiera vanligt förekommande inramningar samt påvisa avsevärda likheter 

och skillnader mellan de olika tidningarnas gestaltningar. 

4.4.2 Validitet & reliabilitet 

När det gäller validitet och reliabilitet menade Van Gorp (2010) att forskaren vid en 

framinganalys inte har möjlighet att uppnå total objektivitet eftersom både 

identifieringen av inramningar och analysen av dem kräver viss tolkning. Han menade 

även att det är svårt för forskaren att helt bortse från sina egna förkunskaper och 

associationer (Van Gorp, 2010) vilket exempelvis kan innebära att mina tolkningar har 

präglas av svensk kultur. För att kompensera den nödvändiga och oundvikliga 

subjektivitet som studiens analysmetod i viss mån krävde har jag på flera sätt försökt 

öka studiens validitet och reliabilitet.  

För att öka studiens giltighet, även kallad validitet, valde jag därför att operationalisera 

forskningsfrågan genom att följa Van Gorps (2010) fyrstegsprocess för framinganalys 

då den tillät öppen tolkning samtidigt som den främjade objektivitet i största möjliga 

utsträckning. Genom att följa en specificerad process säkerställs även att studien mäter 

det den avser mäta och risken för systematiska fel minimeras (Ekström & Larsson, 

2010).  

Jag strävade även efter att vara transparent och detaljerad i förklaringen av studiens 

tillvägagångssätt för att öka studiens tillförlitlig, även kallat att studiens reliabilitet 
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(Ekström & Larsson, 2010). Trots att subjektiva antaganden oundvikligt förekommer i 

studien kan läsaren således följa studien steg för steg vilket minskar risken för att 

slumpmässiga fel uppträder vid en upprepning av studien. 

4.4.3 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principer och riktlinjer som fanns inom kategorin för humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning som tillhandahålls av Vetenskapsrådet (2002) 

bestod huvudsakligen av forskningskravet och individskyddskravet. Det förstnämnda 

innebär att samhället och samhällets medlemmar har ett berättigat krav på att forskning 

bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Argument 

för att denna studie uppfylla detta krav presenterades i uppsatsens början under avsnittet 

problemformulering. Det sistnämnda berör främst behandling av privatpersoners 

uppgifter vid exempelvis enkätundersökningar eller intervjuer vilket gjorde att jag inte 

behövde ta någon hänsyn till dessa i detta forskningssammanhang då min studie endast 

behandlade observationsstudier av offentligt material (Vetenskapsrådet, 2002).  
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5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet av de inramningar som framinganalysen 

genererade. De presenteras tillsammans med representativa citat för att underlätta 

förståelsen och innebörden de olika inramningarna. Citaten refereras med den siffra 

artiklarna har tilldelats i empiriförteckningen som återfinns i bilaga B. De olika 

inramningarna har tilldelats namnen: tävling, smutskastning, informativt, närhet samt 

oro. 

5.1 Tävling 

Nyheter som gestaltas som om valet vore en tävling är återkommande i artiklar från 

samtliga tidningar. Denna inramning yttrar sig retoriskt i artiklarna genom användning 

av fraser som vinnare och förlorare, hård strid, rivalerna, it’s time to fight back, vital 

battleground, face off och do-or-die victory. I denna inramnings förekommer också 

sport- och krigsrelaterade liknelser så som att slänga in handduken och knocking him 

out of the race, gemensam front, kanske är just den stridsyxan nedgrävd och ångvälten 

Trump.  

I Daily Nation beskrivs utfallet i ett primärval enligt: 

Clinton meanwhile was riding high after thrashing rival Bernie Sanders in South 
Carolina over the weekend, securing an astronomical 86 percent of the African-
American vote in her third win in four contests. (21) 

Tävlingsinramningen fungerar i många fall som en dramatisk beskrivning över 

kandidaternas nuvarande ställning och agerande samt spekulation kring kommande 

utfall. I många fall förekommer den tillsammans med beskrivningar om kandidaters 

strategier. I Dagens Nyheter kommenteras exempelvis riskerna med kandidaten John 

Kasichs strategi: 

En politisk risk med Ohioguvernörens kampanjstrategi är att en taktisk utmanövrering 
av Trump skulle kunna ge dennes anhängare ännu mer vatten på sin kvarn. Den 
bullriga miljardären kan ännu tydligare komma att framstå som folkets val mot elitens. 
(1) 
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5.2 Smutskastning  

Denna inramning uppenbarar sig som personligt riktad kritik, såväl genom 

smutskastning kandidaterna emellan, som uppmärksammande av händelser och 

moraliska utvärderingar från journalisterna. Även denna inramning förekommer 

frekvent hos samtliga tidningar. Dock är citerandet och uppmärksammandet av specifika 

skandaler mest utbrett i artiklarna publicerade av Daily Nation och i de artiklar i The 

Straits Times som är författade av nyhetsbyråer där samma citat ibland förekommer i 

båda tidningarna. I Dagens Nyheter är det istället mer vanligt att journalisten tar till 

moraliska anspråk mot kandidaterna. Denna inramning visar sig främst i form av att 

personliga attacker och förolämpningar citeras. Inramningens funktion är ibland 

uteslutande sabotage men har ofta en moralisk förankring då kandidaternas lämplighet i 

många fall ifrågasätts. Uttryck som beskriver denna inramning är attackera, lätt 

måltavla, sluggish campaign. blaming, fingerpointing, scapegoating, attacks, tension 

och controversy. Uttryck så som att kandidaterna kanibaliserar på varandras kampanjer, 

beter sig om dagisbarn och att tonen är giftig förekommer.  

Ett exempel från i tidningen Daily Nation visar hur smutskastning kandidaterna emellan 

förekommer:   

Trump punched back against Rubio, calling him "Little Marco," mocking him for 
sweating on the campaign trail and warning Rubio could not stand up to strong men like 
Russian President Vladimir Putin. (22) 

Exempel på hur journalisterna tillämpar moraliska utvärderingar finns i Dagens Nyheter 

där Donald Trump bland annat beskrivs ha förolämpat en journalist genom att anspela 

på hennes menstruation och vidare beskriver journalisten kandidaterna beteende enligt:  

Analyser som Washington Post redogör för av den språkliga nivån under tidigare 
republikanska debatter visar att den ofta har varit lågstadielåg. Lågstadiebarn har ofta 
svårt att också vänta på sin tur. (3) 

I Daily Nation förekommer även en smutskastning som anspelar på skandaler som 

saknar direkt anknytning till händelser kopplade till Super Tuesday. Exempelvis påstås  
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Hillary Clinton ha skickat e-mail under sin tid i regeringsställning, vilka nu utreds för 

att eventuellt ha varit en risk för nationens säkerhet. I samma tidning beskrivs även att 

Ted Cruzs personal får sparken:  

Cruz fired his communications director over a false report about Rubio disparaging the 
Bible. Rick Tyler had shared on Facebook a story from the University of Pennsylvania 
student newspaper, which reported that Rubio told a Cruz staffer reading the Bible that 
the holy book did “not have many answers in it.” (27) 

5.2.1 Banala påståenden 

En version av inramningen smutskastning, är användningen av banala påståenden. 

Denna gestaltningen förekommer i artiklar från samtliga tidningar men är särskilt 

förekommande i de kenyanska nyheterna, som alla är författade av nyhetsbyrån AFP. 

Den banala inramningen innebär att händelser som saknar koppling till valet 

uppmärksammas och att fraser som känns tagna ut sitt sammanhang används. Vanligt 

förekommande är fraser kopplade till epitet såsom att Ben Carson kallas för 

neurokirurgen och Arnold Schwarzenegger för den skandalomsusade ”Terminator”-

skådisen, Hillary Clinton för middle- aged women samt Donald Trump för 

affärsmagnaten, interloper, tycoon, bellicose billioner och brash Manhattan real estate 

developer. Ofta använder de tre tidningarna samma epitet för kandidaterna. Funktionen 

med denna inramning är, i likhet med smutskastning, värderande eller moraliskt i fråga 

om hur kandidaterna uppfattas.     

I The Straits Times uppmärksammas Donald Trumps färdsätt där han beskrivs ha ”jetted 

on his private plane between rallies in the delegate-rich states”. (34) 

Ett exempel från den kenyanska tidningen visar hur inramningen förekommer för att 

beskriva en händelse: 

By Tuesday, the word ”Drumpf” was ahead of both Rubio and Cruz in Google search 
rankings - right behind Trump himself. (20)  
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5.3 Informativt  

Att fokusera på sakliga förslag och beskrivningar av händelseförlopp är det som utgör 

grunden i denna gestaltning. Funktionen med gestaltningen är att förklara och upplysa 

läsaren om händelseförlopp och utfall. I vissa fall fungerar inramningen även i syfte att 

väcka debatt. Vanligt förekommande inom denna inramning är att beskriva platser, 

händelseförlopp och fenomen. Ofta används statistik och siffror som förtydligande.  

I Daily Nation yttrar sig sakgestaltningen främst genom att förklara händelseförlopp och 

fenomen direkt kopplade till valdagen: 

Tuesday’s Nevada vote takes place between 5:00 pm (0100 GMT Wednesday) and 9:00 
pm, with the results expected shortly after caucuses close. Contrary to primaries, 
caucuses allow participants to openly engage with one another and hear arguments 
from the candidates’ supporters or surrogates, in meetings at schools, community 
centers and churches. (27) 

I Dagens Nyheter talas det istället mycket mer om opinionsmätningar och 

expertkommentarer förekommer i större utsträckning än i artiklar från de övriga 

tidningarna. Exempelvis presenteras statistik från organisationen Center for American 

progress, CAP, för att beskriva hur Donald Trumps framgång bland den vita 

arbetarklassen kan komma att påverkas i framtiden:  

…om andelen vita år 1980 utgjorde 80 procent av USA:s befolkning, är den siffran i 
dag 63 procent. Enligt CAP väntas andelen vita vara drygt 40 procent år 2060, en 
siffra som ska ses som ett riktmärke snarare än en exakt prognos. (13) 

I de singaporianska artiklarna däremot, informeras läsaren istället om hur valet påverkar 

både den egna nationen och omvärlden. Det är dessutom den enda tidningen där 

inflytelserika personer från olika delar av världen nämns. Exempelvis diskuteras politik 

som berör den egna nationen, Singapore enligt:  

It is likely Mr Trump will see no need to further US engagement in the South China Sea 
and a revision of alliances with South Korea and Japan. One could reasonably expect 
China and North Korea to take on even more assertive stances in the region. (35) 
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Ett annat exempel från The Straits Times där resonemang kring hur världens finansiella 

sektor kan komma att påverkas av det amerikanska valet låter så här:  

And this is where investors should sit up and watch US developments with great 
caution, rather than enjoying it like the reality TV shows in which Mr Trump used to 
star. (39) 

5.4 Närhet 

Inramningen närhet, yttrar sig genom att personer och omgivningar ges särskilt fokus. 

Denna inramning skiljer sig aningen åt mellan tidningarna men indikatorer är 

exempelvis att journalisten uttrycker sig i jag-form och att experter, rådgivare, 

volontärer och amerikaner nämns vid namn. Inramningens funktion är att skapa närhet 

och relation till ett annars abstrakt ämne som utspelar sig i en annan del av världen. 

Denna inramning förekommer dock väldigt lite i de kenyanska artiklarna. 

I artiklar från The Straits Times yttrar sig inramningen främst genom att amerikanska 

privatpersoner intervjuas och citeras samt beskrivs med namn och epitet. Ett exempel på 

detta lyder:  

David Evans, 53, who works for General Motors, and his son, Travis, a 25 year-old college 
student and Air Force veteran, attended Kasich's event in Monroe on Monday…the father is 
considering Cruz and the son is backing Kasich because they are leery that Trump is "a 
wild- card," as Travis Evans put it. (36) 

I Dagens Nyheter yttrar sig inramningen närhet mer ofta genom att svenska experters 

uttalanden citeras samt genom att texterna är författade i ett mer personligt perspektiv. 

Dessutom förekommer detaljerade beskrivningar om omgivningen i artiklar från Dagens 

Nyheter, något som inte förekommer i artiklar från de andra tidningarna. Ett exempel på 

det sistnämnda är följande:  

En timme söderut ligger Easton, där Donald Trump hade ett av sina två 
kampanjhögkvarter i delstaten. Den lilla villastaden Easton är som en annan planet 
jämfört med Boston. Små träkyrkor, butiker som säljer basebollkort och vägkrogar som 
heter La Scala, men inte påminner nämnvärt om operan i Milano. (5) 
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5.5 Oro 

Att Donald Trump beskrivs som ostoppbar och farlig för både USA och omvärlden är 

ett återkommande tema i artiklarna vilken därmed även utgör en inramning för de 

svenska och singaporianska nyheterna. I denna inramning beskrivs amerikaner som 

chockade, oroliga och osäkra och Donald Trump betonas vara en onormal outsider som 

bringar kaos och katastrof. Denna inramning fungerar inte enbart för att ge Donald 

Trump skulden för en kaosartad stämning under valrörelsen utan även för att utmåla 

honom som en orsak till oron över världens framtid. Uttryck som att partiledningen får 

huvudvärk, djuriska liknelser som att tämja kandidaten och skräckfilmsliknelser 

används.  

Donald Trumps oberäkneliga beteende beskrivs väcka oro över kärnvapenkrig och 

konflikter och googlestatistiken över ”Hur flyttar man till Kanada?” (3) påstås öka. I 

Dagens Nyheter beskrivs exempelvis desperationen enligt följande:  

Donald Trumps ledning efter supertisdagens primärval har ökat nervositeten och 
aktiviteten bland tongivande republikaner. På onsdagen och torsdagen höjdes 
insatserna mot populisten Trump, med upprop, uttalanden och desperata planer på 
separata, nya partier. (3) 

I Dagens Nyheter förekommer direkta uppmaningar likt ”Hejda diktator Donald” (7) 

och i The Starts Times används istället hashtagen #NeverTrump. Ett exempel på hur 

inramningen oro tar sig i uttryck i The Straits Times lyder:  

Is there any scarier nightmare than President Donald J. Trump in a tense international 
crisis, indignant and impatient, with his sweaty finger on the nuclear trigger? (38) 

I både de svenska och de singaporianska tidningarna används skräckfilmsliknelser för 

att beskriva Donald Trump. I ett exempel från Dagens Nyheter beskrivs han enligt 

följande:  
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Kanske har USA bitit sig själv i svansen i egenskap av drömfabrik och leverantör av 
fiktiva superskurkar. Kanske utgår vi alla omedvetet ifrån att Trump bara är ytterligare 
en filmpsykopat som givetvis kommer att få bita i gräset i näst sista scenen….Kanske är 
han – snarare följande den ockulta skräckfilmsgenren och hans egna kärnväljares 
världsbild – verkligen Antikrist: kommen till jorden för att förgöra oss. Vi bör vara 
fruktansvärt rädda. (9) 

Ytterligare exempel på skräckfilmsliknelser är att Donald Trump kallas för ”Donald the 

Dangerous” och ”a Frankenstein's monster of the Republican party's own creation” i 

tidningen The Straits Times (38).  

5.6 Framingmatris 

Här följer en framingmatris som sammanfattar de abstrakta inramningar som 

framinganalysen genererade.  

Tabell 1. Matris över de abstrakta inramningar som framinganalysen genererade

Inramning Utmärkande drag Funktion

Tävling
Sport- och krigsrelaterade fraser 
och liknelser

Spekulering och dramatisk 
beskrivning av händelseförlopp 
och fenomen. 

Smutskastning
Personliga attacker och 
förolämpningar

Sabotage och/eller moralisk 
ifrågasättande av individers 
lämplighet 

Informativt
Beskrivningar av fenomen och 
händelser. Statistik och 
expertkommentarer

Förklara, upplysa och väcka debatt 

Närhet
Detaljerade beskrivningar av 
personer och platser. Personlig 
journalistik. Inhemska aktörer. 

Skapa förståelse för-  och relation 
till ett annars abstrakt ämne eller 
abstrakt plats

Oro
Fraser som anspelar på rädsla och 
osäkerhet och skräck.

Skuldbeläggning och 
orsaksförklaring

!30



6. Analys 

I det här kapitlet har resultatet analyserats med anknytning till de teorier och den 

tidigare forskning som tidigare har presenterats. Analysen behandlar först varje tidning 

för sig och mynnar därefter ut i en jämförande sammanfattning där likheter och 

skillnader mellan tidningarna särskilt har uppmärksammats.  

6.1 Dagens Nyheter 

I Dagens Nyheter visades flera tecken på medvetenhet om andra kulturer, i detta fall 

amerikansk valkultur, som Nord och Strömbäck (2012) menade är en effekt av 

globaliseringen. Genom inramningarna som kallas för informativ och närhet beskrevs 

händelser med detaljerade omgivningsbeskrivningar som sedan förklarades ytterligare 

med hjälp av opinionsmätningar och expertkommentarer. En beskrivande bild av 

amerikanska medborgare och deras tankegångar gestaltades också. Förutom 

medvetenheten om andra kulturer kan denna inramning även antas vara ett tecken på 

den amerikanisering som Åsard (2016) beskrev ofta har präglat den svenska 

journalistiken, nämligen det personliga sättet att rama in nyheter. 

Ytterligare tecken på amerikaniserad nyhetsförmedling fanns i samtliga av de övriga 

inramningarna som förekom i artiklarna från Dagens Nyheter. De är alla kopplade till de 

underhållningsaspekter som Thussu (2007) menade utgör en amerikanisering av medier, 

som exempelvis dramatisk eller personlig retorik, uppmärksammande av skandaler och 

spelmetaforer. Exempelvis visade sig inramningen oro innehålla både dramatisk retorik 

och skräckfilmsliknelser. Inramningen tävlingsgestaltningens retorik var dramatisk och 

spänningsfylld och i likhet med Strömbäcks (2004) spelgestaltning innehöll den också 

starka sport- och krigsmetaforer. De personliga attacker och användningen av epitet som 

förekom i inramningen smutskastning, går i linje med utvecklingen av den 

intresseväckande journalistiken och rubriksättningen som Weibull och Wadbring (2014) 

beskrev inträffa under det som de kallar ”DN:s amerikanisering”.  

Att journalisten i inramningarna smutskastning och oro även uppfattades moraliserande 

genom bland annat uppmaningar, negativ ton och med hjälp av liknelser till diktatorer 
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kan däremot ses som tecken på att artiklarna fungerar debattfrämjande vilket Weibull 

och Wadbring (2014) ansåg utgöra en av mediernas roller i samhället.  

Tidigare nämndes att Nord och Strömbäck (2012) menade att journalistiken kan 

kritiseras för att präglas av ett västerländskt perspektiv. Därmed kan artiklarna i Dagens 

Nyheter kritiseras för att erhålla ett uteslutande fokus på valets konsekvenser för USA 

och amerikanska medborgare.  

Trots ovanstående kritik skedde viss rapportering av svenska journalister på plats och 

uttalanden från svenska experter återfanns i artiklarna vilket i denna undersökning gör 

artiklarna från Dagens Nyheter unika. Det pekar på att artiklarnas innehåll anpassas för 

att förstås av svenskar och skapa mening i svensk kultur och således erhåller artiklarna 

aspekter som Alasuutari et al. (2013) kallade för domesticering av nyheterna.  

6.2 Daily Nation 

Till skillnad från de två andra tidningarna förekom inte lika många olika former av  

inramningar i artiklarna publicerade av Daily Nation. De som återfanns i artiklarna är de 

som kallas för tävling, smutskastning och informativt.  

Inramningarna tävling och smutskastning visade i likhet med gestaltningen i Dagens 

Nyheter tecken på att underhållningsaspekter som influerats eller härmats av 

amerikansk nyhetsförmedling även återfinns i nyhetsförmedlingen i Daily Nation. 

Smutskastningen uppenbarade sig dock än mer tydligt i Daily Nation där smutskastning 

kandidaterna emellan citerades frekvent medan moraliserande kommentarer från 

journalisterna saknades helt. Då samtliga av artiklarna publicerade av Daily Nation 

härstammar från den internationella nyhetsbyrån AFP och eftersom att liknande mönster 

återfanns i de singaporianska artiklarna som ursprungligen kommer från nyhetsbyråer, 

kan det tänkas bero på det minskade antal journalister som Savic (Malmsten, 2016) 

trodde har drabbat journalistkåren internationellt. Även Weibull och Wadbring (2014) 

menade att ett minskat antal utrikeskorrespondenter ska ha lett till att beroendet av 
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nyhetsbyråer har ökat för att nyheter ska kunna levereras snabbt. Något de hänvisade till 

som en effekt av globaliseringen och något som dessutom kan problematiseras i fråga 

om mediekoncentration och makten över agendan.  

En ytterligare skillnad i inramningen smutskastning var att de kenyanska artiklarna till 

viss del uppmärksammade lösryckta skandaler. Detta ligger i linje med vad Strömbäck 

(2004) påstod var en vanligt förekommande gestaltning när det gäller politisk 

kommunikation, som han själv benämner skandalgestaltning. Detsamma gäller 

användningen av banala epitet vilket också kan liknas med vad Strömbäck (2004) kallar 

för trivialgestaltning.  

Då den informativa inramningen som förekom i Daily Nation främst fungerade för att 

förklara händelseförlopp och fenomen direkt kopplade till valdagen, syns till skillnad 

från den svenska inramningen inga tecken på domesticering av nyheterna. 

6.3 The Straits Times 

I den singaporianska tidningen förekom återigen samtliga inramningar. Likt de svenska 

och kenyanska tidningarna förekom inramningarna tävling, smutskastning och oro på 

liknande sätt vilka alla visade tecken på att den amerikanska underhållningen som 

Thussu (2007) tidigare nämnt även har påverkat singaporiansk nyhetsförmedling.  

Det singaporianska versionen av inramningen närhet skiljde sig till viss del från den 

svenska då den inte innefattade omgivningsbeskrivningar eller bestod av intervjuer med 

inhemska experter utan istället berörde intervjuer och beskrivningar av valdeltagare och 

volontärer. De beskrivningar som användes kan likt de i Dagens Nyheter ändå visa 

tecken på medvetenhet om andra kulturer (Weibull & Wadbring, 2014) och en mer 

personlig gestaltning inspirerad av amerikansk nyhetsförmedling (Åsard, 2016) som 

också nämns tidigare i detta avsnitt.  

Något som skiljde de singaporianska artiklarna från båda de andra tidningarna var den 

informativa gestaltningen där de singaporianska artiklarna visade tecken på den 
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domesticering Ulrika Olausson (2014) kallade för extroverta domesticering, det vill 

säga att en nyhet ansluter den nationella angelägenheten med den globala. Detta 

förekom genom att de singaporianska journalisterna dels uppmärksammade vilka 

eventuella konsekvenser som det amerikanska valets utfall kan ha nationellt och globalt 

och dels genom att åsikter från makthavare i olika delar av världen uppmärksammades.  

Tillsammans med inramningen oro kunde den informativa inramningen likt 

motsvarande inramning i Dagens Nyheter också ses som debattfrämjande och ett tecken 

på att nyhetsmediet används som en slags tredje statsmakt som Weibull och Wadbring 

(2014) inledningsvis talade om.  

6.4 Sammanfattning 

De mest utmärkande likheterna som artiklarna från de tre tidningarna erhöll var hur de 

alla besatt inramningar som i viss mån verkar för att vara underhållande, så som att 

journalisten applicerar en dramatisk retorik eller fokuserar på personliga aspekter, 

skandaler eller det politiska spelet, för att fånga publikens intresse (Thussu, 2007).  

Något som Thussu (2007) menade har sitt ursprung i den sedan länge marknadsdrivna 

nyhetsförmedlingen i USA och som effekt av globaliseringen och avregleringen av 

kommunikationssektorn successivt har letat sig ut i världen. Denna studie tyder således 

på likheter med de tidigare studier som både Jamieson och Cappella fann i USA (1997) 

och Strömbäck fann i Sverige och Spanien (2004, 2006), det vill säga att underhållande 

gestaltningar är utbrett inom politisk kommunikation.  

En ytterligare likhet var homogeniteten i inramningarna och den ibland identiska 

retoriken som förekom över tidningarnas gränser. Ett fenomen som enligt Thussu 

(2007) kunde tyda på att globaliseringen faktiskt suddar ut gränser mellan länderna. De 

homogena inslagen i artiklarna kan också ses som en följd av en krympande 

journalistkår och mediekoncentration som tidigare i detta kapitel har beskrivs som en 

effekt av globaliseringen.  
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De stora skillnaderna mellan tidningarnas inramningar hade med domesticeringen av 

nyheterna att göra vilket Clausen (2004) menade är aspekter som bidrar till en 

diversifierad nyhetsförmedling där globala nyheter ser olika ut i olika länder och 

kulturer. Att de olika tidningarna hade anpassat nyheten till respektive nationell kontext 

är ingen skillnad i sig då det är i enlighet men vad domesticeringen syftar till, utan det 

som skiljer de olika tidningarna åt i detta avseende var på vilket sätt domesticeringen 

tog sig uttryck.  

Daily Nation visade sig helt sakna tecken på domesticering. I Dagens Nyheter användes 

rapportering av inhemska utrikeskorrespondenter och uttalanden från inhemska aktörer 

för att bidra till att nyhetsförmedlingen anpassas till svensk kultur (Alasuutari et al. 

2013). I The Straits Times förekom domesticeringen istället genom att nyheter kring det 

amerikanska valet framhävde både singaporianska- och globala angelägenheter och 

alltså skapade en koppling mellan den nationella och den globala kontexten, vilken 

Olausson (2014) benämnde extrovert domesticering.  
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7. Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer jag att besvara studiens forskningsfråga genom att 

diskutera och framföra min egen tolkning av forskningsresultatet. Avslutningsvis 

kommer jag även att ge förslag till vidare forskning inom ramen för medie- och 

kommunikationsvetenskap.   

7.1 Gestaltningen av Super Tuesday 

Den här studien innebär en jämförande analys av nyhetsgestaltningen av det 

amerikanska valets Super Tuesdays i tidningar från olika delar av världen. Syftet med 

studien är att undersöka likheter och skillnader mellan de olika tidningarnas 

gestaltningar för att se om den numera globala mediemarknaden i vilken Amerika 

erhåller stort inflytande, har påverkat nyhetsförmedlingen.  

De fem inramningarna tävling, smutskastning, informativ, närhet och oro som studiens 

framinganalys generade besvarar studiens första frågeställning vilken löd hur gestaltas 

det amerikanska valets Super Tuesdays i svensk, kenyansk och singaporiansk 

nyhetsförmedling? Flera av dessa inramningar kan liknas med resultat från tidigare 

studier över gestaltningen av politisk kommunikation.  

Studiens andra forskningsfråga lyder vad finns det för likheter och skillnader mellan de 

olika tidningarnas gestaltningar? Resultatet från undersökningen visar att de mest 

framträdande likheterna är att gestaltningarna är förhållandevis homogena och erhåller 

underhållande kvaliteter. De mest framträdande skillnaderna visar sig främst beröra hur 

nyheterna anpassas för att ges nationell och global angelägenhet.  

Undersökningen visar att samtliga tre tidningars artiklar erhåller tecken på 

amerikanisering. Jag nämnde även i studiens början att Torehammar tror att 

underhållningsvärdet på det amerikanska valet och intresset för amerikansk kultur är 

anledningen till att intresset för amerikansk inrikespolitik verkar vara betydligt större i 

Sverige än vår egna. Den dramatiska och sensationsartade retoriken som i stor 
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utsträckning förefaller i studiens resultat skulle kunna locka många annars politiskt 

ointresserade människor att följa det amerikanska valet. Trots det tror jag likt Gripsrud 

och Weibull och Wadbring att dess utbredning kan vara en fara för människans behov av 

att känna sig upplyst och del av ett större sammanhang och därmed även det 

demokratiska samhället. Genom en ytlig journalistik, likt resultatet i denna studie vet 

läsaren mer om de olika politikernas sämsta sidor och mest vågade uttalanden än vilka 

deras politiska åsikter faktiskt är och vad det innebär att världens militärt-, ekonomiskt- 

och kulturellt enda stormakt skulle tillämpa vederbörandes politik. Vi låter alltså redan 

underhållning påverka nyhetsförmedlingen av politik. 

Inledningsvis nämnde jag att det vore ett problem om svenskarnas påstådda intresse och 

fascination för amerikansk kultur skulle påverka det svenska nyhetsflödet till en grad 

som gör att vi går miste om en mångfacetterad världsbild. Att svensk nyhetsförmedling 

skulle vara mer amerikaniserad än kenyansk och singaporiansk finns dock inte tydliga 

tecken på och därmed besvaras studiens tredje frågeställning som lyder finns det tecken 

som tyder på att den svenska nyhetsförmedlingen är mer amerikaniserad än den 

kenyanska eller singaporianska? De tecken på domesticering som bland annat återfinns 

i den svenska nyhetsförmedlingen visar snarare att tidningar som har journalister på 

plats eller erhåller resurser som gör att journalister kan bearbeta andrahandsnyheter gör 

nyhetsförmedlingen mer diversifierad, något jag tror gynnar det demokratiska 

samhället. 

Jag tror dessutom att det är särskilt viktigt att nyhetsförmedlingen förblir granskande 

och ifrågasättande, vilket Weibull och Wadbring menar ursprungligen är mediernas 

uppgift, med tanke på att globaliseringen har ökar samspelet mellan kommunikation, 

politik och ekonomi. Så, Hollywoodunderhållning i all ära, men kanske räcker det att 

Hollywood väcker allmänhetens politiska intresse i film- och TV-serieformat för att 

återgå till debatt och ifrågasättande i en mer domesticerad nyhetsförmedling - så vi 

någon gång lär oss namnet på övriga världens stadsministrar och presidenter?  

!37



7.2 Slutsats 

Den slutsats som kan dras av studiens resultat och analys är att tidningarna Dagens 

Nyheter, Daily Nation och The Straits Times gestaltar de globala nyheterna som berör 

det amerikanska valets Super Tuesdays enligt en dramatisk tävling, genom moralisk 

smutskastning, informativt beskrivande, genom att förmedla närhet samt väcka oro. I 

många avseenden gestaltar de tre tidningarna nyheter kopplade till Super Tuesdays på 

liknande sätt, vilket kan antas bero på en amerikanisering av nyhetsflödet. Däremot 

förekommer även en domesticering av nyheterna på vissa håll i Dagens Nyheter och 

The Straits Times vilket trots de homogena aspekterna diversifierar nyhetsförmedlingen 

mellan länderna. Slutligen finns inga tydliga belägg för att den svenska  

nyhetsförmedlingen skulle vara mer amerikaniserad än kenyansk och singaporiansk.  

7.3 Förslag till vidare forskning 

För att avsluta denna studie kommer jag här att delge förslag till kumulativ forskning på 

samma tema inom ämnet för medie- och kommunikationsvetenskap baserat funderingar 

och reflektioner jag erhållit under arbetet med nyssnämnd studie.  

7.3.1 Utökad studie 

För att vidare studera gestaltningen av politisk kommunikation skulle denna studiens 

kunna utökas. Det vill säga att amerikaniseringen av nyheter undersöks på ett liknande 

sätt men på ett annat och eventuellt större urval. Studien skulle då eventuellt inte behöva 

vara bunden till engelskspråkiga källor utan kan undersöka tidningar från strategiskt 

intressanta länder med speciell koppling till USA, så som exempelvis Mexiko, Kina 

eller Ryssland.  

7.3.2 Andra medium 

Under forskningsprocessen har jag även reflekterat över om resultatet skulle skilja sig 

vid studier av andra typer av medium så som sociala medier. Då resultatet av denna 

studie även förde tankarna till journalistik som är vanligt förekommande i kvällspress 
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vore det även intressant att undersöka likheter och skillnader mellan nyhetsgestaltning i 

morgonpress, kvällspress eller varför inte public service? 

7.3.3 En deduktiv framinganalys  

Slutligen skulle en liknande studie kunna genomföras med hjälp av en deduktiv 

framinganalys. Det vill säga att inramningarna studeras kvantitativt för att statistiskt 

kunna dra slutsatser om de olika inramningarnas förekomst.   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Bilagor 

Bilaga A - Presentation av tidningarna  

Här följer en presentation av de tidningar som ingår i studien. Presentationen är baserad 

på information från respektive tidnings egen webbsida.  

Dagens Nyheter  

Dagens Nyheter är en svensk morgontidning som ingår i Bonnierkoncernen och har sitt 

säte i Stockholm. Tidningen har som publicistisk målsättning att vara Sveriges ledande 

och mest lästa morgontidning och har idag omkring 1,5 miljoner unika webbläsare varje 

vecka. Tidningen vill spegla- och driva samhällsdebatt och påstår sig därmed vara 

oberoende liberal vilket innebär att de är fria från partier, organisationer och 

ekonomiska maktsfärer samt verkar för det öppna samhällets grundläggande värden, 

upplyst förnuft, humanism och tolerans. Dagens Nyheter har 15 utrikeskorrespondenter 

på plats i världen och menar att tidningens omfattande utrikesbevakning är deras 

signum (Dagens Nyheter, 2016).  

Daily Nation 

Daily Nation är en engelskspråkig kenyansk dagstidning med säte i Nairobi. Tidningen 

ingår i The Nation Media Group vilken är den största oberoende mediekoncernen i 

Östafrika. The Nation Media Group grundades för att verka som röst för det afrikanska 

folket i kampen om självständighet, något som fortfarande präglar tidningen även efter 

självständigheten. Tidningen vill verka för integritet, transparens och en journalism som 

bidrar till positiv förändring samhällsförändring både socialt, ekonomiskt och politiskt 

(Nation Media Group, 2012). 

The Straits Times 

The Straits Times är en engelskspråkig singaporiansk dagstidning som ingår i Singapore 

Press Holdings. Tidningens är Singapores största dagstidning med omkring 1,4 miljoner 

läsare per vecka på sin digitala närvaro (Singapore Press Holdings, 2016b). Tidningens 

innehåll är en blandning av lokala och globala nyheter, politik, grävande journalistik, 
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krönikor och nöje. Tidningen menar att deras styrka ligger i deras omfattande 

världsbevakning. Tidningen har 20 byråer i storstäder runtomkring i världen för de att 

kunna föra världsnyheter till de singaporianska läsarna och få de att uppskatta 

världshändelser från ett singaporianskt perspektiv (Singapore Press Holdings, 2016a).  

Bilaga B - Listor över empiriskt material 

Här näst följer en förteckning över det material som har används i studien. Artiklarna är 

listade enligt tidning och publiceringsdatum och respektive artikel har tilldelats en siffra 

vilken har används för hänvisning i studiens analysavsnitt.  
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Nr. Referens
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7  von Seth, C. (2016, 2 mars). Carl Johan von Seth: Hejda diktator Donald. Dagens Nyheter. 
Hämtad 2016-05-10, från http://www.dn.se/ledare/signerat/carl-johan-von-seth-hejda-
diktator-donald/

8 Gelin, M. (2016, 2 mars). Stora segrar i Södern för Hillary Clinton. Dagens Nyheter. Hämtad 
2016-05-10, från http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/stora-segrar-i-sodern-for-hillary-
clinton/

9 Thente, J. (2016, 2 mars). Trump är nog ingen filmskurk, dessvärre. Dagens Nyheter. Hämtad 
2016-05-10, från http://www.dn.se/arkiv/kultur/trump-ar-nog-ingen-filmskurk-dessvarre/

10 Dagens Nyheter. (2016, 2 mars). Amerikaner efter supertisdagen: Hur flyttar man till Kanada?. 
Dagens Nyheter. Hämtad 2016-05-10, från http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/
amerikaner-efter-supertisdagen-hur-flyttar-man-till-kanada/?print=true
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12 Björling, S. T. (2016, 1 mars). Cruz-supporter: Folket borde bestämma om abortfrågan. Dagens 
Nyheter. Hämtad 2016-05-10, från http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/cruz-supporter-
folket-borde-bestamma-om-abortfragan/

13 Björling, S. T. (2016, 1 mars). I Texas är minoriteterna i majoritet. Dagens Nyheter. Hämtad 
2016-05-10, från http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/i-texas-ar-minoriteterna-i-majoritet/

14 Gelin, M. (2016, 1 mars). Hillary Clinton ställer in siktet på Donald Trump. Dagens Nyheter. 
Hämtad 2016-05-10, från http://www.dn.se/nyheter/usa-valet/hillary-clinton-staller-in-
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15 Björling, S. T. (2016, 1 mars). Krismöten om Donalds Trumps framfart. Dagens Nyheter. Hämtad 
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Tabell 3. Artiklar hämtade från Daily Nation

Nr. Refererns

16 Daily Nation. (2016, 16 mars). Big wins for Trump, Clinton wins bring US election showdown 
closer. Daily Nation. Hämtad 2016-05-10, från http://www.nation.co.ke/news/world/Big-
Trump--Clinton-wins-bring-US-election-showdown-closer/-/1068/3118992/-/fooerx/-/
index.html

17 AFP. (2016, 15 mars). Race for White House intensifies. Daily Nation. Hämtad 2016-05-10, från 
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1068/3097534/-/7hqlp7z/-/index.html

24 AFP. (2016, 29 februari). Clinton wins South Carolina primary ahead of Super Tuesday. Daily 
Nation. Hämtad 2016-05-10, från http://www.nation.co.ke/news/world/Clinton-wins-
South-Carolina-vote-ahead-of-Super-Tuesday/-/1068/3096028/-/he94fe/-/index.html
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