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Abstract
This study compared how the presidential candidate Donald Trump was framed in two
different American newspapers from two different states. Media such as TV, radio and
newspapers play an important role in society. The media provide people with the
information they need to orientate in a complex world. Research also show that
newspapers and their slant in some cases are affected by the public opinion. With this in
mind, it was of great interest to research how Trump was framed during a part of the
primary election by two newspapers from two states where the support for him differed.
Did the result in the primary election affect how Trump was framed in the newspapers?
This was done through a quantitative content analysis on Salt Lake Tribune from Utah
and Sun Herald from Mississippi. The results among other things showed that Trump
was framed in a similar way in both newspapers which implies that the public opinion
did not affect the news in the two newspapers.
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Inledning
Även om all journalistik fyller sin funktion på ett eller annat sätt bedöms den politiska
nyhetsjournalistiken som den kanske viktigaste formen av journalistik. Detta beror på
den vitala roll som medierna spelar i en demokrati. Utan journalistiken finns ingen
demokrati, och utan demokratin finns ingen journalistik. Medierna och demokratin hör
alltså tätt samman, och ibland beskrivs det som att det finns ett socialt kontrakt mellan
de två. Genom att se till att det finns press- och informationsfrihet uppfyller demokratin
sin del av kontraktet, medan medierna uppfyller sin del genom att förse samhället med
viktig information (Strömbäck, 2015). Kovach och Rosentiel har formulerat
journalistikens syfte så här: “to provide people with the information they need to be
self-governing” (2014, s. 9). I en statlig offentlig utredning från 1995 formulerades
journalistikens viktigaste uppgifter som: “att förse medborgarna med sådan information
att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor, att verka som självständiga
aktörer och granska de inflytelserika i samhället och att låta olika åsikter och
kulturyttringar komma till tals” (SOU 1995:37, s. 159).

Klassiska teorier inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen, som
till exempel agenda setting, tar upp mediernas makt. Medierna påverkar både vad som
hamnar på dagordningen samt vad vi tycker om det som finns på dagordningen. Detta
stöds av forskning av till exempel DellaVigna och Kaplan (2007). Deras forskning
visade att införandet av en ny TV-kanal som var positiv till det republikanska partiet i
vissa amerikanska delstater ledde till att stödet för partiet ökade. Det faktum att
mediernas innehåll kan påverka väljare till den grad att de röstar annorlunda gör att det
är högst relevant att studera det innehåll som finns i den politiska nyhetsjournalistiken.

Men det finns även studier som visar på det motsatta, att opinionen kan påverka
mediernas politiska nyhetsrapportering vilket är det förhållande denna studie vill
undersöka. Till exempel har Gentzkow och Shapiro (2010) studerat huruvida
amerikanska dagstidningar påverkas av det politiska klimatet. Deras studie visade att så
är fallet eftersom att vissa tidningar som verkade på platser där liberala och
konservativa värderingar hade stort fäste skrev betydligt fler nyhetsartiklar som låg i
linje med dessa ideologier, och färre artiklar med andra politiska ideologier. Detta
väcker frågan om medierna verkligen lever upp till sin roll som opartisk förmedlare av
samhällsinformation?
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Att påstå att Donald Trump är på dagordningen vore ingen överdrift. Den
kontroversiella politikern har röstats fram till det republikanska partiets kandidat i 2016
års amerikanska presidentval. Den nyblivne politikern har hamnat i blåsväder både för
sina politiska förslag, men också för att han gått hårt åt sina politiska motståndare. Nu
tycks det finnas en reell möjlighet för Donald Trump att bli president i USA.

Denna studie ämnar att undersöka hur Donald Trump gestaltas i två amerikanska
dagstidningar från två delstater där stödet för honom i primärvalet1 kraftigt skiljde sig
åt. Påverkade resultatet i primärvalet hur Trump gestaltades av dessa dagstidningar?

1

Primärval är det val där de politiska partierna väljer kandidater till olika poster inför ett val. Primärvalet
pågår under flera månader och varje delstat röstar för sig. De republikanska väljarna röstar på de
republikanska kandidaterna, och de demokratiska på sina kandidater. Den kandidat från vardera parti som
vunnit primärvalet och sedan godkänts på partiets konvent blir presidentkandidat (Nationalencyklopedin,
2016)
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1 Tidigare forskning
1.1 Forskningsfältet
Den här studien ämnar bidra med ny kunskap till forskningsfältet politisk
kommunikation. Politisk kommunikation definieras av Nord (1997) som följer: “Ämnet
politisk kommunikation omfattar relationen mellan kommunikationsprocessen och den
politiska processen, närmare bestämt hur politik kommuniceras i ett demokratiskt
samhälle” (s. 123). Politik och kommunikation är i ett demokratiskt samhälle beroende
av varandra eftersom politik behöver kommuniceras ut till medborgarna så att de kan
rösta för vilken politik som ska gälla. Politisk verksamhet är något som alla människor
påverkas av, visserligen kan man som medborgare välja att aktivt ställa sig utanför
politiken genom att inte rösta. Däremot får alltid politiska beslut konsekvenser för hur
den enskilde medborgaren lever sitt liv. (Nord, 1997)

Forskningsfältet politisk kommunikation uppstod på 1950-talet även om det går att
skönja en viss anknytning till området hos sofisterna och Aristoteles. Mycket av den
vetenskapliga litteraturen inom området kännetecknas av en speciell triangelformel med
makthavare, massmedierna och medborgarna i fokus. I den är makthavarnas roll främst
att sända politiska budskap som massmedierna sedan tolkar och förmedlar till
medborgarna, även om aktörernas roller kan variera. Forskningsfältet politisk
kommunikation handlar i mångt och mycket om att beskriva hur denna
kommunikationsprocess mellan makthavare, massmedier och medborgare påverkar
varandra (Nord, 1997). Nedan följer några exempel på hur detta kan gå till.

1.2 Agenda setting
Ett välkänt exempel på hur dessa aktörer kan påverka varandra är teorin om agenda
setting, som myntades i början av 1970-talet av de amerikanska forskarna Maxwell
McCombs och Donald Shaw (Nationalencyklopedin, 2016). Den utgår från att det varje
dag inträffar mängder av händelser över hela världen som skulle kunna vara intressanta
för människor att veta om: människor mördas, naturkatastrofer river upp samhällen och
politiska beslut förändrar livet för medborgarna. Endast en liten del av det som sker når
dock människors medvetande. Det mesta av det som händer i olika delar av världen har
folk i allmänhet inte en aning om. En av förklaringarna till detta är vad medierna väljer
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att rapportera om, eller kanske snarare vad de väljer att inte rapportera om. Det mesta av
det vi människor vet om aktuella skeenden i världen får vi lära oss via medierna.
Således är det i regel så att det medierna väljer att inte rapportera om aldrig når
människors medvetande, människor funderar inte kring det och pratar inte om det med
varandra. Detta är det som ligger bakom den teori som kallas för agenda setting, eller
dagordningsteorin på svenska. Människor behöver hjälp med att navigera sig fram och
bestämma vad som är viktigt och aktuellt i samhället. Här fyller alltså medierna enligt
teorin om agenda setting en viktig funktion. Mediernas rapportering och det de väljer att
lyfta upp till ytan påverkar i mångt och mycket vad folk ser som viktigt och vad de
diskuterar (Strömbäck, 2014).

1.3 Agenda settings andra nivå
Agenda setting handlar inte bara om att medierna påverkar vilka frågor som är på
dagordningen. Det har nämligen visat sig att medierna även kan styra hur vi människor
uppfattar de frågor som är på dagordningen. Detta brukar kallas second-level agenda
setting, eller dagordningsteorins andra nivå, som alltså handlar om hur medierna
beskriver olika frågor och hur människor uppfattar dem. Olika ämnen, frågor eller
människor tillskrivs olika attribut. En människa kan beskrivas som till exempel duktig,
aggressiv eller rolig och en händelse kan beskrivas som lyckad eller misslyckad. Det är
vilka attribut som olika saker tillskrivs av medierna och hur detta påverkar vilken syn
medborgarna har på dessa frågor som agenda settings andra nivå handlar om. När
medierna tillskriver en fråga vissa attribut uppfattar läsarna detta som att de attributen är
viktigare än andra. Enligt denna teori går det således att säga att medierna styr eller
åtminstone påverkar vad människor tycker om olika frågor, vilket är en makt som är
värd att ta på allvar. (Strömbäck, 2014)

1.4 Traditionella medier fortfarande störst
I moderna västerländska samhällen spelar alltså medierna en central roll. Radio, TV och
tidningar påverkar hur samhället fungerar. Trots ett allt mer splittrat medielandskap med
fler aktörer och uppkomsten av sociala medier är fortfarande de traditionella medierna
högst framträdande på den politiska scenen (Hallén, 2015). Enligt Hast och Grusell
(2015) är det fortfarande idag så att de traditionella medierna TV, radio och dagspress är
de största källorna för de allra flesta när det gäller att tillskansa sig kunskap i politiska
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sakfrågor. Dels agerar de som en aktör genom att förmedla nyheter och reportage. Men
de fungerar även som en arena där olika politiska aktörer kan få komma till tals genom
debatter och utspel. För många formas bilden av politiken och politiker till stor del
utifrån det medierna rapporterar om. Medierna ger allmänheten en möjlighet att följa
med i politiken och tillskansa sig information som gör det möjligt för dem att få insyn,
tänka kritiskt och ifrågasätta, vilket kan ses som något av det viktigaste i en fungerande
demokrati (Hallén, 2015).

1.5 Minskad makt för traditionella medier?
Även om de traditionella mediernas makt fortfarande är stor driver Strömbäck (2014)
tesen om att den eventuellt kan vara på väg att minska i framtiden. Ett argument till
varför det kan bli så menar han beror på att de traditionella medierna inte längre har
samma räckvidd och inte når ut till den publik de tidigare gjorde. De sociala medierna
har fått ett allt större inflytande vilket i sin tur ger användarna större makt att själva
välja och anpassa innehållet. Det medieinnehåll som användarna väljer blir selektivt och
anpassas utifrån individuella preferenser, vilket i sin tur leder till att de traditionella
massmediernas grad av påverkan blir svagare. Däremot finns det olika nivåer i detta.
Även om det skulle vara så att makten hos exempelvis nyhetsprogrammet Aktuellt
sjunker om färre konsumerar programmet kan det fortfarande vara så att de som tittar på
programmet påverkas på samma sätt som förut. Vidare är det viktigt att poängtera att
även om människor i högre utsträckning än tidigare väljer sitt innehåll, är det
fortfarande så att medierna har makten över vilka nyheter som kommer upp på
dagordningen. (Strömbäck, 2014)

1.6 Ändrade förutsättningar för medierna
Med den makt som det tidigare beskrivits att medierna har följer också ett ansvar över
innehållet. Det är ett ansvar som inte alltid är helt lätt att uppfylla eftersom mediernas
förutsättningar har förändrats i och med de senaste decenniernas kommersialisering.
Nedan presenteras hur kommersialiseringen påverkar medierna.

Kommersialiseringen av den politiska nyhetsjournalistiken innebär att innehållet i
medierna påverkas av att medierna i regel är kommersiella företag med vinstintresse.
Politiska nyheter blir på grund av detta någonting som måste säljas, och man måste
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locka tillräckligt med läsare för att få annonsörer som kan finansiera verksamheten.
Samtidigt som kommersialiseringen påverkar mediernas innehåll har också medierna
sedan länge haft en roll att granska och informera allmänheten om politiken. Detta gör
att det uppstår en konflikt för den politiska journalistiken, samtidigt som den är
granskande och informativ måste den kunna konkurrera om läsare. (Strömbäck, 2015)

Kommersialiseringen tros påverka den politiska journalistiken på flera sätt. Först och
främst får viktiga och kanske mer komplexa nyheter stå tillbaka till förmån för mer
lättsamt och lockande innehåll. Den politiska journalistiken tycks bli allt mer
dramaturgisk i sin framställning. Det är mer fokus på den enskilda politikerns
personlighet och privatliv snarare än politiska sakfrågor. Journalisternas tankar och
åsikter får mer utrymme istället för en beskrivande journalistik (Strömbäck, 2015).
Detta går delvis emot det journalistiska uppdraget som formulerats inledningsvis. Exakt
vilka effekter detta får på medborgarna är svårt att sia om, men det kan konstateras att
medborgarna i ett samhälle behöver viss kunskap om politik och samhällets funktioner i
stort. Utan sådan kunskap är det svårt för allmänheten att på ett genomtänkt sätt skaffa
sig åsikter som gör att man vet vad man ska rösta på i ett val (Strömbäck, 2015).

1.7 Tidigare forskning om innehållet i politisk nyhetsjournalistik
Det kan alltså konstateras att mediernas innehåll påverkar läsare och väljare. De ändrade
förutsättningarna för medierna har lett till att mediernas innehåll förändrats för att locka
läsare. Nedan redovisas en sammanfattning av den internationella forskningen som
gjorts på innehållet i den politiska nyhetsjournalistiken, sammanställd av Jesper
Strömbäck (2015).

En trend inom den politiska nyhetsjournalistiken är att den har blivit mer tolkande än
beskrivande. Detta kan ta sig i uttryck genom att journalisternas byline-bilder blir allt
större i artiklarna, eller att journalister intervjuar andra journalister för att ge en analys
av det politiska läget. Denna trend hänger ihop med att journalisterna blivit allt
synligare i medierna medan politikerna fått allt mindre utrymme. Detta kan ses som en
effekt av kommersialiseringen då det är billigare att låta egna anställda journalister stå
för innehållet, men även som en effekt av medialiseringen som handlar om att
journalistiken får allt mer inflytande över politiken (Strömbäck, 2015).
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En annan trend handlar om den allt mer negativa gestaltning och ökade
konfliktorientering som används i mediernas bevakning. Konflikter har alltid haft ett
nyhetsvärde och det har alltid varit lättare att skriva en negativ nyhet än en positiv. När
journalistiken gestaltar en politiker är det oftare negativt än positivt, och det har blivit
allt mer negativt över tid. (Strömbäck, 2015)

En annan tendens handlar om personifieringen av politiken. Det kan innebära att fokus
läggs på en enskild person, politisk organisation, parti, politikers privatliv eller
personlighet. Det är olika vanligt med personifiering i olika länder. I länder med
presidentval som har ett politiskt system byggt på personval, till exempel USA, tenderar
personifieringen att vara mer omfattande än i länder med ett politiskt system centrerat
kring partier, till exempel Sverige. (Strömbäck, 2015)

En annan fråga som det forskats mycket kring är den om mediernas eventuella
partiskhet. Gynnar medierna vissa politiska aktörer och missgynnar andra? Forskningen
kring detta genomförs ofta under valrörelser och visar visserligen att något parti nästan
alltid gynnas under en valrörelse, men att det i regel är olika partier som gynnas i olika
valrörelser. Detta tyder på att medierna inte är partiska. (Strömbäck, 2015)

1.8 Forskning om mediegestaltningar valrörelser
Varför medieinnehållet ser ut som det beskrivits ovan kan delvis förklaras genom
gestaltningsteorin (framing theory). Gestaltningsteorin innebär att medierna lyfter fram
vissa aspekter av en nyhet som blir framträdande i texten medan andra aspekter väljs
bort, antingen medvetet eller omedvetet. Nedan presenteras forskning som exemplifierar
hur amerikanska medier gestaltar politiker under valkampanjer och även vilka
konsekvenser det kan få.

Banwart, Bystrom och Robertson (2003) har genom en kvantitativ innehållsanalys
studerat hur de manliga och kvinnliga kandidaterna till guvernörs- och senatsvalen år
2000 gestaltades i amerikanska tidningar. De kom fram till att de kvinnliga kandidaterna
i högre utsträckning än männen var de dominerande objekten i artiklarna under
mediebevakningen till både primärvalen och det slutgiltiga valet. Utöver detta har de
även undersökt vilka ämnen i artiklarna som kandidaterna förknippades med. De fann
att den vanligaste frågan de kvinnliga kandidaterna förknippades med var sjukvård. Det
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vanligaste ämnet som de manliga kandidaterna förknippades med var skatter. Resultatet
visade även att de kvinnliga kandidaterna objektifierades klart mer än männen,
samtidigt som männen gestaltades på ett negativt sätt i högre utsträckning än kvinnorna.
I detta fall valde alltså journalisterna, medvetet eller omedvetet, att gestalta
kandidaterna på olika sätt beroende på deras kön. (Banwart et al., 2003)

I en studie från 2005 undersökte Drucman och Parkin (2005) hur två tidningar
gestaltade två kandidater inför valet till senaten i Minnesota, och om tidningarna var
partiska till förmån för någon av kandidaterna. Artikelförfattarna undersökte hur stort
utrymme de olika kandidaterna fick och hur tonen i artiklarna var. De hittade ingen
nämnvärd skillnad i hur stort utrymme kandidaterna fick. Däremot visade det sig att den
ena kandidaten gestaltades betydligt mer positivt än negativt i en av tidningarna, medan
den andra kandidaten gestaltades mer negativt än positivt i en av tidningarna. Forskarna
genomförde även undersökningar bland de som hade röstat i valet. De kom fram till att
om tidningen väljarna hade läst framställde kandidaten positivt var det mer troligt att
väljarna röstade på den kandidaten och vice versa. Det går därmed att konstatera att
medierna gestaltade de två kandidaterna på olika sätt vilket i sin tur påverkade vem av
kandidaterna väljarna röstade på. (Drucman & Parkin, 2005)

Att massmedierna har stor möjlighet att påverka allmänheten i politiska val är något
som DellaVigna och Kaplan (2007) belyser i deras studie om mediepåverkan inom
amerikansk politik. Studien visar att när den konservativa TV-kanalen Fox News
introducerades i flera amerikanska städer i slutet på 90-talet ökade stödet för
republikanska presidentkandidater under valen 1996 och 2000. Som konservativ TVkanal har Fox News många gånger ett positivt förhållningssätt till det republikanska
partiet. Med detta i åtanke visade det sig därmed att vinklade nyheter kan påverka
allmänheten eftersom det fanns en skillnad i stödet för republikanska
presidentkandidater före och efter Fox News etablering. (DellaVigna & Kaplan, 2007)
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1.9 Opinionsläget påverkar medierna
Det är inte bara så att medierna påverkar hur människor röstar. Opinionen kan även
påverka medieinnehållet. Nedan presenteras en studie som exemplifierar hur detta kan
gå till.

Gentzkow och Shapiro (2010) har undersökt huruvida amerikanska dagstidningars
nyhetsrapportering påverkades av det rådande politiska klimatet i det samhälle där
tidningarna verkade. Totalt undersöktes 429 dagstidningar över hela landet. Resultatet
visade att de undersökta dagstidningarna påverkades av opinionen i så motto att de var
mer benägna att skriva artiklar som låg i linje med den politiska ideologin som var mest
framträdande i den regionen. Till exempel visade resultatet att tidningar som verkade på
platser där konservativa och liberala värderingar var framträdande tenderade att skriva
fler konservativa och liberala nyhetsartiklar.
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2 Problemformulering och syfte
Som skrevs inledningsvis har medierna ett viktigt uppdrag när det gäller att förse
samhället med information och kunskap. De har en vital roll i ett demokratiskt samhälle
och en demokrati kan knappast existera utan medier. Normativt kan man se mediernas
roll som att framför allt informera medborgarna på ett sådant sätt att de självständigt kan
fatta beslut i viktiga frågor (Strömbäck, 2015). Tidigare forskning visar att
medieinnehållet och hur medierna gestaltar politiska aktörer påverkar läsarna i hög
utsträckning. Det påverkar människors åsikter om politik, hur de röstar och i
förlängningen vilka som får makten i ett land. Hur människor röstar kan i sin tur
påverka medieinnehållet vilket är fokus i denna studie. Studien ämnar att undersöka hur
den politiska opinionen påverkar medieinnehållet. Detta är viktigt att studera eftersom
det har att göra med journalistikens roll som opartisk förmedlare av
samhällsinformation. Lever journalistiken upp till detta eller låter de sig påverkas av hur
de politiska vindarna blåser?

Utgången i 2016 års presidentval i USA är inte bara av intresse för den amerikanska
nationen. Med tanke på landets position som en ekonomisk maktfaktor i världen
kommer nästa president att bli viktig även för världspolitiken i stort. Denna studie
ämnar undersöka hur gestaltningen av presidentkandidaten Donald Trump skiljde sig åt
mellan två dagstidningar från delstater där stödet för Trump i primärvalet var olika
starkt. Får en läsare som bor i en delstat där Trump har starkt stöd en annan mediebild
av honom jämfört med en läsare som bor i en delstat där han har svagt stöd? Påverkade
resultatet i primärvalet tidningarnas gestaltning av Donald Trump?
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3 Frågeställningar
Denna studie undersöker hur Donald Trump gestaltades i Sun Herald respektive Salt
Lake Tribune från och med 23:e mars 2016 till och med 24:e april 2016. Detta ämnar vi
besvara med hjälp av frågeställningarna nedan.

1. Hur många positiva, negativa och neutrala rubriker om Donald Trump publicerades
i de två tidningarna under den valda perioden?
2. Hur många positiva, negativa och neutrala uttalanden om Donald Trump
publicerades i de två tidningarna under den valda perioden?
3. Hur många positiva, negativa och neutrala meningar om Donald Trump publicerades
i de två tidningarna under den valda perioden?
4. Vilka ämnen förknippades Donald Trump framför allt med i de två tidningarna under
den valda perioden?
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4 Bakgrund
Det går inte att garantera att läsaren är bekant med Donald Trump och hans bakgrund.
Därför presenteras här en kort bakgrund om honom.

Donald Trump är en kontroversiell politiker med en annorlunda bakgrund. Innan han
gav sig in i politiken har han mest gjort sig känd som fastighetsmagnat, hotellägare och
mediepersonlighet. Han står bakom företaget The Trump Organization som bland annat
driver flertalet hotell, casinon och fastigheter. Under fastighetsmarknadskrisen på 1990talet hamnade företaget i blåsväder på grund av dess skuldsättning. Tack vare sitt
företag har han gjort sig en enorm förmögenhet och 2005 ansåg den amerikanska
tidskriften Forbes att han var en av världens rikaste personer. (Nationalencyklopedin,
2016)

I juni 2015 lät Trump meddela att han ämnar ställa upp som kandidat för republikanska
partiet i nomineringen till det amerikanska presidentvalet. Politiskt har han utmärkt sig
bland annat som abortmotståndare och som anhängare av fullständigt liberala
vapenlagar. Vidare anser han att Obamas sjukvårdsreform bör avvecklas och att USA
bör stärka banden till Israel, samtidigt som handelsfrågorna med Kina ska hanteras
hårdare. Men det som han kanske fått mest uppmärksamhet för är hans
invandringspolitik, där han bland annat avser bygga en mur mot Mexiko i syfte att
stoppa illegala invandrare till landet. (Nationalencyklopedin, 2016)
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5 Metod
5.1 Kvantitativ innehållsanalys
Denna studie har genomförts med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. Nedan
presenteras en genomgång av metodens viktigaste aspekter.

En kvantitativ innehållsanalys är en användbar metod för att analysera en större mängd
material. Metoden är ett bra verktyg för att kunna dra slutsatser om det generella snarare
än bara det enskilda. En kvantitativ innehållsanalys går att se som en
surveyundersökning fast till innehåll istället för till människor. Istället för
standardiserade frågor till en stor grupp människor används variabler som fungerar som
frågor till en stor mängd innehåll, oftast texter eller bilder. Med hjälp av dessa går det
att uttala sig generellt om materialet och jämföra till exempel olika medier eller
tidsperioder. (Nilsson, 2010)

Fyra begrepp är enligt Nilsson (2010) centrala när en kvantitativ innehållsanalys
genomförs. Dessa presenteras nedan.


Objektivitet: Det ska inte spela någon roll vilken forskare som utför
innehållsanalysen. En annan forskare ska kunna göra om studien och få fram
samma resultat.



Systematik: Det måste tydligt definieras hur man ska gå till väga vid
undersökningen. Undersökningen måste ske på ett tillförlitligt sätt där alla
inblandade vet vad som ska mätas och på vilket sätt.



Kvantitet: Variablerna måste kunna beskrivas kvantitativt för att man ska kunna
få fram statistik från materialet som undersöks. Man måste kunna räkna på
materialet utifrån till exempel hur ofta någonting förekommer.



Manifest: Det som analyseras måste kunna gå att utläsa för alla som tar del av
materialet. Variablerna och hur dessa ska tillämpas måste beskrivas så pass
tydligt att de inte kan misstolkas.

Det finns naturligtvis även kritik som riktats mot denna metod. Vissa menar att den
förenklar väl mycket genom att bara undersöka sådant som kvantitativt kan mätas, och
därmed snarare skrapar på ytan istället för att gå in på djupet på det som undersöks. En
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annan kritik handlar om att metoden inte tar hänsyn till kontexten i innehållet, utan bara
fokuserar på vissa utvalda delar som separeras från det övriga innehållet. Det finns även
en kritik som grundar sig i att varje forskare själv får tolka innehållet, och att detta inte
garanterar objektivitet i forskningen. (Nilsson, 2010)

Även om vi var väl medvetna om dessa svårigheter med metoden ansåg vi att en
kvantitativ innehållsanalys var den lämpligaste metoden för denna undersökning. Den
gav möjlighet att analysera en stor mängd material under en lång tidsperiod vilket
gjorde att två tidningar kunde jämföras med varandra. En kvalitativ metod hade inte
givit samma möjlighet till detta eftersom en sådan metod snarare handlar om att
undersöka ett fåtal artiklar på djupet.

5.2 Variabelvärden och operationaliseringar
Tidigare studier inom politisk kommunikation som tillämpat kvantitativa
innehållsanalyser har i flera fall använt sig av indelningen positiv, negativ och neutral
för att kategorisera hur tidningar gestaltar politiker. Bland annat Ström och Lam (2010),
Strömbäck och Nord (2016) samt Druckman och Parkin (2005) har använt sig av denna
indelning. Framför allt inspirerades dock denna undersökning av Kahn och Kenneys
(2002) studie av hur mediernas gestaltningar påverkade väljare. Den indelningen de
använde sig av när de undersökte innehåll i olika texter var sådant som delvis gick att
applicera på denna studie. Bland annat använde de sig av indelningen positiv, negativ
och neutral när de undersökte till exempel rubriker och uttalanden i artiklar. Vi ansåg att
detta var en bra metod att använda för att undersöka nyhetsartiklar då det var ett relativt
enkelt och tidseffektivt sätt att undersöka och kvantifiera textinnehåll. Vi ansåg dock
inte att det blev tillräckligt att bara undersöka uttalanden och rubriker, utan vi ville även
undersöka hela innehållet i artiklarna för att få en mer fullständig bild av hur tidningarna
gestaltade Trump. Därför undersöktes även samtliga meningar i artiklarna och kodades
med indelningen positiv, negativ och neutral. Kahn och Kenney (2002) har dock inte
beskrivit exakt vilka operationaliseringar de använde sig av. Detta var något som vi
själva fick operationalisera, vilket presenteras nedan.
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5.3 Rubriker
Det första som undersöktes i artiklarna var rubrikerna till samtliga artiklar. Varje artikel
hade en rubrik, och vi undersökta huruvida dessa var positiva, negativa eller neutrala.
En neutral rubrik var en sådan som utan positivt eller negativt laddade ord endast
presenterade fakta, beskrev en händelse eller citerade någon. Ett exempel på en sådan
var: “Mr. Trump goes to Washington, A beginning meeting” (Lightman, 2016, 23
mars). Den här rubriken tog inte ställning för eller emot Trump, den innehöll inga
positivt eller negativt laddade ord utan presenterade bara fakta och fick anses vara
objektiv. Därför kategoriserades den som en neutral rubrik.

För att en rubrik skulle kunna kategoriseras som antingen positiv eller negativ var
rubriken tvungen att klart och tydligt handla om Donald Trump, och man skulle inte
behöva läsa hela artikeln för att förstå detta. Ett exempel på en rubrik som inte levde
upp till detta var: “Undocumented mom fears her ‘American Dream’ will be cut short”
(Price, 2016, 23 april). Såg man endast denna rubrik utan att läsa artikeln gick det inte
att förstå att den syftade på Donald Trumps politik, och i fall som dessa beslutade vi oss
således för att kategorisera in rubriken som neutral.

En annan typ av rubriker som kategoriserades in som neutrala var sådana där det fanns
såväl en positiv som en negativ aspekt i rubriken. Ett exempel på detta var: “Polls find
Trump benefits from mayhem at his rallies, at least for now” (Lightman, 2016, 19 april).
Verbet benefits (tjänade) tolkade vi som positivt i den här kontexten. Men på grund av
att rubriken avslutades med at least for now (åtminstone nu), vilket antydde att det
positiva var på väg att ta slut, valde vi att kategorisera den som neutral. Denna regel
gällde även för uttalanden och meningar, fanns det både positiva och negativa ord i en
analysenhet kodades den som neutral.

En positiv rubrik var en sådan som på ett tydligt sätt framställde Trump eller hans
politik i positiv dager. Positiva verb så som lead (leder) eller win (vinner), adjektiv som
clever (smart) eller persistent (ihärdig) var exempel på ord Trump förknippades med
som gjorde att rubriken sågs som positiv. Som sagt, om rubriken hade den här typen av
positiva gestaltningar men det även fanns negativa ord kodades rubriken som neutral.
Här följer ett exempel på en rubrik som kategoriserades som positiv: “Dilbert’ creator
believes Donald Trump will win – in a landslide.” (Cavna, 2016, 23 mars). Orden win
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och in a landslide vilket betyder ungefär en jordskredsseger ansåg vi vara klart och
tydligt positivt laddat.

På samma sätt kategoriserades en rubrik som negativ om den framställde Trump eller
hans politik som negativ med hjälp av negativt laddade ord som till exempel verben
looses (förlorar), fails (misslyckas) eller adjektiven crazy (galen) eller mad (arg). Ett
exempel på en negativ rubrik var: “Trump’s misleading complaints of election rigging
in Florida, Colorado” (Fiefeld, 2016, 28 mars). Ordet misleading (missvisande) ansågs
vara ett negativ laddat ord, och då rubriken inte innehöll några positivt laddade ord
kategoriserades rubriken som negativ.

5.4 Uttalanden
Ett uttalande var när någon citerades eller uttalade sig i artiklarna. Antingen i form av
ett direkt citat eller när artikelförfattaren återgav vad någon eller några hade sagt. Endast
citat som berörde Donald Trump på ett eller annat sätt togs med i undersökningen.

Ett neutralt uttalande var ett sådant som varken gestaltade Trump negativt eller
positivt. Inga negativt eller positivt laddade ord förekom i uttalandet, och det framkom
varken kritik eller beröm i texten. De neutrala uttalandena innehöll således fakta utan att
det lades någon värdering i det ämne uttalandena handlade om. Ett exempel på ett
neutralt uttalande var: ”He came down to Florida because we at our club wanted new
grass” (Colvin, 2016, 27 mars). Det gick inte att utläsa några explicita värderingar eller
ställningstaganden i det här uttalandet utan det konstaterade bara fakta. Därför ansåg vi
detta vara ett neutralt uttalande.

Positiva uttalanden var sådana där Trump berömdes, framställdes i positiv dager eller
där positivt laddade ord förekom. Ett exempel på detta var: “Next in line behind Heiner,
Park City's Kate Fitzgerald was likewise drawn by Trump's star quality."I just really
wanted to see him in person”, Fitzgerald said. "I don't think any of the other candidates
could beat Hillary Clinton." (Pace & Swanson, 2016, 11 april). Citatet bestod av beröm
och att Trump var den enda kandidaten som skulle kunna besegra Hillary Clinton var
naturligtvis någonting positivt i kontexten av ett presidentval. Därför kodades citatet
som positivt.
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Ett negativt uttalande var ett sådant där Trump kritiserades, framställdes i negativ
dager eller där negativt laddade ord förekom. Ett exempel på ett sådant var: "Trump is
using the rhetoric of fear and bigotry to mobilize support around him in a time of
economic uncertainty”, (Goldstein, 2016, 15 april). Orden fear (rädsla) och bigotry
(trångsynthet) ansågs vara negativt laddade. Då det inte förekom några positivt laddade
ord i uttalandet kategoriserades uttalandet som negativt.

Ibland förekom det mer komplicerade uttalanden där det fanns såväl positiva som
negativa aspekter att ta hänsyn till. Ett exempel på ett sådant var: “When Trump does
win over younger voters, he wins them over with much narrower margins than he
enjoys with older voters”. (Nocera, 2016, 22 april). Här fanns det såväl positiva delar
som win over (vinna över), men även negativa som much narrower margins (mycket
mindre marginaler). Uttalandet avslutades alltså med att konstatera att Trump brukar
fånga äldre väljare med större marginaler än med de yngre. I artiklar som dessa där det
fanns såväl positivt som negativt laddade ord, och där kritik blandades med någon form
av beröm valde vi att kategorisera uttalandet som neutralt. För att ett uttalande skulle
vara positivt eller negativt var det tvunget att på ett betydligt tydligare sätt kritisera eller
berömma Trump. Detta gällde som sagt även när vi undersökte meningarna och
rubrikerna i artiklarna.

Uttalanden som kom från Donald Trump själv togs inte med i undersökningen. Detta för
att vi snarare ville undersöka hur andra uttalade sig om Trump i artiklarna. Uttalanden
från Trump om sig själv skulle därför blivit irrelevanta att ha med i undersökningen, då
man kunde tänka sig att dessa till stor del skulle vara positiva. Vi valde som sagt att
utesluta dessa ur undersökningen och istället fokuserade vi på hur Trump gestaltades
när andra kom till tals.

5.5 Meningar
Till slut undersökte vi även mening för mening i artiklarna, och huruvida dessa
gestaltade Trump positivt, negativt eller neutralt. Det kunde finnas meningar i artiklarna
som inte handlade om Donald Trump, utan till exempel om en annan kandidat. Dessa
togs då inte med i undersökningen. Även meningar som till exempel beskrev
bakgrunden i en fråga, handlade om någon i hans stab eller på annat sätt inte direkt
handlade om Donald Trump uteslöts. De meningar som undersöktes var sådana som
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handlade om Trump som person, hans politik eller till exempel hur det gick för honom i
primärvalet. Nedan följer ett exempel på tre meningar som uteslöts ur undersökningen:
“It wasn't so long ago that Muslims actively supported the Republican Party. Many
identified with the party's social conservatism that stood against gay marriage and
abortion rights. More than three-quarters of American Muslim voters cast ballots for
George W. Bush” (Cannon, 2016, 13 april).

En neutral mening var en sådan som endast konstaterade fakta eller beskrev någonting,
och inte gestaltade Trump med varken positivt eller negativt laddade ord. Ett exempel
på en sådan mening var: “Soon Trumps campaign move to Utah.”(Canham, 2016, 2
april). En sådan mening konstaterar bara fakta utan varken positiva eller negativa
värderingar eller ord.
Även meningen “As Trump gets closer to securing the nomination, he still faces strong
resistance from some Republicans.” (Vasquez, 2016, 9 april) var ett exempel på en
mening som vi ansåg var neutral. Detta i och med att meningen inleds positivt gentemot
Trump, för att sedan efter kommatecknet ta en negativ riktning. En positiv gestaltning
och en negativ gestaltning i samma mening resulterade således i att artikeln ansågs vara
neutral.

En positiv mening innehöll positivt laddade ord eller berömde Trump eller hans politik
på ett eller annat sätt. Ett exempel på en positiv mening var: “Trump leads the GOP race
with 756 delegates, ahead of Cruz with 559 and Kasich with 144. Securing the GOP
nomination requires 1,237” (Pace & Bauer, 2016, 5 april). Denna mening konstaterar
visserligen bara fakta. Men ordet leads (leder) ansåg vi vara positivt laddat, och därför
kodades meningen som positiv.

En negativ mening kritiserade Trump eller hans politik, och använde negativt laddade
ord. Ett exempel på en negativ mening var: “After skipping that debate, Trump lost the
Iowa caucus to Sen. Ted Cruz” (Vasquez, 2016, 9 april). Ordet lost (förlorade) ansåg vi
vara negativt laddat och meningen kodades således som negativ.

Det fanns naturligtvis svårigheter med denna undersökningsmetod. Det var inte alltid
alldeles självklart om en rubrik, ett uttalande eller en mening var positiv, negativ eller
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neutral enligt de kriterier som presenterats ovan. Exakt vad som var ett positivt eller
negativt laddat ord fanns det inget facit på, eftersom olika människor kan tolka samma
ord på olika sätt. Detta var något som vi fick avgöra från fall till fall de gånger det
uppstod oklarheter. Därför underlättade det att två personer genomförde undersökningen
tillsammans, på så sätt kunde vi diskutera oss fram till hur någonting skulle kodas om
det fanns oklarheter, och det var lättare att undvika fel och misstag i kodningen om det
fanns två par ögon.

5.6 Ämnen
Artiklarna kategoriserades även in utifrån vilket ämne de handlade om. Detta för att
kunna dra slutsatser om vilka ämnen som Donald Trump förknippades med. Genom att
undersöka vilka ämnen som artiklarna om Donald Trump handlade utifrån ett stort
urval, gick det att se vad han ofta förknippades med och vad han sällan förknippades
med. Banwart et al. (2003) har i sin studie om mediegestaltningar av manliga och
kvinnliga politiker undersökt vilka ämnen som politikerna förknippas med. Vi har utgått
från samma ämnen som dem fast med några tillägg och justeringar. Detta då vi ansåg att
vissa kategorier var för lika varandra och därför kunde slås ihop (till exempel
ungdomsvåld som kunde inrymmas under kategorin kriminalitet). Men även det faktum
att vissa ämnen från Banwarts et al. (2003) undersökning inte var aktuella i vår
undersökning medan andra aktuella ämnen tillkommit. Slutligen valde vi kategorierna;
ekonomi, abortfrågor, miljö, fattigdom, vapenlagar, sjukvård, utbildning, kriminalitet,
försvar, invandring, religion, valresultat, nöje och privatliv.

Ett problem med denna metod, som ofta är ett problem vid kvantitativa metoder, var att
det kunde finnas en godtycklighet när man bestämde kategorier. Hypotetiskt kunde i
stort sett hur många kategorier som helst ha använts då det kunde finnas mängder av
olika aspekter inom till exempel kategorin ekonomi. Dock var vi tvungna välja en
indelning för att materialet skulle kunna bli mätbart och då denna indelning använts i
tidigare forskning (Banwart et al., 2003) ansågs dessa kategorier vara passande även för
denna undersökning. Vidare fanns det även en svårighet när själva undersökningen
genomfördes då det inte alltid var alldeles självklart under vilken kategori en artikel
skulle delas in. Det kunde vara så att ett ämne berörde fler än en kategori. I dessa fall
försökte vi utröna vad det övergripande ämnet i artikeln var för att indelningen skulle
bli så korrekt som möjligt. Det är inte omöjligt att en annan forskare skulle kunnat dela
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in vissa artiklar i andra kategorier, men vi ansåg att dessa kategorier var tillräckligt
uttömmande för att detta inte skulle bli fallet.

5.7 Material – val av delstater
I valet av tidningar att undersöka utgick vi från resultatet i primärvalet i de olika
delstaterna. Avsikten var att välja en tidning från en delstat där Donald Trump hade
stort stöd under primärvalet och en från en delstat där han hade ett lågt stöd. Syftet med
detta var att vi ville se om det fanns skillnader i gestaltningen av Trump i USA
beroende på resultatet i primärvalet. Att då välja två tidningar från samma delstat eller
att välja tidningar från två delstater där hans stöd var likvärdigt skulle riskera att inte
påvisa de skillnader som potentiellt fanns i ett så stort land som USA.

Värt att notera är att inte alla delstater hade röstat i primärvalet när vi valde ut vilka
delstater som skulle användas. Därför är det möjligt att det fanns andra delstater att välja
tidningar från som hade varit mer lämpliga. Vi valde dock att bara välja bland de
delstater där det fanns ett färdigt resultat från primärvalet. Detta för att tydligt kunna se
hur starkt stöd Donald Trump faktiskt hade i delstaten.

Vi använde oss av Dagens Nyheters (2016) genomgång av hur det hade gått i
primärvalen för att välja delstater att sedan välja tidningar från. Där kunde man se hur
det gick för de olika i kandidaterna i varje delstat. När vi letade efter en delstat med
starkt stöd för Trump fann vi att Mississippi var den delstat där han hade störst stöd med
47,3 procent av de republikanska rösterna. Den delstat där stödet var näst störst var
Arizona där han hade 47,1 procent av rösterna. Vi valde således Mississippi som hade
primärval 8:e mars.

När vi skulle välja delstat med ett svagt väljarstöd för Donald Trump fanns det flera
olika alternativ att välja mellan. Den delstat där Trump faktiskt hade lägst stöd i
primärvalen var i Wyoming där han fick 7,2 procent av rösterna. Vi valde dock en
tidning från Utah som hade sitt val 22:a mars, där Trump fick 14,0 procent av rösterna
vilket var hans näst sämsta notering i primärvalen. Initialt var avsikten att hitta en
tidning från delstaten Wyoming eftersom det var där Trump hade svagast stöd just då.
Dessvärre gick det inte att hitta en lämplig tidning därifrån som kunde garantera ett
omfattande urval. Därför valdes istället en tidning från delstaten Utah. På det stora hela
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menar vi att detta inte var avgörande eftersom att han fick väldigt lågt stöd i Utah i
förhållande till övriga delstater. I jämförelse med Mississippi var stödet för Trump svagt
och skillnaden mellan delstaterna var över 30 procentenheter, vilket ansågs vara
tillräckligt mycket för att det skulle bli relevant för denna undersökning.

Här vill vi poängtera att vi var väl medvetna om att resultatet i ett primärval inte
nödvändigtvis hängde ihop med det totala stödet för en kandidat i delstaten. I
republikanernas primärval är det bara republikaner som röstar vilket gör att det totala
stödet för Trump kunde vara både lägre eller högre än vad primärvalet visade. Dock
säger ändå primärvalet någonting om hur stödet för Trump var hos en relativt stor del av
delstatens invånare, och skillnaderna mellan delstaterna var så pass stora att vi ansåg att
det var relevant för undersökningen.

5.8 Material – val av tidningar
Nästa steg var att välja vilken tidning från respektive delstat som vi skulle hämta vårt
material ifrån. Två sökningar genomfördes på google.com, i den ena skrevs “newspaper
Utah” in i sökfältet. Vi gick in på den tidning som kom högst upp bland resultaten och
undersökte om den hade en tillräckligt omfattande nyhetsrapportering med många olika
delar som nyheter, ekonomi, sport etcetera. Den uppfyllde dessa kriterier och tycktes ha
en stabil läsarkrets vilket gjorde att vi valde Salt Lake Tribune som var den största
dagstidningen i delstaten Utah med cirka 74 000 läsare per dag (Salt Lake Tribune,
2016). I den andra sökningen skrevs “newspaper Mississippi” in i sökfältet. Även här
gick vi in på den tidning som kom högst upp bland resultaten. Denna visade sig dock
inte vara optimal då det inte gick att få tag på tillräckligt med artiklar. Vi gick således
tillbaka till resultaten från vår sökning och gick in på nästa tidning. Där fanns det många
artiklar att tillgå och precis som i Salt Lake Tribune hade den en omfattande
rapportering. Således valde vi Sun Herald som var en av de största dagstidningarna i
delstaten Mississippi med cirka 47 000 läsare per dag (Sun Herald, 2016).

Valet av tidningar gick relativt enkelt till väga. Vi hade naturligtvis kunnat vara mer
noggranna i valet av tidning och haft kriterier utifrån till exempel hur många läsare de
hade eller hur många artiklar som publicerades. Dock ansåg vi att de valda tidningarna
hade en gedigen och seriös nyhetsrapportering med tillräckligt många artiklar om
Donald Trump för att vi skulle kunna genomföra undersökningen. Vi undersökte även
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huruvida tidningarna lutade åt något håll politiskt och fann att Salt Lake Tribune
stöttade Barack Obama i presidentvalet 2008. Att de stöttade demokraten Obama i valet
2008 behöver inte nödvändigtvis innebära att de stöttar en demokratisk kandidat i valet
2016. Det kan vara så, men det blir en hypotetisk fråga eftersom vi inte vet någonting
om det. De har inte tagit ställning för eller emot någon kandidat i primärvalet 2016 och
därför såg vi inga bekymmer med att ta med Salt Lake Tribune. Vad gällde Sun Herald
hittade vi ingen information som antydde att de tog ställning för eller emot någon
kandidat, vilket gjorde att vi kände oss bekväma att inkludera även den tidningen.

5.9 Tillvägagångssätt
5.9.1 Kodschema ämnen
Vi började med att konstruera ett kodschema för att dela in artiklarna i vilket ämne de
handlade om. Verktyget vi valde för detta ändamål var Google Kalkylark då vi ansåg att
detta var det lämpligaste verktyget eftersom det gick att redigera flera personer
samtidigt. Till en början övervägde vi att använda Excel, detta var dock inte möjligt då
det inte gick att redigera flera personer samtidigt, Google Kalkylark är ett likvärdigt
program som passade bra för undersökningen. I kolumner till vänster skrev vi in
länkarna till artiklarna, och i rader till höger skrev vi in de ämnen artiklarna handlade
om.

Efter att ha upprättat ett kodschema genomfördes ett interkodarreliabilitetstest av 20
artiklar (10 från varje tidning). Artiklarna valdes genom att vi gick in på respektive
tidnings hemsida och sökte i deras databas på Donald Trump, efter det sorterade vi
sökresultatet utifrån de nyaste artiklarna först. Därefter tog vi de 10 nyaste artiklarna om
Donald Trump och undersökte dessa individuellt. Detta gjorde vi eftersom att vi ville
säkerställa att kodschemat var tillräckligt uttömmande och för att se om de
variabelvärden vi hade valt passade in. Syftet med detta var även att se om samma
resultat uppnåddes oberoende av vem som undersökte. Det vi kunde konstatera efter att
ha undersökt dessa artiklar individuellt var att vi var tvungna att lägga till och korrigera
vissa kategorier. Eftersom en artikel av dessa handlade om Donald Trumps privatliv och
en om nöje, valde vi att lägga till dessa (privatliv och nöje) i kodschemat. Kategorierna
skatter och jobb fick inrymmas i kategorin ekonomi, anledningen till detta var att vi
efter testet insåg att gränsdragningen mellan dessa kategorier var svår att avgöra från
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fall till fall. Vi insåg också att de gick in i varandra eftersom de artiklar som handlade
om jobb och skatter i grund och botten handlade om ekonomi. Efter denna korrigering
av kategorierna ansåg vi att kodschemat fungerade väl och vi var redo att börja med den
riktiga undersökningen av artiklarnas ämnen.

Undersökningen sköttes gemensamt och den gick till precis som under
interkodarreliabilitetstestet, det vill säga att vi gick in på tidningarnas hemsidor och
sökte på Donald Trump. Sökresultatet filtrerade vi på datum för att få de nyaste
artiklarna först. Därefter gick vi in på artiklarna och läste igenom dem en efter en, först
tittade vi på om artikeln de facto handlade om Donald Trump. Där fick vi avgöra från
fall till fall, ofta räckte det med att titta på rubriken för att se om det handlade om
Trump. I de fall han inte nämndes i rubriken fick vi helt enkelt läsa igenom artikeln för
att se om det handlade om honom. Många artiklar handlade om flera olika kandidater
samtidigt, men så länge det fanns en betydande del i artikeln som handlade om Donald
Trump valde vi att inkludera artikeln. När vi fått fram artiklarna analyserade vi dem en
efter en utifrån vilket ämne artikeln handlade om och kryssade sedan in det i
kodschemat.

5.9.2 Kodschema negativt positivt och neutralt
Nästa steg blev att konstruera ett kodschema för att kategorisera huruvida rubriken,
uttalandena och meningarna var positiva, negativa eller neutrala. Det verktyg vi
använde för detta var detsamma som i föregående moment, nämligen Google Kalkylark.
Detta kodschema blev relativt likt det förra, vi skrev in länkarna till artiklarna i
kolumner till vänster, och i rader till höger skrev vi in kategorierna rubrik, uttalande och
mening.

Efter det var klart började vi med att gå igenom artikel för artikel och kodade dem
utifrån de variabler vi hade valt; rubriken i artikeln, varje mening i artikeln samt varje
uttalande i artikeln. Första steget blev således att koda rubriken utifrån variabelvärdena
positiv, negativ eller neutral. Sedan läste vi igenom artikeln från början till slut och
kodade varje mening och uttalande i artikeln utifrån variablerna positivt, negativt eller
neutralt. De meningar och citat som inte handlade om Donald Trump togs bort i
undersökningen. Sedan förde vi in resultatet från varje artikel i kodschemat, och
resultatet räknades sedan ihop automatiskt av programmet.
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5.10 Urval
Studien baserades på nyhetsartiklar från dagstidningarna Sun Herald och Salt Lake
Tribune. Totalt undersöktes 74 artiklar från Sun Herald och 59 artiklar från Salt Lake
Tribune, under tidsperioden 23:e mars till 24:e april 2016. Anledningen till att vi valde
att undersöka denna period var att vi ansåg att en månad var en tillräckligt lång period
för att få ett representativt urval av artiklar från tidningarna. Då Utah hade sitt primärval
22:a mars kunde vi inte gå längre bak i tiden än till 23:e mars. Det hade givetvis varit att
föredra att ha ett större urval under en längre tidsperiod för att få en mer heltäckande
bild av hur Donald Trump gestaltades under primärvalet. Sedan är det också viktigt att
poängtera att vi är medvetna om att det som hamnar på den politiska dagordningen, och
det som skrivs i tidningarna styrs av händelser som förändras över tid. Därför går det
givetvis inte att utesluta att gestaltningen av Donald Trump hade sett annorlunda ut om
vi hade valt en längre tidsperiod, eller för den delen en helt annan tidsperiod. Men av
ovan nämnda skäl var det inte möjligt att undersöka tidningarnas artiklar under hela
primärvalet. Med det sagt bedömde vi ändå att det urval studien baserades på var
relevant för att undersöka hur Donald Trump gestaltades under en del av primärvalet.
Mot bakgrund av det som nämndes ovan att politiska nyheter är en färskvara, var det
också viktigt att tidsperioden för undersökningen var densamma i båda tidningarna.

Vi bestämde oss för att bara studera rena nyhetsartiklar om Trump, vi tog således inte
med krönikor, kolumner och insändare. Anledningen till detta var att de baseras på
personliga reflektioner som tar ställning i frågor. Utfallet hade säkerligen blivit
annorlunda om vi tagit med dem eftersom kolumnister och debattörer har till uppgift att
tycka till om politik. Det hade kanske funnits ett värde i att undersöka dem tillsammans
med nyhetsartiklarna, för att få en mer fullständig bild av respektive tidnings totala
gestaltning av Donald Trump under denna tidsperiod. Men vi valde att fokusera enbart
på nyhetsartiklarna eftersom att syftet var att undersöka hur han gestaltades i
nyhetsbevakningen. Om en tidning hade publicerat relativt sett fler krönikor och
insändare än den andra tidningen skulle det kunna givit en snedvriden bild av dem
eftersom det var nyhetsrapporteringen vi ville undersöka. Vi tog därför beslutet att bara
studera nyhetsartiklarna.
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5.11 Validitet
Ett första steg till att nå en hög validitet kan enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och
Wängnerud (2012) vara att använda operationaliseringar som använts tidigare, av
etablerade forskare. Att ställa sig på tidigare forskares axlar och på så sätt arbeta
kumulativt resulterar i regel i att operationaliseringarna som använts är ordentligt
granskade och genomarbetade av forskarvärlden. På grund av detta använde vi oss
delvis av operationaliseringar från tidigare forskning. Kahn och Kenney (2002)
genomförde en kvantitativ innehållsanalys i deras studie om hur amerikanska kandidater
till senaten gestaltades i olika tidningar. De använde indelningen positiv, negativ och
neutral för att undersöka tonaliteten i artiklarna i de två tidningarna. Vi har i denna
studie tillämpat samma indelning för att undersöka hur Donald Trump gestaltades i två
amerikanska tidningar.

Det faktum att vi använde delar av operationaliseringar från tidigare forskning bidrar
således till validiteten i denna studie. Å andra sidan var inte indelningen av positiva,
negativa och neutrala rubriker, uttalanden och meningar alldeles självklar, och Kahn
och Kenney (2002) hade inte definierat denna indelning ytterligare. Därför var det upp
till oss själva att operationalisera för att kunna avgöra vilka analysenheter som var
positiva, negativa eller neutrala vilket vi beskrivit tidigare i metodavsnittet. Detta ledde
möjligen till en lägre validitet, då det är möjligt att det fanns bättre sätt att mäta vad som
var en positiv, negativ eller neutral rubrik, uttalande eller mening som på ett tydligare
sätt skulle besvara hur Donald Trump gestaltades i dessa tidningar.

Vidare undersökte Banwart et al. (2003) hur ett antal amerikanska politiker gestaltades i
olika amerikanska tidningar inför senat- och guvernörsvalen genom en kvantitativ
innehållsanalys. Vi använde oss delvis av deras operationaliseringar då de delade in
artiklarna i tidningarna efter olika ämnen för att undersöka vilka frågor de olika
kandidaterna förknippades med. Detta bidrog till att validiteten höjdes.

Dock förelåg svårigheter även med operationaliseringarna av ämnesindelningarna.
Sammanlagt hade vi 14 ämnen under den period vi undersökte, men det var givetvis inte
så att Donald Trump enbart förknippades med dessa ämnen i artiklarna. Däremot kunde
vi inte ha alltför många ämnen eftersom det i slutändan inte hade gått att dra några
slutsatser om vilka ämnen han förknippades med. Vi var således tvungna att begränsa
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oss vid ett bestämt antal. Därför går det inte att med säkerhet säga att samtliga artiklar vi
kategoriserade som ett ämne enbart handlade om det. Det var en gränsdragning vi fick
göra själva, och det är möjligt att vissa av ämnena blev för breda vilket kan ha påverkat
validiteten negativt.

5.12 Reliabilitet
Reliabilitet innebär att undersökningen utförts på ett tillförlitligt och korrekt sätt. Det
kan handla om att undvika slarvfel, att räkna rätt och att variabelvärdena användes
korrekt (Esaisson et al., 2012). En stor svårighet med att genomföra en kvantitativ
innehållsanalys är att det kan bli godtyckligt och att olika forskare kan tolka ett och
samma innehåll på olika sätt (Nilsson, 2010). I denna studie var det inte alltid alldeles
självklart om en analysenhet var positiv, negativ eller neutral och det kunde till exempel
vara svårt att avgöra om en artikel huvudsakligen handlade om ekonomi eller försvar
om den berörde båda ämnena. Detta var en stor svårighet med denna undersökning. Det
går inte att garantera att en annan person som skulle göra om vår undersökning på
samma material skulle komma fram till exakt samma resultat. Man får utgå ifrån att det
oundvikligen fanns ett visst mått av subjektivitet och att våra erfarenheter och
förkunskaper i någon mån påverkade hur vi såg på materialet vi undersökte. Dock ska
det poängteras att vi gjorde vårt yttersta för att vara så objektiva och neutrala inför
materialet som möjligt. Vidare höjdes även reliabiliteten av att två personer genomförde
undersökningen tillsammans. När det fanns oklarheter kring hur vi skulle kategorisera
in en artikel kunde vi resonera oss fram till ett beslut som kändes korrekt för båda två.

5.13 Generaliseringsanspråk
Det urval studien baserades på byggde på två tidningar från olika delstater. Därmed
kunde vi inte dra några generella slutsatser om hur Trump gestaltades i hela landet. De
tidningar vi valde kan inte ses som representativa för hela delstaternas nyhetsbevakning
eftersom de bara var två av flera tidningar som existerar i dessa delstater. Det vi således
kunde dra slutsatser om var hur Trump gestaltades i dessa två tidningar under en del av
primärvalet.

Vi hade naturligtvis kunnat ta med flera tidningar från dessa delstater, och hade vi haft
mer tid hade detta varit att föredra för att kunna dra större slutsatser om hur Trump
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gestaltades i delstaterna, och inte bara i de här två tidningarna. Med de tids- och
resursbegränsningar som behöver beaktas vid skrivandet av en kandidatuppsats valde vi
dock att fokusera på att inkludera så många artiklar som möjligt från två tidningar för att
kunna dra slutsatser om hur dessa gestaltade Trump under en specifik tidsperiod.

5.14 Forskningsetiskt resonemang
Det urval vi baserade studien på var sådant som fanns tillgängligt för allmänheten att ta
del av, det fanns således inget som gjorde att vi inte kunde använda det. Vad gäller
undersökningens huvudperson, Donald Trump, ingår det i rollen som politiker att bli
granskad, varför vi menar att det inte fanns några etiska hinder att studera hur han
gestaltades i amerikanska tidningar. Vi har varit noga med att utelämna journalisternas
namn eftersom vi inte har kunnat garantera fullt samtycke från deras sida. Men precis
som en politiker ingår det även i journalisternas roll att både granska och bli granskade.
Det material de står för finns tillgängligt för allmänheten, och de är med all sannolikhet
medvetna om att det kommer att analyseras på ett eller annat sätt.
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6 Teoretiska utgångspunkter
6.1 Tabloidisering
Begreppet tabloidisering härstammar från reduceringen av tidningars format från
fullformat till ett mindre format som blev lättare att bära med sig (McQuail, 2010). Idag
står begreppet snarare för en viss typ av innehåll och vinkling i nyheterna där publiken
och läsarna ses som upplevelsekonsumenter snarare än aktiva samhällsmedborgare
(Gripsrud, 2011). Hur tabloidiseringen har påverkat innehållet i tidningarna skiljer sig åt
i olika länder, i Storbritannien har effekten blivit att sensationsnyheter har ersatt mer
seriösa och rationella nyheter. I USA däremot har tabloidiseringen inneburit ett ökat
fokus på dramatiserande och personifierade nyheter istället för nyheter av seriösare
karaktär, såsom viktiga politiska sakfrågor. Oavsett vilket land man talar om har
tabloidiseringen en gemensam nämnare; det handlar om att nå ut med nyheter till den
breda massan. För att lyckas med det i en bransch med hård konkurrens tvingas
tidningarna anpassa innehållet, och då får ofta innehållet en mer lättsam karaktär
eftersom det säljer bättre. Detta kan också ses som en följd av det mindre formatet på
tidningarna eftersom de då inte får plats med långa seriösa nyheter utan tvingas ha
kortare nyheter som är lätta att sälja. Ett ord som blivit användbart i sammanhanget är
infotainment, vilket är en sammanslagning av orden info och entertainment. Det är
precis det tabloidisering innebär, det vill säga att presentera fakta på ett underhållande
sätt. (McQuail, 2010).

Tabloidiseringen har även inneburit en övergång från hårda nyheter till mjuka nyheter.
Hårda nyheter handlar ofta om till exempel ekonomi, politiska sakfrågor eller forskning.
Mjuka nyheter kan å andra sidan handla om kändisar, sport eller nöje. De är ofta mer
fokuserade på människors privatliv och personlighet medan hårda nyheter byggs kring
fakta och information om vad som sker i viktiga frågor och händelser. (Reinemann,
Stanyer, Scherr & Legnante, 2012)

Tabloidiseringen leder således till att viktiga sakfrågor utelämnas ur nyhetsflödet till
förmån för ett mer lättsamt innehåll. Detta kan bidra till att det blir svårare för
människor att skaffa sig en välgrundad uppfattning om vilket parti eller vilken kandidat
man ska rösta på i ett val. På detta sätt påverkar tabloidiseringen den demokratiska
processen. (Gripsrud, 2011)
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6.2 Gestaltningsteorin
Vad gäller teorier inom ämnet politisk kommunikation anses gestaltningsteorin (framing
theory) vara en av de mest betydelsefulla teorierna. De senaste decennierna har den varit
ett vanligt inslag i medieforskningen. Ordet framing skulle kunna översättas med
antingen utformning eller gestaltning, det vill säga att något utformas eller gestaltas på
ett speciellt sätt. (Strömbäck, 2014).
Robert Entman definierar begreppet som följer; “frame innebär att man väljer ut vissa
aspekter av en uppfattad verklighet och gör dem mer framträdande i en
kommunicerande text, för att på så sätt främja en viss problemdefinition,
orsakstolkning, moralisk bedömning och/eller föreslagen lösning på det beskrivna
problemet” (Entman, 1993, s. 52).

Gestaltningar är sätt att beskriva världen såväl för journalisterna som rapporterar som
för läsarna. De kan ses som den bakomliggande åsikt eller ideologi som bestämmer hur
en nyhet framställs och vad som blir händelsens kärna eller vem som blir huvudaktör i
en fråga. På detta sätt blir mediernas gestaltningar en brygga mellan det som faktiskt
sker i verkligheten och hur gemene man uppfattar det som sker i verkligheten.
(Tjernström, 2001)

Gestaltningsteorin har flera delar, i ett avseende handlar den om att det sätt på vilket
medierna gestaltar ett visst ämne speglar människors uppfattningar av ämnet. Det vill
säga om medierna till exempel gestaltar den svenska sjukvården som problematisk
kommer också allmänheten uppfatta sjukvården som problematisk. Ur ett annat
perspektiv utgår teorin från att medierna och vad de publicerar bara gestaltar en
avsmalnad bild av verkligheten. Det är omöjligt för dem att gestalta hela verkligheten,
därför motsvarar varje publicering alltid bara en del av hela verkligheten. Detta innebär
att medierna bara sprider ett synsätt eller en ideologi av verkligheten. (Strömbäck,
2014).

Medierna sägs ofta spegla verkligheten, men så fungerar det dock inte i praktiken
eftersom verkligheten är obegränsad samtidigt som mediernas utrymme är begränsat.
Således ställs hela tiden journalister inför val om vad de ska publicera och inte. De gör
egna bedömningar av hur en nyhet ska se ut genom att välja viktiga aspekter och
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paketera nyheterna utifrån sina egna preferenser. Dessa val är dock inte bara medvetna
utan det blir oundvikligt ett rutinmässigt sätt att arbeta. Vad som är en nyhet och vad
som inte är en nyhet är per definition förvisso ett subjektivt val som journalisterna får
göra själva. Däremot frodas det ofta en kultur bland journalisterna som gör att de
rutinmässigt kan känna igen en nyhet när de ser den. Detta gör att nyhetsvärderingen
kan framstå som automatiserad, men i slutändan går det inte komma ifrån att den alltid
baseras på ett personligt val. (Strömbäck, 2014)

Hur journalister väljer att gestalta nyheter påverkas av den kultur de verkar i. En
gestaltning refererar ofta till något inneboende i den kultur som finns i samhället där
nyheten publicerats, och läsaren tolkar i regel nyheten på det sätt som journalisten avsett
eftersom de existerar i samma kultur. I och med att olika gestaltningar är specifika för
olika kulturer och delas av medlemmarna i en kultur så är det svårt att upptäcka dem
(Bryant & Oliver, 2009). Det går att tänka sig att kulturen skiljer sig åt mellan de
delstater som valts ut för att undersöka tidningar ifrån eftersom valresultatet skiljer sig
kraftigt åt. Då kulturen påverkar mediernas gestaltningar kan det tänka sig att detta lyser
igenom på ett eller annat sätt i denna undersökning.
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7 Resultat
7.1 Gestaltningar av Donald Trump i tidningarnas rubriker
Figur 1. Av 74 rubriker i Sun Herald var 12 positiva, 19 negativa och 43 neutrala.

Sun Herald

N=74

Positiv

Negativ

Neutral
16%

58%

26%

Figur 1.1. Av 59 rubriker i Salt Lake Tribune var 4 positiva, 14 negativa och 41
neutrala.
N=59

Salt Lake Tribune
Positiv

Negativ

Neutral

7%

24%

69%

Resultatet visar att Donald Trump gestaltades neutralt i en majoritet av rubrikerna i båda
tidningarna. Han gestaltades även oftare negativt än positivt i båda tidningarna.
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7.2 Gestaltningar av Donald Trump i uttalanden
Figur 2. Av 185 uttalanden i Sun Herald var 27 positiva, 74 negativa och 84 neutrala.
N=185
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Negativ

Neutral
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45%

40%

Figur 2.1. Av 131 uttalanden i Salt Lake Tribune var 12 positiva, 64 negativa och 55
neutrala.
N=131

Salt Lake Tribune
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Negativ

Neutral
9%

42%

49%

Resultatet visar att Donald Trump oftast gestaltades neutralt i Sun Herald medan han
oftast gestaltades negativt i Salt Lake Tribune. I båda tidningarna var det minst vanligt
att han gestaltades positivt.
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7.3 Gestaltningar av Donald Trump i meningar
Figur 3. Av 560 meningar i Sun Herald var 104 positiva, 149 negativa och 307 neutrala.
N=560
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Figur 3.1. Av 392 meningar i Salt Lake Tribune var 60 positiva, 128 negativa och 204
neutrala.
N=392

Salt Lake Tribune
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Negativ

Neutral
15%

52%
33%

Resultatet visar att Donald Trump gestaltades neutralt i en majoritet av meningarna i
båda tidningarna. Han gestaltades även oftare negativt än positivt i båda tidningarna.
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7.4 Gestaltningar av Donald Trump i samtliga analysenheter
Figur 4. Av totalt 819 analysenheter i Sun Herald var 143 positiva, 242 negativa och
434 neutrala.
N=819
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Figur 4.1. Av totalt 582 analysenheter i Salt Lake Tribune var 76 positiva, 206 negativa
och 300 neutrala.
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Resultatet visar att Donald Trump gestaltades neutralt i en majoritet av analysenheterna
i båda tidningarna. Han gestaltades även oftare negativt än positivt i båda tidningarna.
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7.5 Fördelningen av ämnen i artiklarna
Nedan presenteras fördelningen av ämnen i Sun Herald och Salt Lake Tribune.
Tabell 1
Ämne
Abort
Ekonomi
Fattigdom
Försvar
Invandring
Kriminalitet
Miljö
Religion
Sjukvård
Utbildning
Vapenlagar
Valresultat
Nöje
Privatliv
Totalt

Sun Herald
Fördelning
3%
9%
0%
3%
4%
9%
0%
4%
1%
3%
0%
46 %
14 %
4%
74 st

Tabell 1.1
Salt Lake Tribune
Ämne
Fördelning
Abort
2%
Ekonomi
14 %
Fattigdom
0%
Försvar
7%
Invandring
10 %
Kriminalitet 7 %
Miljö
0%
Religion
5%
Sjukvård
0%
Utbildning
0%
Vapenlagar
0%
Valresultat
41 %
Nöje
7%
Privatliv
8%
Totalt
59 st
Resultatet visar att det inte fanns någon större variation i fördelningen av det totala
antalet ämnen mellan tidningarna, skillnaderna var marginella.

35

8 Analys
8.1 Gestaltningsteorin
Gestaltningsteorin bygger på att journalisterna själva gestaltar nyheterna på ett visst sätt,
genom att lyfta fram en viss problemdefinition, orsakstolkning eller moralisk
bedömning. Mediernas gestaltningar fungerar som en brygga mellan det som sker i
verkligheten och den bild människor får av verkligheten (Tjernström, 2001). Resultatet
från studien visar att Donald Trump i såväl Salt Lake Tribune som Sun Herald i över
hälften av analysenheterna gestaltades neutralt. Näst vanligast var att han gestaltades
negativt och klart ovanligast var det att Trump gestaltades positivt (se figur 4 och 4.1).
Detta kan således bero på just det Tjernström (2001) skriver, att journalisterna väljer att
vinkla nyheterna på ett visst sätt. Samma nyheter hade kunnat gestaltas annorlunda, men
anledningen till att Trump gestaltades på detta sätt i dessa tidningar under denna
tidsperiod har enligt gestaltningsteorin de facto att göra med hur journalisterna tolkade
och beskrev det som hände kring Donald Trump under den valda perioden.

Utifrån Dagens Nyheters genomgång av primärvalet fanns det en stor skillnad mellan de
olika delstaterna i stödet för Donald Trump. Resultatet från primärvalen visar som
beskrivits tidigare att han hade betydligt svagare stöd i Utah jämfört med Mississippi.
Som nämnts i teoriavsnittet kan journalisternas gestaltningar av nyheter härledas till
något inneboende i den kultur de verkar i. Eftersom läsarna och journalisterna existerar i
samma kultur och har samma referensramar tolkar läsarna gestaltningarna på det sätt
som journalisterna avser. Det faktum att olika gestaltningar är specifika för olika
kulturer gör det svårt att upptäcka dem (Bryant & Oliver, 2009). Det skulle därmed
kunna vara så att det finns olika kulturer i dessa delstater som påverkar journalisternas
gestaltning av Donald Trump. Journalisterna i Utah verkar i en miljö som enligt
resultatet i primärvalet inte i någon större utsträckning stod bakom Trump som
presidentkandidat vilket kan påverka gestaltningen av honom i nyhetsbevakningen. I
Mississippi däremot hade Donald Trump ett betydligt större stöd, vilket i sin tur kan
påverka journalisternas gestaltning av honom där. Det förekom skillnader i
gestaltningen mellan de två tidningarna som skulle kunna förklaras av dessa faktorer.
Till exempel framgår det i figur 1 och 1.1 att det förekom färre antal positiva rubriker i
Salt Lake Tribune än i Sun Herald. Detta skulle alltså kunna bero på den kultur som
finns i de olika delstaterna och att den påverkar journalisterna. Däremot var skillnaden
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mellan det totala antalet analysenheter väldigt liten, och i stort sett obefintlig om man
tar hänsyn till felmarginalen. Det tyder på att de kulturella aspekterna som Bryant och
Oliver (2009) skriver om inte hade någon större inverkan på tidningarna.
En del av gestaltningsteorin handlar om att det sätt på vilket medierna gestaltar ett visst
ämne, händelse eller person påverkar vad allmänheten tycker om det ämnet, händelsen
eller personen. Detta innebär att om medierna gestaltar exempelvis sjukvården som
problematisk kommer läsarna uppfatta den på samma sätt (Strömbäck, 2014). Eftersom
tidningarna överlag gestaltade Donald Trump mer negativt än positivt, vilket figur 4 och
4.1 visar, kan läsarna utifrån gestaltningsteorin uppfatta honom på samma sätt under
förutsättning att de läst tidningarna under perioden som analyserats.
Som figur 2 och 2.1 visar har de två tidningarna en snarlik fördelning av positiva,
negativa respektive neutrala uttalanden. Utifrån gestaltningsteorin är detta ingen slump.
Enligt den handlar det snarare om hur journalisterna, medvetet eller omedvetet, valt att
gestalta Trump under den här perioden utifrån de uttalanden som fått plats i artiklarna.
Resultatet tyder således på att Trump gestaltades på ett liknande sätt då åsikterna som
uttrycktes om honom i artiklarna var snarlika utifrån fördelningen positiv, negativ och
neutral. Detta pekar på att varken valresultatet eller de kulturella skillnaderna mellan
delstaterna nämnvärt påverkade vilka typer av uttalanden som publicerades i tidningarna
under den valda perioden.
Den kanske mest intressanta analysenheten i studien kopplat till gestaltningsteorin är
kategorin meningar. Det är den kategorin som egentligen säger mest om hur
journalisterna valt att gestalta Donald Trump eftersom den bygger på hur dem själva har
beskrivit en viss nyhet eller händelse, jämfört med exempelvis uttalanden om Donald
Trump från andra personer. I resultatet (se figur 3 och 3.1) framgår det att Donald
Trump till störst del gestaltats neutralt sett till artiklarnas samtliga meningar - vilket
gäller för båda tidningarna. Det visar därmed att journalisterna i båda tidningarna
förhåller sig mestadels neutralt när dem själva beskriver Donald Trump i
nyhetsrapporteringen. Fördelningen av såväl neutrala som positiva och negativa
meningar mellan de två tidningarna var snarlik, och det var den kategori där skillnaden
mellan tidningarna var som minst. Detta tyder på att opinionsläget i delstaterna inte
spelade någon roll när det gällde hur Trump gestaltades i denna aspekt.
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En annan del av gestaltningsteorin utgår från att medierna bara gestaltar en avsmalnad
bild av verkligheten. De kan inte gestalta hela verkligheten eftersom medieutrymmet är
begränsat. Varje publicering motsvarar därmed bara en liten del av verkligheten, vilket
gör att de endast sprider ett synsätt av verkligheten (Strömbäck, 2014). I tabell 1 och 1.1
går det att se att det var många ämnen som fick väldigt litet utrymme i proportion till
ämnet valresultat som dominerade kraftigt. Det blir därmed tydligt att båda tidningarna
bara gestaltade en liten del av verkligheten. Ämnen där man kan tänka sig att
allmänheten har ett intresse av att få information och kunskap från medierna, som till
exempel sjukvård och utbildning skrevs det bara ett fåtal artiklar om. Dessa ämnen
lämnades alltså utanför dessa tidningars gestaltning av verkligheten, medan andra
ämnen som kriminalitet och valresultat fick mer uppmärksamhet och uppenbarligen
bedömdes, medvetet eller omedvetet, som viktigare av dessa tidningar.
En annan aspekt av gestaltningsteorin som kan förklara varför fördelningen av ämnen
såg ut som den gjorde kan vara att journalisterna presenterar och paketerar nyheterna
utifrån deras egna synsätt (Strömbäck, 2014). Studiens resultat visar att journalisterna
oftare prioriterade nyheter inom nöje och privatliv framför till exempel utbildning och
sjukvård. Detta kan leda till att viktiga politiska sakfrågor utelämnas för läsarna på
grund av journalisternas nyhetsvärdering, och att de av olika anledningar skriver om
andra ämnen som kanske lockar fler läsare.
Den totala fördelningen av ämnen i tidningarna var tämligen jämn (se tabell 1 och 1.1).
I och med detta kan man dra en parallell till Strömbäcks (2014) idéer om journalisternas
omedvetna och rutinmässiga nyhetsvärdering. Hans syn på gestaltningsteorin bygger på
att journalisternas nyhetsvärdering inte enbart baseras på ett medvetet val från deras sida
när de bedömer vad som är en nyhet och vad som inte är det. Istället handlar det om en
bakomliggande kultur som frodats bland journalisterna som gör att de kan känna igen en
nyhet när de ser den. En möjlig förklaring till varför båda tidningarna skrev ungefär lika
mycket om samtliga ämnen skulle kunna härledas till just den kultur som beskrivits
ovan. Även om tidningarna verkar på olika platser i landet där det kan finnas olika
värderingar, kan det finnas en gemensam yrkesmässig kultur som kanske ligger till
grund för att nyhetsvärderingen såg likvärdig ut mellan tidningarna.
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8.2 Tabloidisering
Tabloidiseringen av journalistiken innebär, som tidigare beskrivits, att innehållet i
tidningarna har förändrats i syfte att sälja nyheter. Så kallade mjuka nyheter har i hög
utsträckning ersatt hårda nyheter. Hårda nyheter kallas sådana som berör viktiga och
komplexa frågor som politiska sakfrågor, ekonomi etcetera, medan mjuka nyheter
handlar om mer lättsamma ämnen som berör till exempel kändisar, sport, nöje och
personers privatliv (Reinemann, Stanyer, Scherr & Legnante, 2012). Resultatet från
studien visade (se tabell 1 och 1.1) att de mjuka nyheterna (som privatliv och nöje) var
vanligare än vissa hårda nyheter (som sjukvård och utbildning). Är detta ett tecken på
att Sun Herald och Salt Lake Tribune har tabloidiserats? Svaret blir både ja och nej, å
ena sidan uppfyller båda tidningarna ett kriterium för tabloidisering eftersom mjuka
nyheter som privatliv och nöje var vanligare än hårda nyheter som sjukvård och
utbildning, men å andra sidan handlade de flesta artiklarna om ämnet valresultat. Det är
ett ämne som inte direkt faller under kategorin mjuka nyheter eftersom det de facto
handlar om politik (och hårda nyheter handlar ofta om politik). Det fanns med andra ord
vissa tendenser av tabloidisering, men andelen artiklar om valresultat visar ändå att man
inte kan slå fast att tabloidiseringen var dominerande.

Det faktum att studien visar att vissa hårda nyheter får stå tillbaka till förmån för mjuka
nyheter kan, enligt vad Gripsrud (2011) skriver om tabloidisering, påverka den
demokratiska processen och göra det svårare för läsare att bilda sig välgrundade åsikter
om olika politiska frågor och aktörer. Därför kan det bli svårt för läsarna att bilda sig en
helhetsuppfattning om Donald Trumps politik. Att tidningarna väljer att skriva om
Donald Trump utifrån nöje och privatliv men utesluter nyheter om viktiga politiska
sakfrågor kan således ha möjlighet att påverka valresultatet.

Som McQuail (2010) skriver ser tabloidiseringen olika ut i olika länder, det som
kännetecknar amerikansk tabloidisering är ett stort fokus på personifierade nyheter.
Som resultatet visar i tabell 1 och 1.1 är ämnena nöje och privatliv, som kan anses vara
personifierande och tabloidiserade ämnen, relativt vanligt förekommande i förhållande
till många andra ämnen. Däremot handlade de allra flesta artiklarna i undersökning om
ämnen som rör politik (till exempel valresultat, kriminalitet och invandring). Detta
tyder på att just den här delen av tabloidisering med personfokus i nyheterna som enligt
McQuail (2010) är specifik för USA inte var speciellt framträdande i denna studie.
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9 Diskussion
9.1 Svar på frågeställningarna
Denna diskussionsdel inleds med att besvara frågeställningarna. Den första
frågeställningen löd: Hur många positiva, negativa och neutrala rubriker om Donald
Trump publicerades i de två tidningarna under den valda perioden?

I båda tidningarna var det en klar majoritet neutrala rubriker. Det var även fler negativa
än positiva rubriker i båda tidningarna. Dock var Sun Herald mer positiva än Salt Lake
Tribune. Den exakta fördelningen återfinns i figur 1 och 1.1 i uppsatsens resultatdel.

Den andra frågeställningen löd: Hur många positiva, negativa och neutrala uttalanden
om Donald Trump publicerades i de två tidningarna under den valda perioden?

I Salt Lake Tribune var de flesta uttalanden negativa, medan det i Sun Herald var flest
neutrala. I båda tidningarna var det minst vanligt med positiva uttalanden, dock var Sun
Herald något mer positiva än Salt Lake Tribune. Den exakta fördelningen återfinns i
figur 2 och 2.1 i uppsatsens resultatdel.

Den tredje frågeställningen löd: Hur många positiva, negativa och neutrala meningar
om Donald Trump publicerades i de två tidningarna under den valda perioden?

I båda tidningarna var majoriteten av meningarna neutrala. Näst vanligast var de
negativa meningarna, och minst vanliga var de positiva meningarna även om Sun
Herald var något mer positiva och något mindre negativa än Salt Lake Tribune. Den
exakta fördelningen återfinns i figur 3 och 3.1 i uppsatsens resultatdel.

Den fjärde frågeställningen löd: Vilka ämnen förknippades Donald Trump framför allt
med i de två tidningarna under den valda perioden?

Det ämne som Donald Trump framför allt förknippades med var valresultat, i Sun
Herald handlade 46 procent av artiklarna handlade om detta, och i Salt Lake Tribune 41
procent. Efter det var nöje det ämne han förknippades näst mest med i Sun Herald (14
procent) och i Salt Lake Tribune var det Ekonomi (14 procent). I Sun Herald var
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fattigdom, miljö och vapenlagar (samtliga 0 procent) de ämnen Donald Trump
förknippades mest sällan med. I Salt Lake Tribune var det fattigdom, miljö, sjukvård,
utbildning och vapenlagar (samtliga 0 procent). Den exakta fördelningen återfinns i
tabell 1 och 1.1 i uppsatsens resultatdel.

Ovan presenteras inte samtliga resultat från undersökningen i detalj. Dessa återfinns i
uppsatsens resultatdel.

9.2 Diskussion om resultatet
Syftet med undersökningen var att se om det fanns skillnader i gestaltningen av Donald
Trump i två delstater beroende på resultatet i primärvalet. Resultatet från samtliga
analysenheter i studien visar att skillnaderna var marginella (se figur 4 och 4.1 samt
tabell 1 och 1.1). Det som kan konstateras är att resultatet i primärvalet inte ledde till
några skillnader i hur tidningarna gestaltade Donald Trump. Detta tyder därmed på att
de båda tidningarna inte tycktes påverkas av resultatet i primärvalet i sin gestaltning av
Donald Trump.

Vi vill härmed poängtera att denna studie inte ämnar besvara några kausala samband
mellan valresultatet och tidningarnas gestaltningar av Donald Trump. Med hjälp av
resultatet i denna studie går det inte att med säkerhet uttala sig om varför tidningarna
gestaltade Trump på sättet de gjorde. Det är möjligt att någon av tidningarna påverkades
av valresultatet, och att ett annat valresultat hade lett till en annan gestaltning. Det denna
studie kan konstatera är dock att resultatet från primärvalet i de två delstaterna inte
ledde till några skillnader mellan de två tidningarnas gestaltning av Donald Trump.

I ett demokratiskt samhälle har journalistiken en central roll och en viktig hörnsten i
deras uppdrag är att de ska förhålla sig objektivt och neutralt i sin rapportering. För
medborgarna kan det bli svårt att orientera sig i politiken om olika medier gestaltar
samma kandidat på olika sätt. Konsekvensen kan bli att väljare får olika bilder av
kandidaten beroende på vilken tidning de läser, vilket i sin tur kan leda till att man
röstar på en kandidat på felaktiga grunder. Resultatet från studien visar att tidningarna
gestaltade Trump på mer eller mindre samma sätt, därmed får läsarna samma bild av
Trump oavsett vilken av de två tidningarna de läser. Däremot går det inte att veta om
den bild som tidningarna ger av honom är korrekt och neutral, utan vi kan bara
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konstatera att den är i princip densamma. Detta tyder på att tidningarna uppfyller sin roll
som opartiska förmedlare av samhällsinformation.

9.3 Tendenser i rapporteringen
Strömbäck (2015) skriver att det är en trend inom den politiska nyhetsjournalistiken att
politiker allt oftare gestaltas negativt, och att negativa gestaltningar är vanligare än
positiva. Resultatet i studien stöder detta eftersom det var fler negativa än positiva
analysenheter i de båda tidningarna (se figur 4 och 4.1). Att Trump gestaltades mer
negativt än positivt i de båda tidningarna var däremot inte överraskande i sig, framför
allt med tanke på att han är en kontroversiell politiker som sticker ut i det politiska
klimatet. Det som däremot var överraskande var att Sun Herald från Mississippi hade så
pass många negativa analysenheter med tanke på att stödet för Donald Trump
(åtminstone bland de republikanska väljarna) var betydligt större än i de flesta andra
delstaterna.

Strömbäck (2015) har skrivit om ytterligare en tendens som blivit allt vanligare inom
den politiska nyhetsjournalistiken som handlar om personifieringen av politiken där ett
stort fokus läggs på politikernas personlighet och privatliv. Detta menar han framför allt
är vanligt förekommande i USA. Resultatet i vår studie (se tabell 1 och 1.1) visar att
detta inte stämmer eftersom tämligen få artiklar handlade om ämnet privatliv. Med
tanke på det Strömbäck (2015) skriver, i kombination med att presidentval bygger på att
man röstar på en person och inte ett politiskt parti det fungerar i Sverige, är det
förvånande att Sun Herald och Salt Lake Tribune inte fokuserade mer på Donald
Trumps privata förehavanden.

9.4 Möjliga effekter
Denna studie har undersökt tidningarnas innehåll och inte vilken påverkan innehållet
har på människor. Däremot har tidigare forskning visat att medieinnehållet påverkar
människor, och det borde naturligtvis även gälla det material som undersökts i denna
studie. I inledningen av uppsatsen togs agenda setting upp som ett exempel på vilken
påverkan medierna kan ha på läsarna. Teorin om agenda setting handlar dels om hur
medierna styr vilka frågor som hamnar på dagordningen, men även om hur medierna
kan påverka vad människor tycker om de frågor som är på dagordningen (Strömbäck,
2014).
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Resultatet i studien visar att ämnet valresultat var det som tidningarna skrev klart mest
om. Att medier rapporterar om hur det går i ett val är i sig inget konstigt. Det är
naturligtvis intressant att veta hur kandidaterna ligger i förhållande till varandra och
vem som är på väg att bli presidentkandidat. Däremot är det mer uppseendeväckande att
titta på vilka ämnen som inte hamnade på dagordningen. I båda tidningarna var ämnena
utbildning och sjukvård bland de som det skrevs minst om. Dessa ämnen är sådana som
man kan tänka sig att väljarna behöver få information om för att veta vilken politik en
kandidat vill föra och för att kunna besluta vem man ska rösta på. Detta var dock något
som i det närmaste utelämnas från dessa tidningar, och det hamnar således enligt teorin
om agenda setting inte på samhällets dagordning och är i och med det inte någonting
som upptar människors tankar. Ämnet nöje förekom däremot oftare än utbildning och
sjukvård i båda tidningarna. Man kan se det som problematiskt att viktiga sakfrågor får
stå tillbaka i nyhetsrapporteringen till förmån för ett mer lättsamt ämne som nöje får
anses vara. Utifrån att medierna som nämnts har ett ansvar, att informera medborgarna
så att de kan fatta självständiga beslut i samhällets viktiga frågor, kan man kanske mena
att det utifrån dessa aspekter inte helt och hållet uppfyllts av dessa tidningar.

Agenda settings andra nivå handlar som sagt om att medierna även påverkar vad
människor tycker om de ämnen som finns dagordningen. Som resultatet visar
gestaltades Donald Trump på väldigt lika sätt i de två tidningarna. Utifrån agenda
setting och studiens resultat (se figur 4 och 4.1) går det att hävda att oavsett vilken av
tidningarna man läser kommer läsarna uppfatta Donald Trump mer negativt än positivt.
Detta är någonting som i sin tur faktiskt kan påverka hur människor röstar.

9.5 Framtida forskning
För framtida forskning inom området ser vi gärna studier som jämför hur en eller flera
politiker gestaltas i tidningar från fler delstater än två. Att jämföra hur en politisk aktör
gestaltas i fler delstater skulle säga mer om hur USA:s politiska journalistik i stort
fungerar. Vi kunde konstatera att resultatet från primärvalet visade på stora politiska
skillnader mellan delstaterna vilket tyder på att landet som helhet är splittrat politiskt.
Därför vore det önskvärt med en studie likt vår som baseras på fler delstater för att
undersöka om dessa politiska skillnader påverkar journalistiken.
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Det skulle även vara intressant att undersöka flera olika tidningar i de valda delstaterna.
Denna studie visar bara hur Trump gestaltades i en tidning i delstater med mängder av
tidningar. Detta ger ingen heltäckande bild av rapporteringen. För att se hur
gestaltningen egentligen skiljer sig åt mellan olika delstater och för att se vilken bild en
större del av befolkningen i en delstat får av en kandidat bör man därför undersöka flera
tidningar samtidigt, vilket hypotetiskt skulle kunna ge väldigt intressanta resultat.

Man kan också tänka sig att jämföra hur en kandidat gestaltas i olika delstater men över
en längre tidsperiod. Till exempel skulle man kunna undersöka om gestaltningen skiljer
sig åt mellan primärvalet och presidentvalet. Det går att tänka sig att gestaltningen av en
kandidat skiljer sig mellan dessa två val.
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