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Abstract 

Titel: Skönheten och odjuret – en kvantitativ innehållsanalys av bilder på Hillary 
Clinton och Donald Trump 
Författare: Sophie Bordenave Lindborg och Gabriella Elbied Pettersson 
Kurs: Journalistik GR (C), C-uppsats, HT 2016.  
Antal ord: 10310 
 
Problemformulering och syfte   
Det amerikanska presidentvalet 2016 var unikt – för första gången hade en kvinna 
chansen att bli president. De båda kandidaterna, Hillary Clinton och Donald Trump, 
figurerade flitigt i media under respektive valkampanj, inte minst på bild. Och just 
bilden har fått en allt större betydelse i nyhetsbevakning. I de traditionellt 
textbaserade medierna blir bilderna fler och större, medan texten krymper. Då mycket 
av tidigare forskning fokuserat på gestaltning i text, ville vi ta det vidare till bild. 
Syftet med vår studie var därför att se hur de två kandidaterna i det amerikanska valet 
gestaltas i bild. Men även hur rubrikerna till bilderna är gestaltade.  
 
Metod och material  
Vi har gjort en kvantitativ innehållsanalys av bilder publicerade på Hillary Clinton 
och Donald Trump i New York Times och Dagens Nyheter från den 1 november till 
och med den 8 november 2016. Totalt analyserade vi 67 bilder, 46 där Hillary Clinton 
förekom och 34 där Donald Trump förekom.  
 
Huvudresultat   
Resultatet av vår studie visar att media gestaltar kandidaterna olika i bild. Skillnaden 
finns i valet av bildutsnitt, kameravinkel och ansiktsuttryck. Det vanligaste sättet att 
gestalta Hillary Clinton på är som en lättillgänglig och oproblematisk person, dock 
med en viss distans. Medan Donald Trump gestaltas som en öppen och tillgänglig 
person som står nära läsarna, men samtidigt som en makthavare med ett allvarligt 
uttryck. Gestaltningarna av kandidaterna kan även tolkas som stereotypa för hur 
kvinnor och män porträtteras i media, där media fortsätter att reproducera 
könsstereotypa föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Rubrikerna 
gestaltades i största utsträckning som spel.   
 
Nyckelord: Gestaltning, visuell gestaltning, genus, presidentkandidaterna, 
valkampanj, Hillary Clinton, Donald Trump, Dagens Nyheter, New York Times.  
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Inledning 

Det amerikanska presidentvalet 2016 tog stor plats i medierna både i USA och 

internationellt. Presidentkandidaterna Hillary Clinton och Donald Trump har figurerat 

flitigt i både text och bild under deras valkampanjer. Valet 2016 var unikt – för första 

gången hade en kvinna chansen att bli president i USA. I vår studie vill vi undersöka 

hur kandidaterna gestaltas. När vi har tittat på tidigare forskning om gestaltning av 

politiker i media så har framförallt text varit i fokus för studien. Men vi har fastnat för 

bilderna. Vi har därför valt att rikta in oss på visuell kommunikation för att göra en 

jämförande studie av bilder på Hillary Clinton och Donald Trump. Vi har valt att 

studera ett svenskt medium, Dagens Nyheter och ett amerikanskt medium, New York 

Times för att se om gestaltningen i bilder skiljer sig dem emellan. Även om vi inte 

kommer kunna svara på varför det skiljer sig, då det kan bero på flera faktorer, så 

tycker vi ändå att det är intressant om det visar sig att det finns stora skillnader 

emellan en svensk och amerikansk tidning vad gäller den visuella gestaltningen.  

 

Redan år 2000 skrev forskaren Åsa Thelander att vi lever i ett bildsamhälle som ersatt 

det tidigare textsamhället. I de traditionella textbaserade medierna utgör bilderna en 

allt större del av innehållet och i dagstidningarna blir bilderna fler och större, medan 

texten krymper. Trots bildens växande betydelse så är forskningen inom medie- och 

kommunikationsvetenskap främst inriktad på texter (Thelander:2000:140-141). I 

journalistikforskningen har bilden tidigare haft en betydelselös roll. Den har endast 

setts som ett komplement till texten, och inte haft något egenvärde. Men på senare tid 

har man kommit fram till att bilden både har ett högt informationsvärde och ett högt 

nyhetsvärde (Wadbring & Nilsson:2016:15-17). 

 

Enligt forskaren Helen Caple är en fullständig nyhetshistoria en kombination av både 

bilder och text. Hon menar att det finns en tom lucka i forskningen kring 

bildjournalistik. Tidigare forskning har främst fokuserat på tekniska aspekter eller på 

fotografers erfarenheter, snarare än på bilden som en del av nyhetsberättelsen 

(Caple:2013:5). När vi ser nyhetsbilder i tidningar eller på webben är det ofta i 

kombination med en rubrik, vilket ger bilden en kontext. Forskarna Anders Carlsson 

och Thomas Koppfeldt konstaterar att kontexten är väldigt viktig när vi tolkar en bild, 
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men den begränsar också tolkningsmöjligheterna samtidigt som den öppnar för nya 

tolkningar i linje med det nya sättet att se på bilden (Carlsson & Koppfeldt:2008:25-

27). Därför har vi även valt att titta på hur rubrikerna gestaltas.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet är att se hur de två kandidaterna i det amerikanska valet, Hillary Clinton och 

Donald Trump, gestaltas i bild och hur rubrikerna till bilderna gestaltas. För att uppnå 

syftet med vår studie kommer vi utgå från följande frågeställningar:  

 

1. Hur gestaltas kandidaterna i bild? 

2. Hur är rubrikerna gestaltade?  

3. Hur skiljer sig gestaltningen kandidaterna emellan? 

4. Hur skiljer sig gestaltningen av kandidaterna tidningarna emellan? 

 

Bakgrund 

I vår studie kommer vi undersöka hur de två presidentkandidaterna i det amerikanska 

valet 2016, Hillary Clinton och Donald Trump, gestaltas i bild. De medier vi kommer 

titta på är Dagens Nyheter och New York Times. För att du som läsare ska få en 

större förståelse för våra studieobjekt kommer vi här kort presentera de två medierna 

och presidentkandidaterna.  

 

Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning och utkommer sju dagar i veckan. 

De har ungefär 790 000 läsare av papperstidningen i veckan och cirka 1,5 miljoner 

unika läsare på webben varje vecka. Dagens Nyheter ägs av Bonnier AB 

(Wolodarski:2016). 

 

New York Times 

New York Times är en av USA:s största morgontidningar. Papperstidningen 

utkommer sju dagar i veckan och läses av cirka 590 000 personer per dag 

(Ember:2016). Det är svårt att hitta några exakta siffror på antalet unika besökare på 

deras webbsida, men enligt Business Insider hade New York Times cirka 70 miljoner 
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unika besökare under juni månad 2016. New York Times ägs till största del av The 

New York Times Company (BI Intelligence:2016).  

 

Hillary Clinton   

Hillary Clinton började sin karriär som advokat men gick senare över till politiken. 

Senare blev hon demokratisk ledamot av USA:s senat för delstaten New York. År 

2008 kandiderade hon för första gången för att bli demokraternas kandidat i det 

amerikanska presidentvalet. Hon vann inte, men blev istället utrikesminister i Obamas 

regering från 2009 till 2013. Hillary Clinton är även gift med den före detta 

presidenten Bill Clinton (hillaryclinton.com:2016). Som det ser ut nu förlorade 

Hillary Clinton i det amerikanska valet 2016 mot Donald Trump, men hon fick flest 

röster av folket.  

 

Donald Trump 

Donald Trump har ingen tidigare politisk erfarenhet, utan är mest känd för sitt 

framgångsrika entreprenörskap. Han följde sin pappas fotspår och började karriären 

som byggherre, för att senare ta över sin fars företag och döpa om det till The Trump 

Organization. Donald Trump har under sin karriär byggt och renoverat flera 

kontorsskrapor, hotell, casino och golfbanor. Han har även figurerat i film och tv-

serier (bigography.com:2016). När Donald Trump ställde upp som presidentkandidat 

var det få som trodde att han skulle gå så långt. Men den 8 november 2016 vann 

Donald Trump elektorernas röster i USA vilket betyder att som det ser ut nu kommer 

han bli USA:s näste president.  

Teoretisk utgångspunkt 

Gestaltning 

Vetskapen om att kommunikation präglas av olika gestaltningar går långt tillbaka i 

tiden. Men det var först på 1990-talet som forskaren Robert M. Entman myntade 

begreppet gestaltning. Han saknade en allmän förklaring av gestaltningsteorin i 

tidigare forskning, och menade att genom att aktivt titta på gestaltning var det möjligt 

att beskriva den makt och inflytande en kommunikativ text har på det mänskliga 

medvetandet. Enligt Entman var gestaltningen i litteraturen förr alldagligt definierad, 



	 4	

vilket lämnade ett stort utrymme för egna definitioner hos läsaren. (Entman:1993:51-

52). Om gestaltningar har ett inflytande på kommunikationen och det mänskliga 

medvetandet, är det intressant för oss att se hur gestaltningen av bilder och rubriker 

ser ut i vår studie.  

 

I sin artikel från 1993 gör Entman definitionen att gestalta innebär att välja ut vissa 

aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer framträdande i en 

kommunikativ text, på så sätt att man främjar en specifik definition av ett problem, en 

orsakstolkning, en moralisk analys eller ett förslag på åtgärder för det beskrivna 

fenomenet. När det kommer till att titta på vilka gestaltningar som framträder i bilder 

och rubriker om Hillary Clinton och Donald Trump kommer vi bland annat väga in 

aspekter som spelgestaltning, sakgestaltning och skandalgestaltning. Entman skriver 

att en del av en text kan vara mer eller mindre framträdande beroende på hur det 

förhåller sig till det kognitiva systemet hos mottagaren. Det kognitiva systemet 

innebär i det här fallet en mentalt lagrad samling av idéer, till exempel stereotyper, 

som påverkar individers bearbetning av information. Det innebär att närvaron av 

gestaltningar i en text inte har en garanterad påverkan på publikens tankesätt 

(Entman:1993:52-53). Om man konstant möts av bilder på en leende Hillary Clinton 

betyder det inte att man uppfattar henne som en varm person, om man sedan tidigare 

har en annan uppfattning av henne. Men å andra sidan bestämmer gestaltningar vad 

de flesta människor noterar och hur de förstår och minns ett problem. Men även hur 

de utvärderar problemet och väljer att agera på det. Gestaltningar väljer ut och 

uppmärksammar vissa aspekter av den beskrivna verkligheten, vilket betyder att de 

samtidigt mörklägger andra aspekter. Mottagarens uppfattning påverkas om den 

endast får ta del av en sida av myntet. Därför är uteslutandet av tolkningar till följd av 

gestaltningar lika betydelsefulla för utfallet som närvaron av gestaltningar 

(Entman:1993:54-56).  

 

Gestaltning i politiska val  

Eftersom vårt material bygger på bilder och rubriker från den amerikanska 

valkampanjen 2016, är det viktigt att titta på vilka gestaltningar som är vanligt 

förekommande inom politisk nyhetsrapportering. Regina G. Lawrence har skrivit om 

hur olika gestaltningar skapas av media beroende på den politiska kontexten. Hon 
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menar att när journalister rapporterar om val befinner de sig i en fri politisk kontext, 

där de kan vara självständiga i sitt arbete och inte är lika beroende av officiella källor. 

Läsarna erbjuds ofta alternativa perspektiv, vilket reportrar sällan har när de 

rapporterar om till exempel den nationella säkerheten. I utrikespolitik finns det ofta en 

avsaknad av alternativa perspektiv. Detta i kontrast till nyheter under valkampanjer 

där journalister ofta ser det som oprofessionellt att inte skriva om alternativa 

perspektiv av vad kandidaterna säger eller gör (Lawrence:2010:267). När Entman 

diskuterar gestaltning i politiska nyheter i sin artikel “Framing: Toward Clarification 

of a Fractured Paradigm” menar han att politiker som söker stöd tvingas tävla med 

varandra och med journalister om nyhetsgestaltningar. I en nyhetstext motsvarar 

gestaltningen en stämpel av makt, genom att den identifierar de aktörer som har tävlat 

om att dominera texten. (Entman:1993:55). Även han tar upp rapporteringen om 

utrikespolitik och debatten i USA innan Irak-kriget. Han menar att bristen på 

alternativa perspektiv ledde till att media gestaltade rapporteringen utifrån maktens 

perspektiv (Entman:1993:55). Regina G. Lawrens skriver om en friare journalistik 

under valkampanjer, där en stor del av nyheterna filtreras bort av en så kallad 

“spelgestaltning”. När journalister är fria att välja hur de ska bevaka valkampanjer, så 

väljer de ofta att göra det med en spelgestaltning. Om motsvarande gäller för 

bildjournalister, att de verkar inom en fri kontext, kanske även de har en favorit 

gestaltning när de tar bilder på politiska kandidater.  

 

Spelgestaltning fokuserar på strategiska och taktiska aspekter i kampanjer, snarare än 

de politiska sakfrågorna som kandidaterna försöker föra fram (Lawrence:2010:268). 

Spelgestaltning används mest i inrikespolitik och framförallt i rapporteringen om det 

amerikanska valet (Lawrence:2010:72). Media har övergått till att fokusera mer på 

vem som är vinnare respektive förlorare i sin nyhetsrapportering om valkampanjer, i 

stället för att fokusera på politiska sakfrågor (Lawrence:2010:73).  Spelgestaltningen 

är inte särskilt informativ och kan framkalla mer cynism än kunskap trots att 

valbevakningen är den mest “fria” kontexten för nyhetsgestaltning. Medan 

journalister fokuserar på politiska strategier så vill de flesta väljare förstå de politiska 

sakfrågorna (Lawrence:2010:282).  

 

Forskaren Jesper Strömbäck har också noterat att det blir svårare för väljare att via 

journalistiken hämta information som gör det möjligt för dem att ta ställning i 
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politiska frågor när spelgestaltning dominerar. Han menar därför att journalistikens 

informationsvärde sjunker, och speciellt i USA där spelgestaltningar tar ett större 

utrymme. En till förekommande gestaltning av politik är skandalgestaltning. Där är 

fokus på skandaler, moraliskt eller juridiskt klandervärda beteenden av politiker, men 

i vissa fall även felsägningar där det som har sagts blir en skandal 

(Strömbäck:2001:247).  Men enligt Strömbäck är skandalgestaltningar mindre 

förekommande än spel- och sakgestaltningar av politik. Tidigare studier har visat att 

skandal- och spelgestaltningar väger upp varandra, när den ena minskar ökar den 

andra, samtidigt som som sakgestaltningar konstant minskar. En konsekvens av detta 

är att människors misstro mot politiker och politik förstärks, vilket kan leda till ett 

minskat politiskt intresse (Strömbäck:2014:175-176).  

 

Gestaltning i bild 

Hittills har vi tagit upp teorier och tidigare forskning om gestaltningsteorin, dock 

främst hur den gör sig i text. Men eftersom vår studie bygger på visuell 

kommunikation, så kommer vi här redogöra för hur man kan titta på gestaltning i 

bilder. Vi möter bilder i vår vardag dagligen. Om vi bor i en stad ser vi bilder överallt, 

men det betyder inte att vi reflekterar över dem. De visuella elementen bygger på 

sådant som vi lär oss att tolka som något, för att vi ska kunna göra en tolkning så finns 

det kulturella och sociala konventioner och symboler som vi använder oss av när vi 

läser bilder. Beroende på vem som betraktar bilder tillskriver vi de olika betydelser, 

vilket hänger samman med såväl kulturella koder som individuella erfarenheter som 

vi bär med oss (Fogde:2012:179).   

 

För att analysera bilder är det viktigt att vi kategoriserar dem och först ser till vilken 

genre de tillhör.  Det är viktigt att studera hur bilden är tagen: är den tagen underifrån, 

vad har objektet för relation till kameran, är fotografiet taget lång ifrån eller nära, är 

bilden tagen i profil, tittar personen in i kameran eller tittar den bort, är det flera 

människor på bilden och i så fall hur interagerar de med varandra? Vilka sociala 

normer och kulturella föreställningar innehåller bilden? För att göra en närmare 

bildanalys kan vi titta på klädsel, blickar, kroppshållning och så vidare 

(Fogde:2012:182-190:Waern,Pettersson & Svensson:2004:50).  
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När Ingela Wadbring och Maria Nilsson studerade nyhetsbilder i Sverige såg de att 

det är vanligare med närbilder när det är en människa i huvudfokus på bild. Närbilder 

gör att bilden uppfattas som intim och en identifikation skapas lättare mellan läsaren 

och den avbildade personen på ett annat sätt än om de är tagna på avstånd. Bilder som 

är tagna i en miljö eller på lite avstånd uppfattas som mer neutrala (Wadbring & 

Nilsson:2016:67). De har även undersökt om personerna i bilden har ögonkontakt 

med kameran, poserar eller om det finns aktivitet och om personen är fotograferad i 

en miljö. Enligt bildjournalistikens norm ska bilden helst inte vara poserad, utan 

situationen ska helst vara observerande (Wadbring & Nilsson:2016:68-69)  

 

Även Brigitte Mral och Henrik Olinder talar om kameravinkelns makt i “Bildens 

retorik i journalistiken”. Grodperspektivet kan användas för att ge en person större 

betydelse eller markera hög status hos en person, men det är ofta en parodi på hög 

status. Fågelperspektiv kan till motsats användas för att förminska en person och låta 

personen se obetydlig ut. När en person fotograferas framifrån kan det ge en känsla av 

öppenhet, ärlighet och tillgänglighet. Detta för att man ofta möts av en öppen och rak 

blick, vilket vi förknippar med dessa egenskaper. (Mral & Olinder:2011:102-104).  I 

boken “Tilltalande bilder” av Anja Hirdman beskriver hon hur olika ansiktsuttryck 

tolkas. Hon har observerat att kvinnor återkommande gestaltas leende på bild, vilket 

tillhör en gammal social regel och framställer kvinnan som mer lättillgänglig och 

oproblematisk (Hirdman:2002:49) Flera av de ovanstående aspekterna kommer vara 

viktiga i vår analys av resultatet. Men framförallt kommer de fungera som en grund 

när vi ska bygga vårt kodschema och ställa frågor till våra bilder.  

 

Precis som med text, kan även bilder som visas på presidentkandidaterna avgöra på 

vilket sätt vi minns dem. Forskaren Yvonne Eriksson granskar bildens budskap, 

normer, värderingar och påverkan i boken “Bildens tysta budskap”. Hon menar att det 

inte talas tillräckligt om bildens makt att påverka. Enligt henne fungerar bilden just 

som en typ av minneskälla. Bildens struktur, det vill säga hur något är uppställt eller 

gestaltat, påverkar på vilket sätt vi minns något. På så sätt influerar bilden vårt sätt att 

tänka och även vår förståelse av olika fenomen och begrepp (Eriksson:2009:24).  

 

I tidigare avsnitt tog vi upp hur gestaltningar i text påverkas av våra tidigare 

erfarenheter. Yvonne Eriksson är inne på samma spår när det kommer till bilder, hon 
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betonar att bilder i sig inte innehåller någon information, utan att tolkningar av bilder 

bygger på våra erfarenheter. Hon tar ett exempel med en tecknad figur. En cirkel med 

ett streck för munnen, ett för näsan och två prickar till ögon är tillräckligt för att vi ska 

uppfatta det som ett ansikte. Hur linjen för munnen är dragen påverkar hur vi tolkar 

ansiktsuttrycket. Dessa små variationer, som en glad eller ledsen mun, ger upphov för 

olika känslolägen. Att vi enkelt kan tolka den tecknade figuren menar hon bygger på 

vår erfarenhet av att förstå mänskliga ansikten. Slutsatsen blir då att bilden är en yta 

fylld av olika symboler vars mening kräver en uttolkare. Då bilder ofta är öppna för 

flera rimliga tolkningar påverkas dess innehåll av hur den tolkas (Eriksson:2009:26-

27).  

 

Visuell retorik  

Retoriken förknippas ofta med en kvalitativ innehållsanalys, men det är också en typ 

teori, som liknar gestaltningsteorin, som går att applicera på en kvantitativ 

undersökning. Om man ser på retorik som “konsten att övertyga” kan man även se 

bilden som retorik. Traditionellt sett har begreppet retorik förknippats med det talade 

ordet och det är först i modern forskning som retorikens område har vidgats till att 

omfatta även visuell kommunikation. Bilden kan utgöra mycket starka retoriska 

budskap och de kan sammanfatta komplicerade sammanhang i ett enda “ögonblick”. 

Bilden går rakt på känslor. En bild är ofta mångtydig och kan omfatta en rad olika 

budskap, men även motstridiga tolkningar. Bilden är därför svårfångad och svårare att 

förstå än verbala budskap (Mral & Olinder:2011:7). Retorikanalys utgår alltid från att 

det som ska undersökas är en helhet av situationen, sändare, budskap och publik. Till 

exempel finns det regler och normer för respektive genre – en nyhetsbild ställer andra 

krav än en modebild eller reklamfoto. Det gäller också skrivna eller oskrivna regler 

för hur ett budskap bör hanteras, med etiska normer eller yrkeskoder (Mral & 

Olinder:2011:15-16). När vi kommunicerar är det ofta med syftet att få andra att bli 

positivt eller negativt inställda till något. Detta gör vi verbalt, genom ord, men också 

genom icke-verbala medel som bilder, kroppsspråk, former och färg (Mral & 

Olinder:2011:42-43).  
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Visuell gestaltning i nyheter  

I den visuella gestaltningen är åskådarna mindre medvetna om processen, än när det 

sker genom det skrivna ordet. Följaktligen kan visuella bilder ha kapaciteten att 

förmedla budskap som skulle möta större motstånd om de var skrivna med ord, men 

som är lättare att ta emot i en visuell form (Messaris & Abraham:2001) I kapitlet “The 

Role of images in framing news stories” tar författarna Paul Messaris och Linus 

Abraham upp exemplet om hur afroamerikaner gestaltas i media. Ofta får de 

representera en grupp som bor i förorter, begår brott, lever på bidrag och så vidare. 

Detta sägs sällan med ord men genom att visuellt visa svarta människor i samband 

med dessa nyheter om och om igen reproduceras bilder på dessa människor i en 

negativ kontext, vilket också kommer prägla vår uppfattning av detta. Nyhetsmedier 

skulle sällan skriva ut hudfärg i text när de pratar om människor i till exempel 

förorten men genom att visa bilder på människor med en viss hudfärg i förorten 

bygger man vidare på stereotyper, och i det här fallet rasistiska strukturer. Detta är 

vanligt när det kommer till andra grupper också (Messaris & Abraham:2001:220-225) 

 

Författarna menar att både i teorin och i praktiken är de utmärkande bilderna viktiga 

för studier om visuell kommunikation och särskilt när det kommer till 

gestaltningsteorin. Bildmässig gestaltning är värd att undersöka och inte bara för att 

bilder är kapabla att förmedla dolda budskap, men också för att kunskapen om dess 

mening kanske är extra underliggande (Messaris & Abraham:2001:225). Abraham 

och Messaris teori om reproducerande av stereotyper i nyhetsmedia kan antas 

förekomma även i valjournalistik. I vårt fall kan det utgöras av till exempel 

könsstereotypa gestaltningar av de båda kandidaterna. Vi kommer därför nu gå vidare 

till hur kön och politik kan gestaltas i media.  

 

Gestaltning av kön och politik i media 

Den amerikanska valkampanjen 2016 var historisk, då det var första gången en kvinna 

var en av de två presidentkandidaterna. Eftersom vår studie bygger på att analysera 

bilder av de två kandidaterna, är det relevant att vi även väger in kön som en möjlig 

orsak till skillnad i gestaltningen. Vi har därför tittat på tidigare forskning om hur 

kvinnliga politiker gestaltas i media. En forskare som har analyserat relationen mellan 

medier och det politiska systemet ur ett könsperspektiv är Maria Wendt. I sin 
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forskning har hon studerat mediebevakningen av den svenska valrörelsen 2006, där 

hon analyserat hur medierna - i många fall - reproducerar olika föreställningar om kön 

och politik. Det huvudsakliga materialet består av partiledarintervjuer i Aftonbladet, 

Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Syftet med att analysera 

mediala gestaltningar av just partiledare är enligt henne att det tydligt visar relationen 

mellan kön, sexualitet, politik och auktoritet (Wendt:2011:117).  

 

Maria Wendt börjar med att redovisa för tidigare forskning på området som visar 

stora skillnader i rapporteringen mellan hur kvinnliga och manliga politiker gestaltas 

(bland annat Gunilla Jarlbro, 2006). Kvinnliga politiker tenderar ofta att särbehandlas 

och missgynnas ur flera aspekter: Kvinnliga politiker får mindre utrymme, de 

beskrivs annorlunda, deras budskap förvanskas och de har då svårare att få gehör för 

de sakfrågor de driver. Forskning pekar också på att kvinnor lättare sammankopplas 

med sin person och sitt privatliv. Det finns ett större fokus på kvinnliga politikers 

karaktärsdrag, personlighet, könstillhörighet och utseende jämfört med de manliga 

politikerna. Studier visar även att kvinnor oftare beskrivs som misslyckade politiker, 

och i valrörelser tenderar kvinnliga kandidater oftare att gestaltas som chanslösa 

jämfört med manliga kandidater. Maria Wendt menar att problemet med gestaltning 

grundar sig i könskategorier som skapas och upprätthålls i medierna, och att 

föreställningar av vad som ses som manligt och kvinnligt reproduceras 

(Wendt:2011:119-120).  

 

Maria Wendts forskning kring rapporteringen av valrörelsen 2006 präglas av 

personifiering och intimisering, i form av till exempel personliga faktarutor. Men när 

det gäller de kvinnliga politikerna går media steget längre. Maria Wendt tar upp 

exemplet med att centerledaren Maud Olofsson ofta presenteras med enbart sitt 

förnamn, medan statsministern Göran Persson aldrig blir kallad Göran utan endast 

Persson. Det är inget nytt att kvinnliga politiker intimiseras genom att endast kallas 

vid förnamn, det är snarare en väl etablerat metod visar tidigare forskning av Gunilla 

Jarlbro (Jarlbro:2006:62-63). Jarlbro menar att det är en form av symboliskt våld, en 

maktstrategi för att bevara makten över dem man vill dominera. Genom att kalla 

kvinnliga politiker vid förnamn ger man dem inte tillträde till offentligheten, utan 

håller tillbaka dem i den privata sfären. Men Maria Wendt studie visar att även 

familjen och privatlivet gestaltas annorlunda för kvinnor än för män. I Dagens 
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Nyheters intervju med Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand kantas frågorna med 

beskrivningar om hur hon hämtar sin son på dagis, får för lite sömn och att hon ser ut 

att komma direkt från tvättstugan. På så sätt sammanflätas hennes privatliv med 

hennes politiska åtaganden. Samtidigt intervjuar Dagens Nyheter Moderatledaren 

Fredrik Reinfeldt i hans tjänsterum, vilket gör att han på en gång knyts till ett politiskt 

sammanhang. Familjen och privatliv nämns även i intervjuerna med männen, men får 

då istället en plats i bakgrunden i form av att det nämns att det finns bilder på barnen 

på kontoret eller i en bildtext som lyder “pappa till tre barn i skolåldern”. I 

Aftonbladet lyfts kvinnornas sexuella relationer till män upp i rubrikerna. Maud 

Olofsson presenteras med rubriken: “Hon uppvaktar maken med vinterskjortor”, och 

Maria Wetterstrands artikel får rubriken “Miljöpartisten som skickar kärleks-sms till 

maken”. Artiklar om männen får däremot andra vinklar (Wendt:2011:120-124).  

 

Samma mönster fortsätter när Maria Wendt tittar på bilder i rapporteringen av 

valrörelsen 2006. Dagens Nyheter porträtterade Maud Olofsson liggandes i en soffa, 

blundandes med hörlurar på och Maria Wetterstrand sittandes i en sandlåda med sitt 

barn. Medan kvinnorna porträtteras som energilösa och mammor så visas flera av 

deras manliga kollegor i sportsammanhang. Till exempel avbildas Göran Hägglund i 

DN när han stretchar efter en löprunda med tillhörande rubrik “Hägglund toppar 

valformen med Rolling Stones”. Enligt Maria Wendt förstärks bilden av kraft och 

styrka genom anknytningar till sport och rockmusik. Däremot så gäller detta inte de 

två männen som har störst chans på statsministerposten, där domineras bildspråket av 

tradition och hjärna snarare än gestaltningar av fysisk manlighet. Till exempel är 

Reinfeldt avbildad ensam vid ett bord framför Riddarhuset, med hakan vilande på 

hopknäppta händer, och med ett block och en penna intill. Enligt Maria Wendt 

signalerar bilden en ansvarsfull statsministerkandidat med kopplingar till en stabil 

maktelit - adeln via Riddarhuset. Maria Wendt drar slutsatsen att männen gestaltas 

med handlingskraft och auktoritet, medan kvinnorna gestaltas med privatliv, passivitet 

och relationer, både i bild och text (Wendt:2011:125-128).  

 

Mycket av den grund som Maria Wendt bygger sin teori på har hon hämtat från 

forskaren Karen Ross, som låg steget före med att undersöka relationen mellan 

kvinnor, politik och media. I kapitlet “Women framed: the gendered turn in mediated 

politics” lägger hon fokus på både vilket sätt nyhetsmedier rapporterar om kvinnliga 
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politiker och hur kvinnor själva upplever medierapporteringen. Hon börjar med att 

diskutera vilka strategier nyhetsmedier använder sig av när de rapporterar om den 

politiska processen och går vidare till att behandla de gestaltningar som journalister 

använder sig av i sin rapportering (Ross:2004:60). Karen Ross skriver att media ofta 

underskattar kvinnor som seriösa politiska aktörer genom att gestalta dem i sexuella 

situationer med manliga kollegor. Hon konstaterar även att kvinnliga politiker alltid 

beskrivs som kvinnliga politiker i media, att deras kön blir den primära beskrivningen. 

De beskrivs utifrån vad de inte är, vilket är en “typisk” politiker, som i princip inte 

har någon könsbenämning men som är tydligt markerad som en man (Ross:2004:66). 

Karen Ross menar att om val avgörs på grund av media, som media ofta gör anspråk 

på, är det lätt att hävda att privilegier kommer över funktion, och att presentationen 

står över politiken. Vilket betyder att alla politiker blir subjekt för ett rådande ideal 

som bygger på framträdande och utseende och alla måste anpassa sig till detta 

rådande ideal – inte enbart kvinnor. Denna typ av idealisering är mer ett undantag än 

regel för manliga politiker, medan för kvinnliga politiker är det mer än regel än 

undantag (Ross:2004:66).  

 

De kvinnliga politikerna som Ross har intervjuat i sin studie har uppmärksammat att 

de flesta yrkesverksamma inom media, ägare och ansvariga för medieinstitutioner är 

män, och att det sätt som media rapporterar om politik i storts sett drivs av en 

mansdominerad agenda (Ross:2004:69). Det finns ett tryck på agendan i det politiska 

medielandskapet och under till exempel valkampanjer så dras denna till sin spets. 

Tidigare forskning har identifierat en rad olika variabler som kön, parti, utbildning, 

etnicitet som alla spelar en roll för hur media potentiellt och faktiskt påverkar på 

vilket sätt väljarna röstar. Vad som är mer oklart är orsaksrelationen mellan politiska 

kampanjer och vad väljarna faktiskt rösta på. De flesta studier tyder på att media 

troligtvis förstärker redan existerande åsikter hos väljare, snarare än att ändra dem, 

och därför har media en obetydlig verkan på det slutgiltiga utfallet (Ross:2004:72). 

Sättet som kvinnliga kandidater och parlamentariker rapporteras om i media är 

relaterat till hur kvinnor och kvinnofrågor generellt är marginaliserade till vissa 

ämnen i det mediala samtalet. Dessa nyheter hamnar sällan på de dagliga 

nyhetssidorna. Flera studier har kommit fram till att kvinnliga och manliga politiker 

framställs på olika sätt i media och detta kan ha en stor påverkan på hur väljarna ser 

på dem (Ross:2004:73). 
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I en komparativ studie av Kahn (1994) av kandidater till amerikanska senaten 

upptäckte hon att kvinnor generellt fick mindre uppmärksamhet i media än män och 

att det kunde påverka deras chanser då de potentiella väljarna fick lite information om 

kandidaternas politiska ställningstaganden. Resultatet av den knappa rapporteringen 

gjorde att många väljare inte kände till de kvinnliga kandidaterna. Kahn kunde också 

konstatera att typen av rapporteringen skiljer sig åt till exempel var det mer fokus på 

vem som låg före vem i rapporteringen om kvinnliga kandidater än deras politiska 

ståndpunkt (Ross:2004:73). Medierna spelade ut kvinnorna mot varandra i en mer 

negativ gestaltning än de gjorde med de manliga kandidaterna. Denna typ av 

framställning kan göra att man får en bild av att det är svårt för en kvinna att vinna 

(Ross:2004:74). Susan H. Miller såg samma mönster i sin studie ”The content of news 

photo: women's and men's roles” från 1975. Hon kom fram till att kvinnor tenderar att 

synas mer i livsstilsreportage och mindre i ekonomiska/politiska sammanhang. Cirka 

75% av alla bilder på män visar dem i rollen som politiker, yrkesverksamma eller som 

idrottsmän, medan färre än 25% av bilderna visar kvinnor i dessa roller 

(Miller:1975:70-75). Även Ingela Wadbring och Maria Nilsson noterar en hög grad 

av bilder på män i svensk dagspress de senaste 20 åren i sin studie “En bild säger mer 

än tusen ord”. I sina resultat kommer författarna fram till att människor är det 

vanligaste sättet att bildsätta nyhetsartiklar på och vuxna och män förekommer oftare 

än andra kategorier (Wadbring & Nilsson:2016:62-64). På dn.se 2013 var två 

tredjedelar av huvudpersonerna på bild män, och en tredjedel kvinnor (Wadbring & 

Nilsson:2016:64).  

 

Miller, Wadbring och Nilsson kommer alla fram till samma resultat, att män får mer 

utrymme i nyhetsbilder och framförallt i politiska sammanhang. Men det är inte bara 

mängden som räknas. Karen Ross drar slutsatsen att mängden utrymme kvinnliga 

politiker får i nyhetsmedier är viktig, men det är ännu viktigare på vilket sätt de 

framställs (Ross:2004:75).  

 

Sammanfattning  

I vår studie ska vi titta på visuell gestaltning av kandidaterna för att se om det finns 

några dominerande skillnader i hur de framställs. För att få en övergripande bild har 
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vi tittat på tidigare forskning som berör gestaltning på olika nivåer. Vi började med att 

gå igenom grunden till gestaltningsteorin, där mycket är kopplat till gestaltningar i 

text. Vi valde sedan att titta på hur politiska valkampanjer tidigare har gestaltats. Här 

kunde vi se att vissa specifika gestaltningar är återkommande, framförallt att gestalta 

politik som spel. I vår studie tror vi att detta kommer komma fram när vi tittar på 

rubriker. För att få en större förståelse för gestaltning i bild gick vi sedan vidare till att 

titta på visuell gestaltning. Den visuella gestaltningen bygger mycket på förhållandet 

mellan fotograf, kamera och subjekt. Här spelar till exempel bildutsnitt och perspektiv 

en stor roll för hur personen blir gestaltad. Genom den visuella gestaltningen är det 

lättare att bygga vidare på stereotypa bilder och fastställa dessa i mottagarens 

undermedvetna, oavsett om det är ett medvetet val eller inte. Eftersom att de två 

kandidaterna har olika kön så är det även relevant för oss att titta på hur män och 

kvinnor gestaltas i politik och media. Tidigare forskning visar att framställningen 

skiljer sig mellan könen, dels får kvinnliga politiker mindre utrymme i media, dels 

blir de definierade utifrån sitt kön och inte som politiker.  

Metod 

Kvantitativ innehållsanalys 

Syftet med vår studie är att undersöka hur kandidaterna gestaltas i bild och även hur 

rubrikerna till bilderna gestaltas. För att genomföra vår undersökning har vi valt att 

göra en kvantitativ innehållsanalys av bilder med tillhörande rubrik på de 

amerikanska presidentkandidaterna Hillary Clinton och Donald Trump. Våra 

analysenheter består av bilder med tillhörande rubriker på de två kandidaterna i 

samband med artiklar som rör den amerikanska valkampanjen. Eftersom vi tittar på 

respektive tidnings webbsida så är det bilder och rubriker som publicerats online som 

är våra analysenheter. Den empiriska studien är av beskrivande karaktär då vi söker 

svar på frågorna hur kandidaterna gestaltas i bild, hur rubrikerna gestaltas, hur 

gestaltningen kandidaterna emellan skiljer sig och hur skiljer sig gestaltningen av 

kandidaterna mellan tidningarna. Kvantitativ innehållsanalys är ett användbart 

verktyg när man söker svar på frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga 

kategorier i ett material. Dels om hur frekvent olika kategorier förekommer, dels om 

hur stort utrymme i tid eller rum som olika kategorier får. (Esaiasson, Giljam, 

Oscarsson, Wängnerud:2012:197).  Därför har vi valt att göra en kvantitativ 



	 15	

innehållsanalys, för att den gör det möjligt att tolka material utifrån frågor, men även 

innefattar en möjlighet att undersöka mängden och utrymmet av ett innehåll. 

 

Material och urval 

I vår empiriska undersökning har vi samlat in material (bilder och rubriker) från två 

tidningar under en veckas tid. I vårt urval har vi valt Dagens Nyheter i Sverige och 

New York Times i USA. Valet av New York Times grundar sig på att det är en 

amerikansk tidning som inte är politiskt bunden, vilket många andra amerikanska 

tidningar är. Valet av Dagens Nyheter grundar sig på att det är Sveriges största 

morgontidning. Dagens Nyheter och New York Times rapporterar dagligen om valet 

och bör vara jämförbara då de båda är kvalitetstidningar, liknar varandra i stil, 

innehåll och har ett stort inflytande i respektive land. Anledningen till att vi har valt 

dessa två medier är för att vi vill se hur de, som säger sig bedriva seriös objektiv 

journalistik, gestaltar presidentkandidaterna. Tidigare forskning har visat att 

morgontidningar fokuserar mer på sakfrågor i sin politiska rapportering, till skillnad 

från till exempel kvällstidningar som är mer benägna att gestalta politik som spel eller 

skandal. (Strömbäck:2014:176). Vi har begränsat oss till två tidningar för att vi anser 

att ett större antal skulle bli ett för stort material för den tidsram vi är begränsade till. 

Anledningen till att vi valt en tidning i Sverige och en i USA är för att se om det finns 

skillnader i val av bilder, rubriksättning och hur kandidaterna porträtteras. 

Amerikanska mediers politiska rapportering tenderar att domineras av spelgestaltning, 

framförallt i kommersiella medier (Strömbäck:2014:175-176) Men precis som vi 

nämnde tidigare förekommer spelgestaltning generellt mindre i morgontidningar.  

 

Insamling av material 

För att få tillgång till de båda tidningarna har vi titta på deras webbsidor. Där har vi 

samla in alla dragarbilder (det vill säga de bilder som publicerats överst i artikeln) 

med tillhörande rubrik i alla artiklar som handlar om kandidaterna och som publiceras 

på respektive webbsida under kategorin “USA-valet 2016” (Dagens Nyheter) och 

“politics” (New York Times). Detta betyder att vi inte har tagit bilder och rubriker 

som har publicerats under andra kategorier som till exempel “kultur”, eller bilder som 

förekommit längre ner i artikeln. Vi valde att göra detta urval för att enkelt kunna 
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hitta de senast publicerade artiklarna: då de lägger sig i tidsföljd under respektive 

kategori.  Insamlingen av materialet gjorde vi under den sista veckan innan valet, från 

och med den 1 november till och med den 8 november. För att täcka upp ett dygns 

rapportering på respektive webbsidor har vi gått in tre gånger per dag och 

skärmdumpat alla bilder och tillhörande rubriker som publicerats under det dygnet. 

Sammantaget har vi samlat in 67 analysenheter från de båda medierna. Efter att ha 

samlat in materialet utformade vi ett kodschema med frågor till vårt material. 

Frågorna bygger på vår teori och tidigare forskning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wängnerud:2012:59). Sammanlagt har vi ställt 35 frågor till våra bilder, då har vi 

räknat med frågorna tidning, datum och kod. Frågorna är ställda på ett sådant sätt att 

de går att besvara med ja eller nej, vilket gör att svaren blir ömsesidigt uteslutande 

och lätta att jämföra. För att få fram resultat av studien har vi kodat in våra variabler 

och variabelvärden i SPSS. Analysen av dessa resultat redovisas senare i studien. Vi 

kommer att presentera våra resultat i procent. Vi är medvetna om att procent 

egentligen inte är optimalt för vår studie då vi har färre än 100 analysenheter, men för 

att resultaten skall vara enkla att tyda för läsaren har vi gjort detta. Eftersom vi skall 

jämföra kandidaterna och tidningarna med varandra, och antalet publicerade bilder 

skiljer sig åt mellan medierna blir det enklare att läsa av diagrammen i procent än om 

vi hade presenterat resultaten i faktiska antal. För tydlighetens skull tänkte vi ge ett 

exempel där vi tittar på närbilder på kandidaterna i New York Times. Där var det sex 

närbilder på Hillary Clinton av totalt 24 bilder på henne i tidningen. Det var sex 

närbilder på Donald Trump av totalt 17 bilder på honom i New York Times. Vilket 

betyder att det var lika många närbilder på båda kandidaterna, men om man ser till 

hur många bilder de förekom på totalt så skiljer det sig procentuellt. 

 

Metodproblem 

Reliabiliteten  

För att testa vår reliabilitet kodade vi om 10 procent av analysenheterna, det vill säga 

sju stycken bilder och rubriker. Vi lät SPSS göra ett slumpmässigt urval. För att inte 

koda samma bilder igen bytte vi materialet med varandra så att inte samma person 

skulle koda om samma bilder (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud:2012:64). 

Efter att kodat om analysenheterna förde vi in variablerna i SPSS och jämförde de 

med tidigare kodning. Testet visade en hög överensstämmelse: i alla fall förutom två 
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var överensstämmelsen 100 procent. Reliabiliteten för ursprungsvariablerna varierade 

mellan 89 och 100 procent.    

 

Validiteten  

Eftersom vi valt att titta på hur Hillary Clinton och Donald Trump gestaltas på bild i 

media och hur rubrikerna är gestaltade, blev våra analysenheter bilder från de två 

tidningarna New York Times och Dagens Nyheter. Vi valde tidningar och inte TV för 

att kunna få en uppfattning om hur vidare valet av bilder som publicerats skiljde sig åt 

tidningarna mellan och om det finns tydliga skiljelinjer i hur man gestaltar 

kandidaterna. Vi valde att använda oss av gestaltningsteorin på ett övergripande 

plan för att sedan smalna av den till den visuella gestaltningen och gestaltning i 

politik. För att kunna förstå den visuella gestaltningen kändes det relevant att först 

förstå grunden i gestaltningsteorin. Och eftersom vi valde att studera två politiker var 

det även viktigt att förstå hur gestaltningen i politik tar sitt uttryck i media. Det 

faktum att våra kandidater är en kvinna och en man blev också något vi tog hänsyn till 

när vi valde att titta på gestaltningen av kandidaterna. Därför var teorier och tidigare 

forskning med fokus på genus, genus i politik och gestaltning av genus i media 

relevanta för vår studie. För att få svar på våra frågeställningar ställde vi frågor till 

bilderna och rubrikerna som var kopplade till gestaltningsteorin och den visuella 

gestaltningen. Senare i vår analys av resultaten kunde vi även använda oss av 

genusteori och tidigare forskning för att förstå vissa skillnader i gestaltningen. Utifrån 

vår teori och tidigare forskning kan vi dra slutsatser i våra resultat som gör det möjligt 

att jämföra hur gestaltningen skiljer sig mellan kandidaterna och tidningarna och har 

därmed god intern validitet. Däremot kommer vi inte kunna generalisera våra resultat 

då vår undersökningsperiod är alldeles för kort och vi endast har studerat två 

tidningar. Däremot kan vi säga en del om hur en kvinnlig respektive manlig kandidat 

gestaltas i just detta val med stöd från tidigare forskning.  

 

Utmaningar med webbsidor 

Svårigheten med att studera och samla in ett material från en webbsida är att 

materialet kan ändras, uppdateras eller försvinna. Och det är i princip omöjligt för oss 

att ständigt bevaka dessa förändringar och veta om vi går miste om något material, 

vilket gör att vi inte kan garantera att vår studie har täckt allt material från dessa sidor 



	 18	

under den aktuella veckan. För att ändå kunna utföra studien på ett systematiskt sätt 

bestämde vi oss för att gå in på respektive webbsida vid specifika tidpunkter och 

skärmdumpa det materialet som var publicerat vid det tillfället. På det sättet blir 

insamlingen av materialet “rättvist”, då de båda webbsidornas material behandlas på 

samma sätt och eventuella uppdateringar förbises på båda webbsidorna. När vi 

började samla in vårt material var vi osäkra på hur ofta och vilka tider vi skulle gå in 

för att få en så bra täckning som möjligt. De första dagarna gick vi in flera gånger per 

dag och vid olika tillfällen för att få grepp om nyhetsflödet. Efter att ha studerar 

nyhetsflödet bestämde vi sedan att gå in tre gånger per dag: klockan 12.00, 18.00 och 

23.00. Genom att insamlingen av material skedde på ett systematiskt vis har vi fått ett 

bra material att studera.  

Resultat och analys  

Vi kommer presentera våra resultat utifrån olika aspekter av den visuella 

gestaltningen. Resultaten av gestaltning i rubrik kommer att presenteras för sig. 

Analysen av resultatet kommer ske i anslutning till presentationen av resultaten. Vi 

har valt att presentera de variabler och variabelvärden som vi anser vara relevanta och 

intressanta för vår studie. Det betyder att vi inte kommer gå igenom alla våra resultat 

vi fick fram utifrån vårt kodschema.  

 

Men vi kommer börja med att redogöra för antalet bilder på respektive kandidat. Det 

totala antalet insamlade bilder blev efter periodens slut 67 stycken, 31 stycken bilder 

från Dagens Nyheter och 36 stycken bilder från New York Times. Under perioden 1 

november till och med den 8 november publicerade Dagens Nyheter 22 bilder på 

Hillary Clinton och 17 bilder på Donald Trump. New York Times publicerade 24 

bilder på Hillary Clinton och 17 bilder på Donald Trump. Totalt publicerades 46 

bilder på Hillary Clinton och 34 bilder på Donald Trump, vilket betyder att de 

förekom tillsammans på 13 bilder. De båda kandidaterna fick ungefär lika mycket 

utrymme i de båda tidningarna, men Hillary Clinton förekom något mer i respektive 

tidning. Tidigare forskning har visat att kvinnliga politiker generellt får mindre 

utrymme i media jämfört med manliga politiker, vilket även Kahn kom fram till i en 

komparativ studie 1994. Hon studerade kandidater till den amerikanska senaten och 

upptäckte att kvinnor fick mindre utrymme i media än män och att det kunde påverka 
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deras chans till att vinna, då väljarna inte fick tillräckligt med information om dem 

(Ross:2004:73). I vår studie av Hillary Clinton och Donald Trump visar resultaten att 

de har fått ungefär lika mycket utrymme i media, och tvärtemot vad Kahns studie 

visar så har Hillary Clinton fått något mer publicitet i de tidningar vi har undersökt. 

En anledning till att vår studie visar ett annat resultat kan vara att vi endast undersökt 

veckan innan valet, då det är en intensiv rapportering om de två slutgiltiga 

kandidaterna. Om vi hade gjort motsvarande studie under en längre period eller tittat 

på perioden då kandidaterna kandiderar till att bli demokraternas respektive 

republikanernas kandidat i presidentvalet, och det är fler kandidater involverade, hade 

vi kanske fått ett resultat som stämmer överens med tidigare forskning.  

 

Som vi nämnde tidigare i metodavsnittet kommer vi hädanefter, för tydlighetens skull, 

presentera alla resultat i procent.  

 

Den visuella gestaltningen av kandidaterna  

 

Bildutsnitt 

För att redovisa hur kandidaterna gestaltas i bild kommer vi börja med att gå igenom 

olika typer av porträttering. Vi kommer nu presentera resultatet för olika bildutsnitt, 

det vill säga om bilderna på kandidaterna är närbilder, halvbilder eller helbilder.  
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Figur	1:	Bildutsnitt	på	kandidaterna	
	

	
Figur	1	visar	bildutsnitt	på	kandidaterna	i	procent,	baserat	på	Hillary	Clinton	(n=46)	och	Donald	
Trump	(n=34).	N=67.	

 

Nästan hälften av alla bilder på Donald Trump är närbilder. Medan bildutsnitten på 

Hillary Clinton är mer varierande, dock är de flesta bilderna på henne halvbilder. 

Enligt Wadbring och Nilsson uppfattas närbilder som något intimt och 

identifikationer skapas lättare mellan läsaren och den avbildade personen på ett annat 

sätt än om de är tagna på avstånd (Wadbring & Nilsson:2016:67). Det kan tolkas som 

att Donald Trump kan uppfattas som mer personlig och att läsare har lättare att känna 

igen sig i honom. Men några av närbilderna på Donald Trump var extrema närbilder, 

vilket istället kan ge en osympatisk känsla då bilderna känns påträngande (Mral & 

Olinder:2011:105). Medan med Hillary Clinton där majoriteten av bilderna var tagna 

på avstånd kan läsarna ha svårare att känna en personlig kontakt. Enligt Wadbring och 

Nilsson kan bilder som är tagna i en miljö eller på lite avstånd uppfattas som mer 

neutrala (Wadbring & Nilsson:2016:67). Traditionellt sett förknippas intimitet med 

hur kvinnor ofta porträtteras, men å andra sidan är det möjligt att Hillary Clinton 

gestaltas på längre håll på grund av att hon har varit i höga maktpositioner under en 

lång tid.  
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När det kommer till tidningarnas val av bildutsnitt på de båda kandidaterna går det att 

se en skillnad emellan dem. Dagens Nyheter har till största del publicerat halvbilder 

och närbilder på Hillary Clinton, medan New York Times har en majoritet av 

helbilder på Hillary Clinton. Även när det gäller Donald Trump var en majoritet av 

bilderna på honom i Dagens Nyheter närbilder, och i New York Times var bilderna 

jämnt fördelade mellan helbild och närbild. Det kan tolkas som att Dagens Nyheter 

föredrar en personlig gestaltning i sina bilder, och vill att läsaren lättare ska kunna 

knyta an till den personen som bilden föreställer. Att New York Times hade en högre 

grad av helbilder på båda kandidaterna - Dagens Nyheter hade inga helbilder alls på 

Hillary Clinton - kan tolkas som att de gestaltar kandidaterna med en viss distans, där 

läsarna har svårare att känna en personlig kontakt, men de kan även uppfattas som 

mer neutrala (Wadbring & Nilsson, 2016, s 67).  

 

Kameravinkel 

Figur	2:	Kameravinkel	på	kandidaterna		
	

	
Figur	2	visar	ur	vilken	kameravinkel	bilderna	på	kandidaterna	är	tagna	ur	i	procent,	baserat	på	
Hillary	Clinton	(n=46)	och	Donald	Trump(n=34).	N=67.	

 

När det kommer till vilken vinkel bilderna på kandidaterna är tagna ur, det vill säga 

profil, framifrån eller bakifrån, så skiljer sig det mellan dem. I Hillary Clintons fall är 

majoriteten av bilderna på henne tagna i profil. Medan majoriteten av bilderna på 
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Donald Trump är tagna rakt framifrån. Gemensamt för dem båda var att de var få 

bilder tagna på dem bakifrån. När en person fotograferas framifrån infinner sig en 

känsla av öppenhet, ärlighet och tillgänglighet, detta för att man ofta möts av en 

öppen och rak blick, vilket vi förknippar med dessa egenskaper (Mral & 

Olinder:2011:102-104). Det kan tolkas som att motsatt effekt infinner sig om bilden 

är tagen bakifrån, vilket kan göra att bilder i profil blir ett mellanting. Våra resultat, 

där hälften av alla bilder på Donald Trump var tagna framifrån, tyder på att han har 

framställts som mer tillgänglig och öppen än Hillary Clinton. I den bildvinkeln 

utstrålar han även makt och självsäkerhet. I Hillary Clintons fall var hälften av 

bilderna tagna i profil, vilket kan tolkas som att hon gestaltas som sluten och 

otillgänglig.  

 

Både New York Times och Dagens Nyheter publicerade till största del bilder på 

Hillary Clinton tagna i profil. I Dagens Nyheter var 55 procent av bilderna i profil och 

36 procent av bilderna framifrån. I New York Times skiljde det sig inte lika mycket, 

de hade 50 procent av bilderna i profil och 42 procent framifrån. Däremot när det kom 

till bilder på Donald Trump skiljde sig valet av bildvinklar mellan tidningarna. New 

York Times hade 71 procent av bilderna tagna framifrån, och 18 procent tagna i 

profil. Men Dagens Nyheter var jämnare i sitt val av bildvinklar, de hade 41 procent 

av bilderna framifrån och 47 procent i profil. New York Times var den enda tidningen 

som hade valt att publicera bilder med kandidaterna porträtterade bakifrån. Eftersom 

New York Times, till skillnad från Dagens Nyheter, hade fler publicerade bilder på 

Donald Trump framifrån tyder det på att de gestaltar honom med en mer personlig 

och öppen framtoning (Mral & Olinder:2011:103). Att New York Times också var 

den enda av de två medierna som publicerade bilder på kandidaterna bakifrån kan 

tolkas som att de har en större distans till kandidaterna.  

 

Perspektiv 

Nästa punkt har vi valt att kalla för perspektiv. Där har vi tittat på om bilderna på 

kandidaterna är tagna ovanifrån (fågelperspektiv), underifrån (grodperspektiv) eller i 

ögonhöjd. Majoriteten av bilderna på både Hillary Clinton och Donald Trump är 

tagna i ögonhöjd, där ser vi ingen skillnad i gestaltningen kandidaterna emellan. Det 

kan bero på att bilder tagna i ögonhöjd är det vanligaste sättet att porträttera en 
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person. Däremot så har vi inte tagna hänsyn till att bilderna ofta är tagna lite 

underifrån, då kandidaterna står på en scen eller bakom ett podium. Vi har valt att 

bortse från den aspekten och endast kryssa i underifrån om det är det uppenbara 

perspektivet.  

 

Valet av perspektiv av respektive kandidat i de två tidningarna har många likheter, 

men även en del olikheter. Både New York Times och Dagens Nyheter har till största 

del publicerat bilder på Hillary Clinton och Donald Trump i ögonhöjd. Dagens 

Nyheter har en tydlig majoritet av bilder på båda kandidaterna i ögonhöjd, medan hos 

New York Times är ungefär hälften av bilderna på respektive kandidat i ögonhöjd. 

Den största skillnaden mellan tidningarna går att se vid antalet bilder tagna ovanifrån, 

där Dagens Nyheter inte hade en enda bild publicerad på någon av kandidaterna 

ovanifrån medan New York Times hade 8 procent bilder ovanifrån. Fågelperspektiv 

kan till motsats från grodperspektiv användas för att förminska en person och låta 

personen se obetydlig ut, vilket utifrån våra resultat inte verkar vara ett vanligt sätt att 

gestalta politiker på (Mral & Olinder:2011:102-104). New York Times hade även en 

märkbart högre grad publicerade bilder på kandidaterna underifrån jämfört med 

Dagens Nyheter. I New York Times var 36 procent av bilderna underifrån medan i 

Dagens Nyheter var 13 procent av bilderna underifrån. Utifrån Mral och Olinders 

teori om bilder tagna ur grodperspektiv kan de användas för att ge en person större 

betydelse eller markera hög status hos en person, men det kan även vara en parodi på 

hög status. Det kan tolkas som att New York Times gestaltar kandidaterna med en 

högre status och större betydelse (Mral & Olinder:2011:102-104).  

 

Miljö  

När det kommer till vilken miljö bilderna var tagna i så var det endast en bild som var 

publicerad från ett privat sammanhang, resten var publicerade från ett politiskt 

sammanhang. Bilden från det privata sammanhanget var en gammal bild på Hillary 

Clinton när hon sitter i en fåtölj med sin dotter i knät. Som tidigare studier visat ser vi 

här ett exempel på hur kvinnor ofta gestaltas utifrån sitt privatliv. När Maria Wendt 

tittar på bilder i rapporteringen av valrörelsen 2006 såg hon en stor skillnad i hur 

kvinnor och män porträtteras i bild. En bild hon beskriver i sin studie föreställer Maria 

Wetterstrand sittande i en sandlåda med sitt barn. Kvinnor porträtteras ofta som 
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mammor, passiva, i privatlivet och i relationer, både i bild och text. Medan män 

gestaltas med handlingskraft och auktoritet. (Wendt:2011:125-128). Avsaknaden av 

bilder från privata sammanhang i vår studie är logisk. Eftersom vår studie endast 

täcker veckan innan valet, då kandidaterna har fullt upp med sina valkampanjer och 

media har begränsad tillgång till enskilda intervjuer med dem, så faller det sig 

naturligt att de inte förekommer så många bilder från privata sammanhang. Trots allt 

fanns det en gammal bild av Hillary Clinton i materialet, där hon gestaltas som 

mamma och därmed förstärks den stereotypa bilden av en kvinna. Det fanns ingen 

sådan bild alls på Donald Trump.  Om vi hade undersökt en längre period hade 

kanske fler bilder med liknande gestaltning förekommit.  

 

Ansiktsuttryck 

 
Figur	3:	Kandidaternas	ansiktsuttryck	på	bild	
	

	
Figur	3	visar	kandidaternas	ansiktsuttryck	på	bild	i	procent,	baserat	på	(n=46)	för	Hillary	Clinton	
och	(n=34)	för	Donald	Trump.	N=67.	

 

Som vi kan se tydligt i diagrammet är Hillary Clinton glad på nästan hälften av alla 

bilder på henne. Det ansiktsuttryck som var mest förekommande för Donald Trump 

var neutral, tätt följd av grimaserande. Våra tolkningar av ansiktsuttryck bygger på 

erfarenheter om hur ett ansikte ser ut. Små variationer som en glad eller ledsen mun, 

gör att vi uppfattar olika känslolägen (Eriksson:2009:26-27) Eftersom Hillary Clinton 
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ofta ser glad ut kan vi uppfatta henne som en varm person. Medan Donald Trumps 

neutrala ansiktsuttryck kan tolkas som seriös och trygg. Att kvinnor ofta gestaltas 

leende på bild tillhör en gammal social regel. Skulle Hillary Clinton ha en hårdare 

framtoning skulle hon förmodligen uppfattas som svårtillgänglig, problematisk och 

kall. Medan Donald Trumps neutrala ansiktsuttryck ger uttryck för förtroende och 

makt (Hirdman:2002:49).  

 

Majoriteten av bilder i båda tidningarna var på Hillary Clinton när hon ser glad ut. 

Dagens Nyheter hade fler bilder där Hillary Clinton ser arg ut, 27 procent, medan 

New York Times hade 8 procent. Dagens Nyheter hade inga bilder där Hillary 

Clinton såg neutral ut, däremot hade New York Times 21 procent bilder där hon såg 

neutral ut. Även i Donald Trumps fall hade New York Times fler bilder där han hade 

ett neutralt ansiktsuttryck och det var även det vanligaste ansiktsuttrycket på honom i 

New York Times. Samtidigt var de mest förekommande bilderna på Donald Trump i 

Dagens Nyheter när han såg arg ut eller grimaserade. New York Times hade 6 procent 

bilder där Donald Trump ser glad ut i jämförelse med Dagens Nyheter som hade 18 

procent. Båda tidningarna hade en majoritet av bilder på Hillary Clinton när hon ler, 

vilket stämmer överens med tidigare forskning där man har att det är ett traditionellt 

sätt att gestalta kvinnor, efter gamla stereotypa konventioner (Hirdman:2002). Det 

finns även ett rådande ideal för hur politiker ska uppföra sig i offentligheten och detta 

ideal kan bidra till att kvinnor ler för att inte framstå som kalla. Denna typ av 

idealisering är mer ett undantag än regel för manliga politiker, medan för kvinnliga 

politiker är det mer än regel än undantag (Ross:2004:66). Genom att New York Times 

ofta publicerat bilder där Donald Trump har ett neutralt ansiktsuttryck går det att tolka 

som att de gestaltar honom som en seriös person, medan Dagens Nyheter framställer 

honom som en skojare genom att publicera bilder där han grimaserar.  

 

Gestaltning i rubrik  

När det kommer till gestaltning av kandidaterna i rubrik så kom vi fram till att 

kandidaterna förekom lika ofta med för- och efternamn i rubrikerna. Både Hillary 

Clinton och Donald Trump benämns dock oftast med efternamn. I tidigare forskning 

har man noterat att kvinnliga politiker ofta benämns vid förnamn. Maria Wendt såg 

bland annat detta i sin studie om den svenska valrörelsen 2006. Men även Gunilla 
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Jarlbro har uppmärksammat detta, och menar att det är en maktstrategi för att bevara 

makten över den man vill dominera. Genom att kalla kvinnliga politiker vid förnamn 

ger man dem inte tillträde till offentligheten, utan håller dem tillbaka i den privata 

sfären (Jarlbro:2006:62-63). Vi såg inte detta i våra resultat men det kan bero på att vi 

endast studerade rubrikerna. Våra resultat hade kanske stämt med tidigare forskning 

om vi även hade studerat brödtext.  

 

När det kommer till hur respektive tidning benämner kandidaterna i rubrik så skiljer 

det sig en del. New York Times använder sig oftast av både för- och efternamn när de 

benämner kandidaterna. Dagens Nyheter däremot använder sig oftast av bara 

efternamn när de benämner kandidaterna i rubrik. Detta kan bero på flera olika 

faktorer, till exempel olika sätt att traditionellt tilltala personer i respektive land. Vad 

vi kan se här har skillnaden i tilltal ingen uppenbar genuskoppling. Däremot har vi i 

vår studie sett att Dagens Nyheter generellt använder sig av kortare rubriker än New 

York Times, vilket kan vara en möjlig förklaring till varför man endast benämner 

kandidaterna med efternamn.  

	
Figur	4:	Gestaltningar	i	rubrik	
	

	
Figur	4	visar	gestaltningar	i	rubrik	för	respektive	tidning	i	procent,	baserat	på	Dagens	Nyheter	
(n=19)	och	New	York	Times	(n=19).	N=67.		

Både tidningarna använde sig till största del av spelgestaltning i sina rubriker. Men 

jämfört med varandra hade Dagens Nyheter flest rubriker med spelgestaltning. 
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Däremot hade New York Times fler skandalgestaltade rubriker än Dagens Nyheter. 

Gemensamt för de båda var att inga av rubrikerna kunde klassas som sakgestaltning. 

Precis som Lawrence med flera tidigare hävdat är spelgestaltning ett vanligt grepp 

inom nyhetsrapportering kring valkampanjer, vilket även våra resultat tyder på 

(Lawrens:2010). Tidigare forskning visar att det är vanligare i USA att använda sig av 

spelgestaltning (Strömbäck:2014:175), men våra resultat visar att Dagens Nyheter 

oftare använder sig av spelgestaltning än New York Times. Båda tidningarna hade en 

mindre andel skandalgestaltade rubriker, vilket stämmer in på Jesper Strömbäcks teori 

om att de är mindre förekommande än spelgestaltningar av politik 

(Strömbäck:2014:175-176). Däremot hade New York Times fler skandalgestaltade 

rubriker jämfört med Dagens Nyheter. Anmärkningsvärt för båda tidningarna är den 

totala avsaknaden av sakgestaltalade rubriker. Tidigare forskning har visat att 

morgontidningar fokuserar mer på sakfrågor i sin politiska rapportering, till skillnad 

från till exempel kvällstidningar som är mer benägna att gestalta politik som spel eller 

skandal. (Strömbäck:2014:176).  Avsaknaden av sakgestaltningar och den höga 

graden av spelgestaltningar kan leda till att läsarna går miste om politiska sakfrågor 

och istället blir matade med politiska strategier, vilket i sin tur kan leda till att de får 

en cynisk inställning till politik (Lawrens:2010:282).  

Sammanfattning och slutdiskussion  

Syftet med vår studie var att genom en kvantitativ innehållsanalys undersöka hur 

Hillary Clinton och Donald Trump gestaltas i bild i Dagens Nyheter och New York 

Times veckan inför presidentvalet 2016. Vi valde även att inkludera rubrikerna till 

bilderna och titta på hur de var gestaltade. För att ta reda på detta valde vi att titta på 

hur Hillary Clinton och Donald Trump gestaltades i bild, hur rubrikerna gestaltades, 

om det fanns någon skillnad i gestaltningen kandidaterna emellan samt om det fanns 

skillnader mellan tidningarnas sätt att gestalta dem.  

 

Utifrån våra resultat kan vi se att det skiljer sig hur medierna gestaltar Hillary Clinton 

och Donald Trump i bild. Skillnaden finns i valet av bildutsnitt, kameravinkel och 

ansiktsuttryck. Det vanligaste sättet att gestalta Hillary Clinton på, är som en glad 

person, i profil, i halvfigur. Medan Donald Trump gestaltas i närbild, framifrån, med 

ett neutralt ansiktsuttryck eller grimaserande.  
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Som vår studie visar använder sig de två medierna av olika gestaltningar i bild och de 

är alla baserade på hur media gestaltar valkampanjer, politiker och kön. I den visuella 

gestaltningen har bildutsnittet en stor betydelse för hur vi uppfattar kandidaterna. En 

närbild uppfattas som intim, och ju längre avståndet blir desto mer neutral uppfattas 

subjektet (Wadbring & Nilsson:2016). Kameravinkeln påverkar hur tillgänglig 

kandidaten blir för läsaren. En bild rakt framifrån kan förmedla en känsla av 

öppenhet, ärlighet och tillgänglighet medan en bild bakifrån ger motsatt effekt, och en 

bild i profil är ett mellanting av dem båda (Mral & Olinder:2011:102-104). 

Ansiktsuttryck bygger på våra egna erfarenheter och vad vi har lärt oss som barn. 

Men enligt normen förmedlar ett glatt ansiktsuttryck en varm och inbjudande känsla, 

medan ett neutralt ansiktsuttryck ger en känsla av allvar (Eriksson:2009:26-27).  

 

Efter att vi tolkat våra resultat kan vi se att Hillary Clinton gestaltas som lättillgänglig 

och oproblematisk person. Samtidigt som det markeras att det finns en viss distans till 

henne genom valet av bildutsnitt och kameravinkel. Bilder i profil kan även tolkas 

som mer estetiskt vackra och avvärjande. Donald Trump gestaltas som en öppen, 

tillgänglig och ärlig person, som står nära läsarna. Samtidigt framstår han som en 

makthavare med ett allvarligt uttryck. Dock syntes en tydlig skillnad i hur tidningarna 

gestaltade Donald Trump. Där Dagens Nyheter ofta gestaltade honom som en skojare, 

medan New York Times gav en mer seriös bild av honom.  

 

Gestaltningarna av kandidaterna kan uppfattas som stereotypa för hur en kvinna 

respektive man porträtteras i media. Även om det är en omedveten gestaltning av 

media så reproducerar man stereotypa bilder av vad som är manligt och kvinnligt, 

vilket kommer påverka hur vi uppfattar kandidaterna och våra förväntningar av dem 

båda. Även om media gestaltar kandidaterna utifrån könsstereotyper genom valet av 

sina publiceringar, så är förmodligen mycket av kandidaternas agerande och beteende 

också påverkat av samhällsstrukturer. Många av de bilder New York Times och 

Dagens Nyheter har valt att publicera på Hillary Clinton är när hon ler, vilket även 

kan bero på att Hillary Clinton ofta ler för att passa in det rådande idealet och inte 

uppfattas som en kall person. Karen Ross skriver att kvinnliga politiker alltid beskrivs 

som just kvinnliga politiker i media, och att deras kön blir det primära 

(Ross:2004:66). De måste ta hänsyn till vad de inte är, vilket är en man. Eftersom den 
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typiska politiker är en man, så måste kvinnliga politiker anpassa sig därefter, 

samtidigt som de inte kan gå för långt ifrån det som förväntas av en kvinna. Om 

media har möjlighet att påverka valutgången, så betyder det att presentationen i 

många fall kommer före politiska budskap. För att nå framgång måste man då anpassa 

sig till rådande ideal som bygger på framträdande och utseende (Ross:2004:66). Detta 

gäller framförallt för kvinnor, vilket vi även kan se i vår studie, där Hillary Clinton 

framstår som professionell och kontrollerad i sin mimik och kroppsspråk. Hon går 

inte över gränsen för vad som förväntas av henne. Medan Donald Trump är friare i 

både mimik och kroppsspråk, och inte har ett beteende som passar det politiska 

idealet. För män är det accepterat att gå utanför det rådande idealet och verka i en 

friare kontext.  

 

Tidigare forskning har visat att valkampanjer ofta gestaltas som ett spel i media. 

Istället för att kandidaternas politiska sakfrågor får stå i centrum, läggs allt mer fokus 

på strategiska och taktiska aspekter i kampanjen (Lawrence:2010:73). Detta blir även 

tydligt i våra resultat, då spelgestaltning dominerar rubrikerna från båda tidningarna. 

Trots att valbevakningen anses vara den mest fria kontexten för nyhetsgestaltning, där 

journalister har stor möjlighet att komma med alternativa perspektiv, så gestaltas ändå 

stora delar av valkampanjen som ett spel av journalisterna. Detta trots att många 

väljare efterfrågar en förklaring av de politiska sakfrågorna (Lawrence:2010:282). En 

konsekvens av att politik gestaltas som spel är att det blir svårare för väljare att få 

tillgång till information via media, som gör att de kan ta ställning i politiska frågor. 

Då sjunker journalistikens informationsvärde och misstron mot politiker och politik 

förstärks, vilket kan leda till ett minskat politiskt intresse (Strömbäck:2014:175-176). 

Avsaknaden av sakgestaltade rubriker är både oväntad och väntad. Om man ser till 

tidigare forskning är det ett väntat resultat, då spelgestaltningar får allt mer utrymme i 

den politiska bevakningen (Strömbäck:2014:175). Samtidigt har vi undersökt New 

York Times och Dagens Nyheter som är två morgontidningar, som inte drivs av 

klickjournalistik och kan antas ha en politiskt intresserad läsarkrets. Därför hade vi 

ändå förväntat oss mer av en saklig gestaltning.   

 

Precis som tidigare forskning visat kan bilder påverka oss mer än vad vi tror. Många 

gånger fungerar bilden som en minneskälla, hur något är gestaltat i bild påverkar på 

vilket sätt vi minns det (Eriksson:2009:24). Sättet som Hillary Clinton och Donald 
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Trump gestaltas på i bild kan därför påverka hur läsarna uppfattar och minns dem som 

personer och politiker. 

 

Vi kom fram till ett intressant resultat i vår studie som visar att kandidaterna gestaltas 

olika i bild. Som vi har visat kan gestaltningen bero på flera olika faktorer och i vidare 

studier skulle det vara intressant att se om ytterligare aspekter kan ha en påverkan, 

som till exempel medielandskapet i de olika länderna. I vår studie har vi inte tagit 

hänsyn till hur mediekulturen mellan länderna skiljer sig. Vi skulle kunna tänka oss 

att i Sverige har media en närmare relation till sina politiker, jämfört med i USA, 

vilket kan påverka hur man gestaltar dem i bild. Det skulle även vara intressant att 

jämföra fler tidningar och under en längre tidsperiod. Eftersom att vi valde att 

undersöka två morgontidningar som är ganska lika varandra, skulle det vara 

spännande att titta på fler tidningar som är mer olika varandra. Skulle man göra en 

studie under en hel valkampanj skulle förmodligen andra miljöer inkluderas, vilket 

också skulle kunna bidra till en annorlunda gestaltning. Tidigare forskning av 

valrörelser i Sverige, av bland annat Maria Wendt 2011, har till exempel visat att 

kvinnor gestaltas i privata och personliga miljöer, medan männen gestaltas i det 

offentliga rummet. Det vore även intressant att göra en liknande studie utanför 

valkampanjen och med fler politiker, för att se hur de gestaltas av media när det inte 

är en tydlig pågående tävling. Eftersom vi har gjort en kvantitativ innehållsanalys 

skulle det vara intressant att gå vidare och göra en kvalitativ studie med samma 

material för att få en djupare bildanalys.  
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Bilagor  

Kodschema  
Så gestaltas Hillary Clinton och Donald Trump i bild i New york Times och Dagens 

Nyheter: 01-11-2016 till 08-11-2016 

	
	
1. Tidning		 1. Dagens	Nyheter	

2. New	York	Times		
2. Datum		 	
3. Kod	 	
4. Hillary	Clinton		 1.			Ja	

2.			Nej		
5. Donald	Trump	 1. Ja	

2. Nej		
6. Är	det	en	närbild?	 1. Ja	

2. Nej	
7. Är	det	en	halvbild?	 1. Ja	

2. Nej	
8. Är	det	en	helbild?		 1. Ja	

2. Nej		
9. Är	bilden	tagen	ovanifrån?	 1.			Ja	

2.			Nej		
10. Är	bilden	tagen	i	ögonhöjd?	 1.			Ja	

2.			Nej		
11. 	Är	bilden	tagen	underifrån?		 1. Ja	

2. Nej	
12. Är	bilden	tagen	i	profil?		 1.			Ja	

2.			Nej	
13. Är	bilden	tagen	framifrån?		 1.			Ja	

2.			Nej	
14. Är	bilden	tagen	bakifrån?		 1.			Ja	

2.			Nej		
15. Tittar	personen	in	i	kameran?		 1. Ja	

2. Nej	
16. Tittar	personen	bort	från	kameran?		 1. Ja	

2. Nej	
17. Är	Hillary	Clinton	i	fokus	i	bilden?		 1. Ja	

2. Nej	
18. Är	Donald	Trump	i	fokus	i	bilden?		 1.			Ja	

2.			Nej		
19. Ser	personen	glad	ut?		 1. Ja	

2. Nej	
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20. Ser	personen	arg	ut?		 1. Ja	
2. Nej	

21. Ser	personen	ledsen	ut?		 1. Ja	
2. Nej	

22. Grimaserar	personen?			 1.			Ja	
2.			Nej	

23. Har	personen	ett	neutralt	
ansiktsuttryck?	

1. Ja	
2. Nej	

24. Gestikulerar	personen		 1. Ja	
2. Nej		

25. Är	bilden	tagen	i	ett	politiskt	
sammanhang?	

1. Ja		
2. Nej	

26. Är	bilden	tagen	i	ett	privat	
sammanhang?	

1. Ja	
2. Nej	

27. Anspelar	rubriken	på	spelgestaltning?	 1. Ja	
2. Nej	

28. Anspelar	rubriken	på	sakgestaltning?	 1.			Ja	
2.			Nej		

29. Anspelar	rubriken	på	skandalgestaltning?		 1.			Ja	
2.			Nej		

30. Står	Hillary	Clintons	för	och	efternamn	
med	i	rubriken?		

1.			Ja	
2.		Nej		

31. Står	bara	Hillary	Clintons	efternamn	med	
i	rubriken?		

1.			Ja	
2.			Nej		

32. Står	bara	Hillary	Clintons	förnamn	med	i	
rubriken?		

1.			Ja	
2.			Nej	

33. Står	Donald	Trump	för	och	efternamn	
med	i	rubriken?		

1.			Ja	
2.			Nej	

34. Står	bara	Donald	Trumps	efternamn	med	
i	rubriken?	

1.			Ja	
2.			Nej	

35. Står	bara	Donald	Trumps	förnamn	med	i	
rubriken?		

1.			Ja	
2.			Nej	
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Kodinstruktioner  

1. Tidning står för vilket medium bilden tillhör. 

2. Datum står för vilket datum bilden skärmdumpades.  

3. Koden är det klockslag bilden skärmdumpades.  

4. Förekommer Hillary Clinton på bilden?  

5. Förekommer Donald Trump på bilden? 

6. Vi har definierat närbild som när en person syns från huvud till axlar.  

7. Vi har definierat halvbild som när en person syns från huvud till höften.  

8. Vi har definierat helbild som om man ser hela personen eller mer än från huvudet 

till höften.  

9. Med ovanifrån avser vi om bilden har ett uppenbart fågelperspektiv.  

10. Med ögonhöjd avser vi om bilden inte har ett uppenbart fågel- eller 

grodperspektiv.  

11. Med underifrån avser vi om bilden uppenbarligen är tagen ur ett grodperspektiv.  

12. Med profil avser vi om personen i bilden är fotad från sidan. 

13. Med framifrån avser vi om personen i bilden står vänd mot fotografen.  

14. Med bakifrån avser vi om personen står med ryggen mot fotografen.  

15. Med denna fråga avser vi om personen har sin blick riktad in i kameran. 

16. Med denna fråga avser vi om personen har sin blick riktad bort från kameran.  

17. Med denna fråga avser vi om Hillary Clinton är huvudpersonen i bilden.  

18. Med denna fråga avser vi om Donald Trump är huvudpersonen i bilden.  

19. Vi har definierat glad som att personen ler eller skrattar. 

20. Vi har definierat arg som om personen ser dyster, butter, bestämd, ilsken eller 

sammanbiten ut.  

21. Vi har definierat ledsen som sorgsen, olycklig, deppig och tårögd.  

22. Vi definierat grimaser som förvrida ansiktet, göra miner, lipa och gapa.  

23. Vi har definierat neutral som ett uttryckslöst ansikte med en rak min.  

24. Med gestikulerar avser vi om personen pekar eller gör utsträckande rörelser med 

händerna eller armarna. Här räknas inte om personen har en hand över bröstet.  

25. Med politiskt sammanhang menar vi om kandidaterna är i ett offentligt 

sammanhang.  

26. Med privat sammanhang menar vi om kandidaterna är i  en privat miljö.  

27. Med spelgestaltning avses där det finns en antydan till tävling.  
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28. Sakgestaltning har vi definierat som om rubriken innehåller kandidaternas 

politiska sakfrågor.  

29. Med skandalgestaltning avses där det finns något uppseendeväckande, alternativt 

dramatiskt eller en händelseutveckling.  

30. Med detta avser vi om både hennes för- och efternamn finns med i rubrik.  

31. Med detta avser vi om bara hennes efternamn finns med i rubrik. 

32. Med detta avser vi om bara hennes förnamn finns med i rubrik.  

33. Med detta avser vi om både hans för- och efternamn finns med i rubrik.  

34. Med detta avser vi om bara hans efternamn står med i rubrik.  

35. Med detta avser vi om bara han förnamn står med i rubrik.  

 


