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Abstract 

Title: Politicians on picture – a semiotic analysis of the visual framing of  Donald Trump and 

Hillary Clinton, in swedish newspapers  

Authors: Jesper Wallén och Erik Nylander  

C-uppsats 15 hp, höstterminen 2015  

Words: 12 277 

Problem statement and purpose of the study: The picture and the visual presentation have 

an increased importance in news media today. Which means that politicians visual frames can 

have a great impact on the readers and therefore on the outcome of an election. The purpose 

of this study is to examine the visual framing of the american presidential candidates of the 

2016 election, Donald Trump and Hillary Clinton, to see if there is any sign of stereotyping 

or personalising, and if the candidate’s gender matters. Women and men have been framed 

differently by the news media in the past. Men has often been portrayed as the normative 

politician, while women been portrayed as the female politician.  

Method:  This essay is written by a qualitative method and is the result of semiotic analysis 

of 16 pictures from the swedish newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. Eight of the 

analyzed pictures show Donald Trump and the other eight show Hillary Clinton. We analyzed 

the pictures by denotation and connotation. 

Main result: Our results showed some significant differences in the visual framing of 

Donald Trump and Hillary Clinton. Trump is portrayed as an more threatening and serious 

manner while Hillary Clinton’s framing shows a more emotional and encouraging politician. 

We also found stereotyping in the visual framing, but not so much personalising. The two 

candidates gender was for the most part clear in the framing. Hillary Clinton’s frames were 

those of a woman and Donald Trump’s those of a man. There were differences in the two 

newspapers visual framing, but they were not as clear as the ones between Trump and 

Clinton.   

Keywords: visual framing, news media, semiotic analysis, stereotyping, gender, politics 
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1. Inledning och problembakgrund  
Det amerikanska presidentvalet ägde rum 23 oktober 2016, mellan bland annat kandidaterna 

Hillary Clinton (Demokraterna) och Donald Trump (Republikanerna). Valet avgjorde vem 

som blev USA:s president under mandatperioden 2017-2021. Donald Trump kom att vinna 

valet.    

När befolkningen tar del av tidningarnas nyhetsrapporteringen om någonting, i detta fall det 

amerikanska presidentvalet, så tenderar läsaren att söka sin blick mot rubriken, bilderna och 

bildtexten i första hand för att fort ta åt sig av den viktigaste informationen. Vilket innebär att 

nyhetsbilden är bland det första som tas del av för att förmedla nyheten eller budskapet 

(Carlsson, Koppfeldt 2008: 41). En tidningssida behöver två skilda språk, ett verbalspråk och 

ett bildspråk. De kan på egen hand förmedla en scen, men det är i interaktionen tillsammans 

som de kan skapa en så kallad iscensättning.Val av rubrik och bild kan komma att påverka 

varandra. Valet av bild kan påverka hur läsaren uppfattar rubriken och ingressen och vice 

versa. Dessa semiotiska val kommer att påverka läsarens verklighetsuppfattning (Hansson, 

Karlsson, Nordström 2006: 130-133).   

Hillary Clinton är den första kvinnan att bli ett av de två stora partiernas slutgiltliga 

presidentkandidat. Kvinnliga politiker har genom åren inte gestaltas på samma sätt som 

manliga politiker i media. Det har exempelvis funnits ett större fokus på deras kön, att de är 

“kvinnliga politiker” och inte bara “politiker” (Ross 2009: 101). Mara H Wasburn och Philo 

C Wasburn (2011) har undersökt hur två av vicepresidentkandidaterna i det amerikanska valet 

2008, Joe Biden och Sarah Palin, gestaltades av media. Deras resultat visar att det som 

rapporterades om Sarah Palin i mycket större grad handlade om saker som hennes familj och 

utseende.  

Personifiering och stereotypisering är två av uttrycken som är nödvändiga i 

nyhetsrapporteringens förenkling och gestaltning av verkligheten. En nyhet som går att 

berätta genom berättartekniker som just personifiering och stereotypisering har större chans 

att bli publicerad. Det finns dock en gräns för vad som brukar ses som en rimlig mängd av 

förenkling. Den kvinnliga stereotypiseringen i visuell gestaltning är bland annat en mer 
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känslosam person med en starkare koppling till sitt privatliv än den manliga politikern. 

Tidigare forskning har även undersökt stereotypen av den arga och fientliga politikern kontra 

den glada och uppmuntrande politikern. Dessa går att läsa av utifrån aspekter i bilderna som 

ansiktsuttryck och kroppsspråk (Strömbäck 2014: 163-164, 169; Kroon Lundell, Ekström 

2008; Caren Ross 2009: 101; Grabe, Busy 2010: 149-150 ). 

Johannes Bjerling (2013) har gjort en studie om personifieringen i media. Han tar upp att den 

mediala personifieringen kännetecknas av  det finns yttre attribut och inre karaktärsdrag. 

Hans forskning visar att personliga karaktärsdrag som tas upp i artiklar visar en uppåtgående 

trend, även om det senaste resultatet vid 2010 var lägre än 1998 och 1988.   

Politiker och politiska kampanjer har lärt sig att de behöver anpassa sig till medias logik för 

att få så mycket utrymme som möjligt, samt gestaltas på de sätt som de vill nå ut till 

befolkningen. På så sätt anpassar de sina egna frames (sin egen gestaltning) för att nå ut 

(D’Angelo, Buchel, Esser 2014: 160; Matthes 2012: 256-257). 

Vår undersökning tar avstamp i det amerikanska valet 2016. Även i Sverige så var 

nyhetsbevakningen kring detta omfattade under en lång tid. De två största partiernas 

kandidater, Donald Trump och Hillary Clinton, kom därför att gestaltas visuellt i stor 

utsträckning i svenska nyhetstidningar. Forskning visar att det förekommer personifiering och 

framför allt stereotypisering av politiker i medias visuella gestaltning av politiker. Det finns 

även skillnader mellan hur manliga och kvinnliga politiker gestaltas av media. Hur media 

gestaltar nyheter och händelser, i detta fall bevakningen av två presidentkandidater, kan i sin 

tur komma att påverka hur publiken uppfattar verkligheten. 

Syftet är att undersöka om det finns en märkbar personifiering och stereotypisering i den 

visuella gestaltningen av presidentkandidaterna i svenska medier. 

Genom en kvalitativ undersökning av bilder på Hillary Clinton och Donald Trump är syftet 

med undersökningen att se över hur den visuella gestaltningen av de två såg ut i svenska 

medier. Detta genom att undersöka bilder från Dagens Nyheter och Aftonbladet.    
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Vi har formulerat tre frågeställningar: 

Hur gestaltas Donald Trump och Hillary Clinton visuellt i svenska medier? 

Finns det en märkbar personifiering och/eller stereotypisering i den visuella gestaltningen av 

de två presidentkandidaterna? 

Hur ser den visuella gestaltningen av Hillary Clinton och Donald Trump ut i en dagstidning 

respektive i en kvällstidning? 

2. Teori   
Vi tycker att det visuella nyhetsflödet i ett presidentval är intressant för att det går att läsa in 

så mycket undermedvetet i en bild, som inte text kan berätta om. När vi studerar hur Hillary 

Clinton och Donald Trump gestaltas visuellt i svenska kvälls- och dagstidningar kommer vi 

använda oss av olika befintliga teorier som är relevanta för just detta. Semiotik, 

gestaltningsteori och politisk kommunikation, för att nämna några.  

2.1 Gestaltningsteorin   

För vår studie blir gestaltningsteorin(framing theory) väldigt relevant, eftersom det är en av 

de viktigaste teorierna om mediernas innehåll och effekter i den politiska kommunikationen. 

Det är en mångfacetterad teori som slutligen handlar om hur mediernas gestaltning av 

verkligheten påverkar publikens uppfattning av den (Strömbäck, 2014: 113). Just för att 

gestaltningsteorin är ett brett begrepp med många underteorier, kommer vi att koppla mycket 

av frågeställningarna i vår bildanalys och våra resultat till gestaltningsteorin.  

 

Cappella och Jamieson har undersökt just hur mediernas gestaltning av politiken påverkar 

publikens uppfattning och tilltro till den. Genom att medier gestaltar politiken mer som ett 

spel om makt (game or strategy frames) än som sakfrågegestaltningar (issue frames) har 

publikens misstro ökat för politiken (Strömbäck 2014: 120-121). 

Claes H De Vreese diskuterar i sin artikel New Avenues for Framing Reseach om ett vanligt 

problem inom forskningen av framing (gestaltning), och det är att uttrycket saknar en viss 
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konceptuell klarhet och operationell definition. Han nämner flera forskares beskrivning av 

uttrycket samt i vilket syfte det, frames, används och fokuserar då främst på Entmans 

beskrivning. Entman menar att gestalta är att “välja aspekter av en upplevd verklighet och 

göra dem mer framträdande i ett förmedlat sammanhang”. Entman menade även att 

gestaltningar kan identifieras och undersökas genom att leta efter närvaron, eventuellt 

frånvaron, av återkommande ord och fraser, stereotypa bilder och beskrivningar, 

informationskällor och formuleringar som ger en tematisk förstärkning av fakta (De Vreese 

2012: 366-367).   

Claes H De Vreese (2014: 141) beskriver även att det finns en stor variation för vad news 

frames är, både teoretiskt och empiriskt. Kortfattat beskriver han en frame (gestaltning) som 

något som kan påverka en individ genom att förstärka och lyfta fram vissa aspekter av  

verkligheten och hålla andra aspekter i bakgrunden.  

Att förenkla verkligheten i form av exempelvis tillspetsning, stereotypisering och 

personifiering är en nödvändighet i nyhetsrapporteringen då verkligheten är oändlig. Men det 

finns en gräns för förenkling som är rimlig och förenkling som går bortom det rimliga. 

Undersökningar har visat att en stor del av den svenska nyhetsrapporteringen präglas av en 

hög eller ganska hög grad av personifiering. Nyheter om exempelvis Hillary Clintons och 

Donald Trumps kandidatur som har möjligheten att rapporteras med hjälp av berättartekniker 

såsom tillspetsning, förenkling, personifiering och stereotypisering har större chans att bli 

rapporterad om av medierna. Det är begrepp som därför har påverkan på nyhetsurvalet och -

utformning (Strömbäck 2014: 163-164, 169). Därför kan det vara intressant att se i vilken 

grad tecken på stereotypisering och personifiering figurerade i den visuella gestaltningen av 

de två presidentkandidaterna inför valet.  

Johannes Bjerling (2013: 171) har forskat kring personifiering i svensk nyhetsmedia. Hans 

resultat visar bland annat på två saker: att det finns en uppåtgående trend vad gäller 

förekomsten av personifierade drag som nämns i nyhetsartiklarna, trots att det senaste 

mätresultatet, år 2010, var lägre än de 1998 och 1988. För det andra så visar Bjerlings 

forskning att kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen, har nästan dubbelt så hög 
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förekomst av personifiering i sina artiklar jämfört med dagstidningarna, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet.   

Jörg Matthes tar i sin artikel “Framing Politics: An Integrative Approach” ( 2012: 256-257) 

upp problematiken som kommer genom att politiska aktörer väljer att justera sina frames så 

att det ska öka chanserna att bli publicerad i medierna. Det som han kommer fram till är att 

det innebär att politikerna, och då indirekt även medierna, tappar i sakfrågor och istället 

börjar fokusera på saker som konflikter, dramatisering och personifiering. Något som har 

negativ effekt på tilltron till den moderna demokratin.  

John Street (2001: 36-38) beskriver hur media inte bara håller upp en spegel för folket som 

visar dem verkligheten exakt som den är. ”The mass media do not simply ’cover’ observante 

events and report facts; they animate them by turning them into narratives with plots and 

actors.” Han tar även upp skillnaden mellan frames (gestaltning) och bias (partiskhet). När 

media inte kan förmedla hela verkligheten till befolkningen så måste de, som sagt, välja ut en 

specifik del, en vinkel, att presentera. Systematisk partiskhet (bias) är när media väljer att 

vinkla historier och nyheter på ett sådant sätt att det stödjer ett viss parti eller person. 

Gestaltningar används istället för att välja ut och fokusera på vissa aspekter av verkligheten 

för att kunna presentera den som en sammanhängande historia och därav göra den mer 

lättillgänglig för publiken. Även om gestaltningar används för att visa upp världen ur 

specifika vinklar så är de till skillnad från partiskhet som inte är ideologiskt grundade.  

Ken Newton (1989: 131) menar att bilden av en helt neutral media är sådan att: ”neutral 

media kommer förmedla en fullständig och helt rättvis bild av verkligheten”. Han påstår dock 

att det är omöjligt att ens komma riktigt nära denna bild. Detta med anledning av att media i 

grunden är en affärsmodell som jobbar för att kunna leverera en produkt ut på marknaden, till 

läsare, tittare och lyssnare. På grund av detta så formas journalistiken så att den ska passa 

behovet på marknaden. 

Men det finns även ett till problem som gör en helt neutral media till en omöjlighet, ett mer 

teoretiskt problem (Street 2001: 18). Det faktum att en reporter inte kan förmedla alla delar 

av verkligheten – som även tas upp i gestaltningsteorin – och måste därför förmedla en viss 
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del av verkligheten, samt presentera det i form av en story. Hur reportern väljer att göra det 

påverkas i sin tur av reporterns upplevelser och syn på världen, av verkligheten. På så sätt 

skulle alla nyheter, nyhetskanaler och medier beskrivas som bias (partiska), och att uttrycket 

därför skulle vara meningslöst. John Street (2001: 19-21) menar därför att det har krävts att 

göra en distinktion mellan acceptabel och oacceptabel partiskhet inom media.  

2.1.1 Gestaltning – Politisk kommunikation  

Den information som vi nås av kommer antingen via kommunikation med andra människor 

eller genom konsumtion av olika medier. Media har därför en väldigt stark makt över den 

information som når befolkningen gällande exempelvis politik och politiker. Media är helt 

enkelt den största och starkaste källan som befolkningen har om politik och samhället 

(Shehata, Strömbäck 2014: 93). Gestaltningsteorin inom politisk kommunikation blir en 

naturlig följd för vår studie, då den undersöker två presidentkandidater och gestaltningen av 

dem under ett intensivt skede inför valet 2016.  

Politiken och opinionsbildningen behöver medierna för att kunna föra debatter i det officiella 

rummet, och det är genom medierna som politikerna når folket och förmedlar vad deras 

partier vill.  Därför har medialiseringen av politiken inneburit att politiska aktörer tvingats 

anpassa sig till medielogiken för att kunna ta plats i media och nå ut med sitt budskap 

(Strömbäck 2014; D’Angelo, Buchel, Esser, 2014: 160).  

Regina G. Lawrence (2010: 265) tar upp att mycket ut av litteraturen om gestaltning av 

politik och publika affärer ställer sig frågan: hur självständiga är media i sin gestaltning av 

politiska frågor och händelser? Eller är det så att media i stor utsträckning vidarebefordrar 

den gestaltning som politikerna själva vill förmedla till publiken? 

Ett vanligt förekommande tema inom forskningen av nyhetsmedias gestaltning är att den till 

lika stor del byggs på medias egna gestaltning och den bild som politikerna själva försöker få 

ut till befolkningen. Lawrence (2010: 266-267) menar att medias gestaltnings självständighet 

varierar i grad beroende på inom vilken kontext som det handlar om. Hon nämner tre 

kontexter där forskningen om gestaltning inom nyheter differerar: (1) nyheter om 

utrikespolitik och nationell säkerhet; (2) nyheter om inrikespolitik och då främst om sociala 

frågor; (3) nyheter om valkampanjer. Inom gestaltningen av valkampanjer har forskningen 
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visat att journalister brukar kunna visa upp märkbar självständighet gentemot sin 

huvudsakliga källa, kandidaterna och deras kampanjpersonal, och istället ofta förmedla ett 

alternativt perspektiv genom sin bevakning.        

Medialiseringen av val i västvärlden har påverkats till den grad att politiker funnit nya sätt att 

förmedla bilden av sig själva och sitt budskap. Obamas valkampanj 2008 har ofta satts upp 

som ett exempel på hur politiker lyckas undgå medias gestaltning och ändå nå ut till 

befolkningen. Detta genom att spela in och publicera över tusen videos på sin egen hemsida 

och Youtubekanal (D’Angelo, Buchel, Esser 2014: 159).  

Uttrycket metacoverage är en följd av den effekt media har fått på politiker och politiska 

kampanjer. Uttrycket innefattar bland annat agerandet, rollen, standarden och praktiken hos 

journalisten och personen som driver den politiska kampanjen. Metacoverage har kommit att 

innebära att de politiska kampanjernas organisation utformar sig efter medias logik för att 

lyckas med en bra kampanj. Beteendet hos de som driver kampanjer är helt enkelt direkt 

påverkat av journalistens beteende (D’Angelo, Buchel, Esser 2014: 176).  

Strömbäck (2001: 255-256) har undersökt huruvida dags- och kvällstidningar gestaltar politik 

och val i politiken olika. Genom en studie där Sveriges största morgontidningar Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet jämförs tillsammans med Sveriges största kvällstidningar 

Expressen och Aftonbladet, har man tagit fram siffror och procent i hur sakfrågor, spel, 

skandaler, trivia och övriga delar lyfts i artiklar om politik. I studieresultatet kan man utvinna 

ett mönster i hur kvällstidningarna gestaltar politik mer som maktspel och skandal än 

morgontidningarna, i synnerhet mer än Dagens Nyheter. Trivia gör sig också mer påtaglig i 

kvällstidningarna än i morgontidningarna. Dagens Nyheter är tidningen som använder sig av 

mest sakgestaltande journalistik, medan Expressen är den av tidningarna som mest gestaltar 

politik som ett maktspel. Intressant i just de motsvarigheterna är att Expressen och Dagens 

Nyheter båda ägs av Bonniers-koncernen, vilket torde betyda att ägandet av tidningen är 

mindre viktig än tidningstypen(morgontidning/kvällstidning) för journalistiken.  

 

!10



C-uppsats // Jesper Wallén och Erik Nylander 
Journalistprogrammet och bildjournalistprogrammet 14 // Mittuniversitetet Sundsvall

2.1.2 Gestaltning – Visuell kommunikation 

Gestaltningsteorin har relativt nyligen tagits upp av forskning i bildjournalistiken. Den 

forskning som gjorts inom visuell gestaltning (visual framing) talar om nyhetsbildens 

kapacitet att förstärka och ge uttryck åt budskap inom journalistiken, som i sin tur även styr 

tolkningen av nyheterna. Bilden kan på ett unikt sätt förmedla budskap som texten inte klarar 

av. Bilden har på så sätt ett övertag mot texten inom vissa områden. Exempelvis hur bilden på 

ett direkt sätt kan förmedla ett koncept med klarhet, inverkan och stort igenkännande. Hur 

medierna väljer att visuellt gestalta verkligheten, i detta fall de två presidentkandidaterna, 

förstärker budskapet och ideologin (Karlsson, Strömbäck 2015: 284-285; McQuail 2010: 

347-348). 

Då vi undersöker just den visuella gestaltningen av Hillary Clinton och Donald Trump så är 

det ett måste att se över teorierna om visuell kommunikation, i samspel med teorier om 

gestaltning. Ordet “visuellt” kan definieras som innehåll i media som bearbetas endast av 

ögonen. För printad media och tv-journalism inkluderar detta stillbild, rörlig bild, teckningar 

och färg. Huvuddelen av visuella komponenter i nyheter som innefattar stillbild är fotografiet 

av den person, plats eller händelse som ämnar den journalistiska rapporteringen av en 

nyhetshändelse (D’angelo, Kuypers 2010: 236-237).  

 

Förväntningarna på de stora partiernas kandidater som ställer upp i presidentvalet är stor. Inte 

bara måste de ledande kandidaterna presentera trovärdiga planer för att styra regeringen, 

hantera ekonomi, leda internationell diplomati och styra försvaret - men de måste också 

projicera en sympatisk, civil bild av sig själv som tilltalar majoriteten av väljarna. Därför 

bygger presidentval på en stark visuell grund, som handlar om hur kandidaterna gestaltas i 

media och hur åskådarna uppfattar dem (Grabem, Busy 2009: 87). 

Kandidater måste vara tele- och fotogenisk nog att bjuda in till, och upprätthålla, nära 

granskning från media under en valkampanjs olika faser. Visuella skildringar underlättar olika 

nivåer av intimitet mellan kandidater och tittarna, och kan markera både tilltalande och 

oattraktiva personliga egenskaper hos kandidaterna. Visuella bilder har en potentiell 

möjlighet att skapa varaktiga bilder av kandidaterna, som sedan kommer att påverka valstödet 

(Grabe, Busy 2009: 85-86).  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Entman’s (1993: 52) har avlagt ett känt citat som används flitigt i gestaltningsstudier inom 

text, och som även kan appliceras på visuell gestaltning. Visuell gestaltning liksom textad 

gestaltning i media “väljer vissa aspekter av en uppfattad verklighet och gör dem mer 

framträdande i en kommunicerande kontext på så sätt att den belyser definitionen av ett 

särskilt problem, dess tolkning, moraliska utvärdering och/eller rekommenderad behandling.” 

 

Inom visuella studier syftar gestaltningen till valet av synsätt, vinkel eller scen som används 

när någon tar en bild, beskär den, redigerar den eller väljer ut den. När en journalist väljer 

vilken bild den ska använda, blir det att journalisten utför en gestaltning som åskådaren sedan 

tolkar själv efter egna tidigare erfarenheter och normer (D’angelo, Kuypers 2010: 237).  

 

Schwalbe (2006: 269) definierar visuell gestaltning på ett annat sätt: “Visuell gestaltning är 

en ständigt sållande process. Det börjar med valet av händelser du vill följa, följt av valet av 

vilka bilder du vill fotografera, hur du vill ta dem (vinkel, perspektiv, förutsättningar, 

beskärning osv.) och vilka du sedan vill välja ut av dem. Processen fortsätter sedan på 

nyhetsredaktionen med beslut om vilka bilder som ska publiceras, i vilken storlek de ska vara 

och på vilken plats av en tryckt sida eller webbsida de får synas.”  

 

En svaghet med visuell gestaltning inom stillbild tillsammans med text, gentemot rörlig bild, 

är frånvaron av allmänt ljud och framförallt ljud i form av betoningar inom tal när någon 

citeras. En text kan beskriva exakt vad som sägs av en person, men ändå missa poängen när 

man inte ser och hör hur personen i fråga betonar sina ord (D’angelo, Kuypers 2010: 

236-237).  

Därför blir det ett större fokus på ansiktsuttryck och icke-verbal kommunikation. Grabe och 

Busy (210: 148) beskriver hur olika former av visuella gestaltning förmedlar olika bilder av 

kandidater. Personer som gestaltas som arga och hotfulla representerar ett agnostiskt sätt att 

kommunicera, medan glada och uppmuntrande personer kännetecknas av ett hedoniskt sätt. 

De menar att det även hedoniska och agnostiska kvaliteter – kopplat till den glada och arga 

gestaltningen – urskiljs i fysiska gester och handrörelser.  
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Glädje/uppmuntran karakteriseras av en mjuk och rörlig framtoning. Ögonen kan vara helt 

öppna, normala eller lite stängda. Höjda ögonbryn samt visande av tänder är också 

kännetecknen för vad som läses av som glädje och uppmuntran av människor i andra 

människor. Ilska/hot läses ofta av ett kroppsspråk som kan innefatta en stirrande blick, 

nedsänkta ögonbryn och att man inte visar några tänder. Läpparna är ofta tydligt 

sammantryckta. Den arga, och därav agnostiska, gestaltningen associeras med bland annat 

aggressivt beteende och utmanare av dominans inom hierarkin. Ledande kandidater som 

gestaltas för agnostiskt har haft tendens att förlora valen tätt där inpå. Howard Dean, som 

blev ökänd för sitt skrik i valet 2004, lyfts upp som ett exempel. Att förmedla en glädjande 

och uppmuntrande känsla till befolkningen genom sitt kroppsspråk har varit en viktig faktor 

för hur det har gått i tidigare amerikanska val (Grabe, Busy 2010: 149-150). 

 

D’Angelo och Kuypers (2010: 238) beskriver hur det finns teoretiska bevis från forskning 

inom socialpsykologi som pekar på att journalister inte alltid vet varför de väljer just de 

bilder de publicerar vid en nyhetshändelse. Speciellt två-process teorier (kombinerar de 

trikromatiska och opponent-process teorierna) som t.ex. Elaboration Likelihood Model (en 

modell för påverkan, speciellt för argument) och Schemateorin. Medan detta är teorier som är 

typiska för att avse hur information (i detta fall nyheter) bearbetas, kan de också användas för 

att få insikt i hur journalister bygger gestaltningar.  

 

D’Angelo och Kuypers (2010: 239) fortsätter vidare att beskriva deras egna 15-åriga 

erfarenheter som journalister på en nyhetsredaktion. ““En av de vanligaste orsakerna till 

varför journalist jag arbetade med valde en bild istället för en annan berodde på att bilden var 

“powerful” eller förmedlade känslor. En annan orsak var att fotografiet berättade något på ett 

sätt som inte text klarade av.”” Detta liksom andra orsaker till hur journalister gör ett 

bildurval för att gestalta en berättelse hittar teoretiska förklaringar i kognitiva 

bearbetningsteorier, och empiriska bevis visar effekten som dessa val kan ha, hur avsiktligt 

eller oavsiktligt det än må vara.  

De semiotiska val som görs i val av bild och postion påverkar hur bilden och artikeln tolkas 

av läsarna. Och därför även hur innehållet resonerar med publikens egna gestaltningar och 
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referenser (internal frames of reference) (Powell, Boomgaarden, De Swert, de Vreese, 2015). 

Att undersöka mediernas visuella gestaltning av de två presidentkandidaterna kan ge en bild 

av vilka budskap som sänds ut till publiken.  

Vad gäller personifiering i bilder så har Johannes Bjerling (2013: 151-153) undersökt i vilken 

grad svenska partiledare figurerar i tidningarnas nyhetsbilder. Resultatet visar att partiernas 

ledare förekommer allt oftare i nyhetsbilderna, och det ses som ett tecken på ökad 

personifiering även i nyhetsmediernas bilder. Alla mättillfällen efter 1991 utöver 2006 har 

visat på ökat resultat. 

Bjerling (2013: 193-198) lyfter även upp exempel på hur svenska politiker kommit att 

gestaltas visuellt under modern tid. Med bilder på partiledare i intima “bakom kulisserna”-

stunder och i offentliga sammanhang där de tycks släppa gestaltningen av sig själv som 

normen av en politiker. Detta ser han som en form av personifiering av politikerna. Det kan 

gälla bilder på politiker i personliga ögonblick med vänner och familj, eller när de är med i 

ett sammanhang, exempelvis en gala, där de är mer av en offentlig person än en politiker. 

Han ser detta som en utveckling där politikerna gestaltas mer som andra typer av kändisar. 

2.2 Visuell gatekeeping 

Eftersom svenska medier inte har samma tillgång till att ta egna bilder på Donald Trump och 

Hillary Clinton i någon stor utsträckning så får den visuella gatekeepingen, vilka bilder som 

väljs ut till artiklarna, en ännu större roll. Julianne H. Newton (2008: 76-77) menar på hur 

den visuella gatekeepingen kan se ut på en rikstäckande tidning inför bevakningen av 

exempelvis ett val. Planeringen sker då flera veckor, ibland månader, i förväg. Det som 

planeras är exempelvis den enskilda fotografens uppdrag under dagen/händelsen. En valdag, 

eller annan stor händelse, resulterar vanligtvis i ett stort antal exponeringar. Efter det gör 

varje fotograf ett enskilt urval av de bilder som de tagit. Sedan ska de bilderna gå igenom 

samtliga gatekeepers. Det slutgiltliga valet av bilder som ska publiceras brukar kunna ske 

utan fotografens närvaro. Det gör att det slutgiltliga valet av bild i många fall kan vara långt 

ifrån att representera fotografens upplevelse på plats vid händelsen.  
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Bilders gatekeeping påminner till stor del om den som sker för texter och har även den 

utgångspunkten i de centrala nyhetsvärderingarna. Det innebär att bilder som väljs ut utifrån 

gatekeepers personliga åsikter om normer för nyhetsredaktionen och bildinnehållet. Den 

press och stress som personen upplever i sin position påverkar även det valet av bilder. 

Mycket av den journalistiska objektiviteten går ofta förlorad under den här processen (Bissel 

2000: 82).  

     

2.3 Semiotik  
Då vår undersökningen är baserad på en semiotisk bildanalys, så är det viktigt att ta upp 

innebörden av semiotik, samt teorier inom läran. Semiotik är ett samlingsnamn för teorier och 

studier av tecken och bilder. Som vetenskap studerar semiotiken bl. a hur de tecken och bilder 

vi använder kan uppfattas av olika mottagare. Världen vi lever i är fylld av tecken som vi 

skapar och tolkar. Allt som kommunicerar är semiotik, såsom bilderna vi ser i 

nyhetstidningar, klippen vi ser på TV, bokstäver som vi kan utläsa till ord och vägmärket i 

trafiken som betyder att det är enkelriktat (Nordström 2003: 115; Ekström 2008: 17-25).  

De första semiotiska teorierna om fotografi pekade på hur fotografi är en spegelbild av 

verkligheten. Senare har forskare kallat fotografier för “kodade” versioner av verkligheten, 

och i den moderna semiotiken beskriver man det som en självständig disciplin som bygger på 

studier av teckenkategorier, och hur de förekommer i vårt medvetande då vi upplever vår 

omvärld (Bouissac 1998: 482).  

När man ser ett tecken, i detta fall en bild, så kallas det omedelbart påtagliga man ser för 

denotation. Det är alltså det man kan urskilja i tecknet från det associativa. En konnotation 

kan istället beskrivas som en kulturell association, vilket i sin tur leder till två reflektioner. 

Den ena: att det konnotativa tecknet är koderat och kan kopplas till någon form av kollektivt 

bildspråk. Men även att associationer även förekommer som helt privata och är kopplade till 

den enskilda människans upplevelser och erfarenheter. Det innebär dock inte att privata 

associationer saknar kod, utan genom egna återkommande möten med omvärlden kan 

individen skapa egna kodsystem och tolka tecken utifrån detta (Hansson, Karlsson, 

Nordström 2006: 28-29).   
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Genom fotografens strävan att vara på rätt plats vid rätt tillfälle har nyhetsbilden funktionen 

att visa det egentliga skeendet av en händelse (Carlsson, Koppfeldt 2008: 39). När tidningen 

sedan hamnar hos läsaren, bilden ihop med texten, så betraktar hen bilderna. Den tolkning 

som sker av bilder är subjektiv där det inte finns några självklara rätt och fel. Det finns 

istället en del begrepp inom semiotiken som kan ses som vägledande. 

En symbol är något som människor kommit överens om att det betyder något specifikt. 

Exempel på detta är trafikmärken. Ett index är något som skapas ur ett orsakssamband. 

Exempel på detta kan vara röken som kommer från eld eller ringarna som uppstår på vattnet 

om något bryter vattenytan. En ikon är något som liknar och för tankarna till någonting, men 

som i själva verket är något annat. Semiotikern Charles Sanders Peirce nämnde kortfattat 

skillnaderna mellan uttrycken som att “ikoner kommunicerar genom likhet, index genom 

logiska samband och symboler genom samhälleligt fastställda betydelser” (Hansson, 

Karlsson, Nordström 2006: 28-29).   

        

2.4 Genus 

Enligt boken News, gender and power så gestaltas även de två könen olika i medierna, 

oavsett om det finns en medvetenhet om detta eller inte bland journalisterna. Även ras, ålder, 

religion och andra former av personlighetsdrag och tillhörigheter får effekt på mediernas 

gestaltning av nyheter och personer (Carter, Branston, Allan 1998). Hillary Clinton är den 

första kvinnan någonsin att bli ett av de två stora partiernas slutgiltiga presidentkandidat, och 

därför kan könsaspekten spela en större roll än i något tidigare val.  

Stuart Allan tar i boken News, Gender and Power upp teorin om att det historiskt sett varit så 

att mannens åsikter och påståenden tagits för att vara mer logiska och korrekta än kvinnans 

enligt media. Att det påverkat nyhetsvärderingen där mannen ofta fått synas och komma till 

talan som en källa för sanning i högre grad än kvinnan. Och att detta ska bero på att kvinnor 

till stor del inte jobbade inom de amerikanska och brittiska mediehusen förens på 70-talet och 

att det därför inte fanns någon feministisk agenda inom journalistiken. Men även på grund av 

att män väljer att använda sig av manliga källor i en mycket större utsträckning än kvinnor, 

trots det växande antalet av kvinnliga politiker, talespersoner och andra professionella yrken. 

Men att detta ändå, då boken skrevs, 1998, redan befann sig i en förändring, att fler kvinnor 
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börjar jobbar bli verksamma inom media. Fler kvinnor inom media påverkar i sin tur hur 

kvinnor framställs av – och får sin röst hörd i – media (Carter, Branston, Allan 1998). 

Kvinnor och media har varit ett fortgående ämne för feministiska studier sedan 70-talet och 

arbetet av bland annat Gaye Tuchman. Tuchmans forskning genomfördes med ett antagande 

om att en förändring inom medias nyhetsbevakning av kvinnor var nödvändigt för att uppnå 

en politisk förändring. Journalistens användande av gestaltning som använder sig av 

könsrelaterade myter och stereotyper i rapporteringen av frågor och händelser är något som 

oroat feministiska forskare inom media. De oroas över att en sådan gestaltning påverkar 

beslut inom socialpolitik och förstärker mannens privilegier och roll i den sociala hierarkin 

(Hardin, Whiteside 2010: 312; Carter, Branston, Allan 1998). 

Mara H Wasburn och Philo C Wasburn (2011) har gjort en studie om medias rapportering om 

kvinnor inom politiken, kvinnor som aspirerar om höga positioner – i deras fall specifikt 

Sarah Palin. De undersökte skillnaden på hur Sarah Palin, republikanernas 

vicepresidentkandidat 2008, rapporterades om jämfört med hur Joe Biden, demokraternas 

vicepresidentkandidat i samma val, rapporterades om i magasinen Time och Newsweeks 

inför det amerikanska presidentvalet 2008. Wasburn och Wasburns resultat visade att den 

fanns en tydlig skillnad i hur de två vicepresidentkandidaterna beskrevs och gestaltades av 

media. Palin var mer frekvent förekommande i artiklar än Biden. Hon framställdes även ofta 

som en mindre förberedd och rutinerad kandidat. Det skiljde sig även i vilka sakfrågor som 

de fick uttala sig om. Men artiklarna om Sarah Palin handlade främst om mer personliga 

saker, som hennes familj, roll som mamma och utseende. Dessa typer av artiklar skrevs 

knappt om Joe Biden. 

Kvinnliga politiker gestaltas inte av media på samma sätt som manliga politiker. Exempelvis 

så beskrivs ofta kvinnliga politiker med ordet “kvinnliga”, något som inte förekommer in 

beskrivningen av manliga politiker, som enbart är “politiker”. Bilden av en kompetent 

politiker är en som är beslutsam, rationell, karismatisk och stark. Forskning har dock visat att 

detta inte en könsneutral bild från början. Kvinnor gestaltas, både i text och bild, som mer 

emotionella personer med en starkare koppling till den privata sfären än till det offentliga 

(Kroon Lundell, Ekström 2008; Caren Ross 2009: 101).  
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2.5 Sammanfattning 

Gestaltningsteorin(framing theory) är en övergripande teori som blir väldigt relevant i vår 

studie, eftersom det är en av de viktigaste teorierna om mediernas innehåll och effekter i den 

politiska kommunikationen. Gestaltningsteorin handlar om hur medierna väljer att gestalta 

verkligheten och hur det påverkar publikens uppfattning av den, och kan därför ge svar på 

många frågor i vår studie. Gestaltningsteorier som vi har använt oss av i vår studie innefattar 

gestaltning inom politisk kommunikation, gestaltning inom visuell kommunikation och 

visuell gatekeeping. Vi har använt oss av teorier om stereotypisering för att se om det målats 

upp någon stereotyp av presidentkandidaterna, och vi har valt att studera personifieringteorier 

för att se huruvida Clinton och Trump blivit personifierade genom sammanhang utanför deras 

politiska roller.  

Eftersom vi gjort en semiotisk bildanalys är teorier kring semiotik av största vikt för studien, 

varpå vi analyserat hur tecken i bilder på presidentkandidaterna uppfattas av mottagarna.  

Teorier om könen i media är också något vi använt oss av för att få en uppfattning om ifall 

Clinton och Trump gestaltas olika som kvinna och man.  

3. Metod  
3.1 Val av metod  
Vi har gjort en empirisk beskrivande undersökning, för att kunna jämföra och klassificera hur 

de två presidentkandidaterna framställs i bild genom svenska medier. På så sätt kan vi 

besvara undersökningen frågeställningar och syfte.  

Vi har valt att göra en kvalitativ innehållsanalys inom semiotik för att läsa in vad bilderna 

säger genom att ställa frågor till bilderna. I en kvantitativ innehållsanalysen så undersöks ett 

stort antal analysenheter, och de behandlas likvärdigt och tillskrivs samma vikt. Vilket ger en 

svar på exempelvis i vilken grad presidentkandidaternas visuella gestaltning är personifierad 

och stereotypiserad (Esaiasson 2011: 237). En kvalitativ innehållsanalys ger istället svar på 

hur den eventuella personifieringen eller stereotypiseringen kan ta form – vad det är i 

bilderna som gör att de framställer Hillary Clinton och Donald Trump på ett specifikt sätt. 
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Empirisk samhällsvetenskaplig forskning handlar om att beskriva och förklara samhälleliga 

fenomen, och forskningen kallas därför för just beskrivande eller förklarande 

forskningsstudier. Beskrivande studier svarar på frågor av typen var, när, hur vem eller vilka - 

och passar därför bra på vår studie som ger svar på hur Hillary Clinton och Donald Trump 

framställs i bild genom svenska nyhetsmedier (Esaiasson 2012: 35). 

I vår studie har vi tagit upp upp vem, hur och var i frågorna till våra analysenheter, vilket ger 

en bild av hur de olika presidentkandidaterna framställs i svensk nyhetsmedia. Från dessa 

frågor och svar har vi kunnat dra slutsatser om presidentkandidaternas visuella gestaltning, 

som annars inte vore uppenbara för en läsare som ser bilderna rakt av i en nyhetstidning 

(Esaiasson 2012: 38).  

3.2 Semiotisk bildanalys 

Att göra en bildanalys handlar om att ställa frågor till bilder för att bryta ned de olika 

betydelsebärande delarna i en bild och foga dem samman. Det som är utmärkande för en 

semiotisk analysmetod är att alla tecken i en bild betyder något, dvs alla tecken räknas. T.ex. 

detaljer såsom linjer, färger, mönster, kroppshållning, gester och blick. Därför talar man ofta 

om teckensystem som koder där vi som betraktare uttrycker det vi läser ut av en bild för att 

studera hur koder och tecken skapar betraktarens tolkningar av något. En sådan analys 

innefattar också att sätta bilden till sin kontext och se över de kulturella associationer en bild 

skapar för betraktaren (Ekström, Larsson 2010: 180-182).  

 

Frågorna vi ställt till bilderna om Trump och Clinton ska sammanfattningsvis berättar vad 

bilden förmedlar och på vilket sätt. Hur är bilden tagen och vad skapar det för tankar hos 

betraktaren? Om bilden är på en person som det är i vårt fall: Är bilden tagen ovanifrån, 

underifrån, från sidan eller öga mot öga för betraktaren av bilden?  

Viktigt för vår studie är analysen av huruvida Trump eller Clinton t.ex. anses överlägsen eller 

underlägsen i bilden. Om en bild är tagen ovanifrån kan personen verka underlägsen och är 

bilden tagen underifrån kan personen på bilden anses överlägsen eller stå för makt, vilket är 

vanligt när politiska personer gestaltas visuellt.  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Vi har också frågat oss hur de avbildade personernas kroppshållning ser ut och vad det skapar 

för engagemang hos betraktaren. Från vilken vinkel är kroppen avbildad? Åt vilket håll ser 

personen: In i kameran, på någon annan eller ut ur bild? Får man uppfattningen om att 

personen är distanserad, intresserad eller tillgänglig? Är det en pose eller en faktisk händelse? 

Vad finns det för relationer mellan människor i bilden? Vilka sociala normer framkommer 

och vad för kulturella föreställningar ger bilden uttryck för? Många gånger använder man sig 

av texten till en bild för att analysera dem tillsammans. I vår studie kommer vi dock förbise 

all text helt, och endast inrikta oss på bilden (Björkvall 2009: 51-55; Ekström, Larsson 2010: 

182). 

 

Ett sätt att identifiera kulturella föreställningar och vad som betyder något i en bild är att göra 

ett så kallat kommutationstest. Detta går ut på att i tanken byta ut delar av bilden mot något 

annat för att se om betydelsen i bilden förändras. Vi kan ta ett exempel där vi har en bild på 

Hillary Clinton tillsammans med några andra människor, där Hillary pekar på en av 

personerna och ser irriterad ut. Om vi i tanken byter ut hennes pekgest mot en arm som håller 

sig vid sidan av kroppen och tittar ned i marken, eller kanske mot en helt annan person, då 

kan vi få en uppfattning om vad som är det viktiga i bilden (Ekström, Larsson 2010: 183).  

3.2.1 Denotativ nivå 
I en semiotisk bildanalys handlar det om att bryta ner och bygga ihop. Med att bryta ned 

menar man att man först går igenom och beskriver det betydelsebärande elementen i bilden, 

en så kallad denotativ analys, och sedan även en mer djupgående och förklarande konnotativ 

analys.  

Som vi nämnde i teorin, så kallas det omedelbart påtagliga tecken – i detta fall en bild – man 

ser för denotation. Det man ser utan att räkna in tidigare erfarenheter eller tankar om vad som 

sker i bilden, dvs det man kan urskilja av de olika tecken som bilden har. Om en bild t.ex. 

föreställer Jesus uppspikad på ett kors så är det denotativa man kan läsa ut två linjer som 

bildar ett kors och en skäggig människa som är fastspikad på de linjerna, och eventuellt andra 

detaljer i bilden - men vad bilden betyder eller står för för just dig på ett djupare plan hör inte 

till det denotativa. I vår undersökning har vi specificerat vad bilderna på Trump och Clinton 
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innehåller rent denotativt innan vi gjort den konnotativa analysen (Kress, Van Leeuwen 2006; 

Björkvall 2009; Ekström, Larsson 2010; Hansson, Karlsson, Nordström 2006: 28-29). 

Vi utgick från ett kodschema där vi kollade på dessa aspekter av bilderna för att utforma vår 

denotativa beskrivning av bilderna i bildanalysen: 

-Tidning, datum och sida i tidningen 

-Stil: Genre, typ av bild 

-Form: Bildvinkel, utsnitt, ljussituation, kontrast, komposition-linjer 

-Vad syns i förgrund/bakgrund  

-Beskrivning av tingen och och deras miljö och relation  

-Uttryck  

-Position  

-Ögonkontakt, blick  

-Fysisk rörelse 

-Position i förhållande till varandra och vad det ger för signaler (flera personer i bild) 

3.2.2 Konnotativ nivå 

Det andra steget blir att analysera de olika detaljerna i det denotativa och se vilka kulturella 

associationer de förmedlar, dvs den konnotativa nivån i en bildanalys. Dels kan det 

konnotativa tecknet vara kollektivt koderat, dvs att många olika individer tycker lika i vad 

som läses ur en bild. Men, det kan också vara helt individuella tankar om vad en person läser 

ur en bild, på grund av den enskilda individens tidigare erfarenheter och associationer.  

I exemplet med Jesus läser de flesta människor med största sannolikhet in något religiöst. Det 

som i det denotativa “bara” är två linjer som bildar ett kors, kan i den konnotativa analysen 

läsas in som kristendomens symbol, och vi kan anta att det är Jesus på bilden för vi har hört 

om berättelsen om hans korsfästelse förut och har sett bilder på hur han brukar avbildas.  

Egna tolkningar som att det är en positiv eller negativ bild läser du sedan in efter vad du har 

för relation till Jesus eller kristendomen. I vår studie har vi brutit ner de denotativa delarna i 

varje bild på Trump och Clinton, för att konnotativt gå på djupet av vad bilderna förmedlar. 

Vi har försökt vara så objektiva som möjligt, men eftersom vi precis som alla människor 

sitter på egna associationer och erfarenheter, finns det alltid ett mått av subjektivitet i 
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konnektiva analyser (Kress, Van Leeuwen 2006; Björkvall 2009; Ekström, Larsson 2010; 

Hansson, Karlsson, Nordström 2006: 28-29). 

Vi har utgått från undersökningens frågeställningar under den konnotativa analysen och 

försökt besvara dessa. Vi har alltså tittat efter hur Clinton och Trump gestaltas visuellt, tittat 

efter eventuella spår av personifiering och stereotypisering i den visuella gestlatning och 

jämfört de två tidningarnas visuella gestaltning.  

3.3 Urval och avgränsningar 

Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka svenska mediers visuella gestaltning av 

Donald Trump och Hillary Clinton så har två svenska nyhetstidningar undersökts: Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. Urvalet representerar den största morgontidningen och 

kvällstidningen i Sverige. De två tidningarna anses också vara ledande i bevakningen av 

nyheter i Sverige. 

Vi har analyserat totalt 16 bilder. Åtta stycken på vardera presidentkandidat, var av fyra 

stycken är från vardera tidning. Alltså fyra bilder på Clinton från Dagens Nyheter; fyra bilder 

på Trump från Dagens Nyheter; fyra bilder på Clinton från Aftonbladet; fyra bilder på Trump 

från Aftonbladet.  

Urvalet av dessa 16 bilder, 8 från vardera tidning, har vi gjort på ett sådant sätt att vi 

avgränsar tiden för undersökningen till de fem sista veckorna innan valet. Därefter har vi 

plockat ut bilder som får ta mycket plats i tidningarna och som känns typiska för 

gestaltningen av Hillary respektive Trump. Vi har valt bilder som känns typiska för respektive 

tidning och kandidat, men med en variation för att inte bilderna vi analyserar ska vara för lika 

varandra. På så sätt har vi kunnat undersöka bildurvalet från båda tidningarna och se 

skillnader mellan kvälls- och dagstidningars visuella gestaltning av Clinton och Trump.   

Vi har använt oss av det digitala mediearkivet Retriever för att se igenom alla bilderna från 

den utvalda tidningarna och den begränsade tidsperioden. Därefter gjorde vi ett strategiskt 

urval för att plocka ut de 16 bilder som vi analyserat. Dessa bilder har plockats ut efter våra 

egna tankar om vad som är representativt för fallet utifrån den större mängden bilder.  
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Små bilder är ofta svårare att analysera då vi anser att detaljer kan svåra att tyda. Därför har 

vi exkluderat små bilder och enbart analyserat stora bilder. De större bilderna är också 

intressant för undersökningen då de är dem som främst drar till sig läsarens uppmärksamhet 

(Nordström, Åstrand 1999: 27). 

Vi har valt att enbart analysera bilderna och inte ta någon hänsyn till någon text. Inte ens 

rubriken eller bildtexten. 

3.4 Metodbegränsningar / Reliabilitet och validitet  
Inom vår kvalitativa studie är det viktigt att mäta rätt sak för validiteten och att använda rätt 

“måttstock” för reliabiliteten. Det handlar alltså om att vi behöver mäta rätt sak, 

personifieringen och stereotypiseringen i den visuella gestaltningen av presidentkandidaterna 

(Barmark, Djurfelt 2015: 51-52). 

När det gäller en studies trovärdighet ställs det oftast större krav på en förklarande studie än 

en beskrivande studie. Detta beror mest på att det krävs vetenskaplig kunskap för att göra en 

forskningsstudie, medan i princip vem som helst kan skriva en uppsats/studie av beskrivande 

karaktär. Det som får vår beskrivande studie i vårt ämne trovärdig blir alltså inte genom att 

presentera ett intressant material, utan att vi faktiskt gör något intressant med materialet vi 

samlar på oss (Esaiasson 2012: 37).  

Man bör ställa två krav på en vetenskaplig beskrivande studie, som vi har jobbat efter i vår 

uppsats. Dels skall beskrivningen vara baserad på en tydlig begreppsapparat med ett 

empiriskt klassifikationsschema, och dels ska man sedan kunna dra slutsatser ifrån 

begreppsapparat/klassifikationsschema som inte är direkt presenterat i materialet. Forskare 

som vill göra samma eller liknande studier ska sedan kunna ifrågasätta våra slutsatser och 

göra en annorlunda begreppsapparat i deras studier (Esaiasson 2012: 37). 

Vi har gjort en semiotisk bildanalys som innefattar en konnotativ nivå, vilket innebär viss 

komplikation samt en del metodbegränsningar. När vi gjort den konnotativa analysen så har 

vi sedan tidigare bland annat olika erfarenheter. Vi har därför olika inlärda symboler, samt 

sociala och kulturella konventioner. Det gör att uppfattningen av bilder på den konnotativa 
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nivån blir väldigt individuellt när vi tolkat dem. Även om målet är att vara så objektiv som 

möjligt så medför en kvalitativ studie av detta slag alltid ett viss mått av subjektivitet. Det är 

dock nödvändigt för studien att den innefattar en bildanalys på en konnotativ nivå för att 

kunna beskriva hur Hillary Clinton och Donald Trump gestaltas. En analys på enbart 

denotativ nivå ger inte en tillräckligt djup tolkning av bilderna för att uppfylla 

undersökningens syfte (Fiske 2000: 62; Fogde 2010: 179-183).  

 

Vår studie får intern validitet i och med att den baseras på teoretiska resonemang. Liksom de 

flesta kvalitativa studier blir validiteten dock sämre i den bemärkelsen att vi inte har 

ambitionen att kunna säga något om den generella visuella gestaltningen av 

presidentkandidater eller politiker. Det är inte omöjligt att resultatet av vår studie går att 

applicera på andra fall, men det är inget vi kan veta helt säkert.  

Genom att vara tydliga med hur vi gjort vårt urval och vår analys, med en noggrann 

förklaring av vilka analysverktyg och frågor vi ställt, kan reliabiliteten anses god för studien, 

dvs det är rimligt att andra kan göra om studien och uppnå samma resultat.  

3.5 Sammanfattning 

Vi har gjort en empirisk beskrivande forskningsstudie för att se hur de amerikanska 

presidentkandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton gestaltas visuellt i svenska 

nyhetstidningar. Genom att göra en kvalitativ semiotisk bildanalys har vi kunnat ge 

fördjupade svar på hur Sveriges största kvällstidning respektive morgontidning, Aftonbladet 

och Dagens Nyheter, gestaltat presidentkandidaterna inför valet 2016. Med vårt urval har vi 

dels kunnat se skillnad i hur Trump och Clinton gestaltas generellt i svenska nyhetsmedier, 

och dels hur skillnaden ser ut mellan morgon- och kvällstidning.  

Vi har analyserat totalt 16 bilder. Åtta stycken på vardera presidentkandidat, var av fyra 

stycken är från vardera tidning. Urvalet har vi gjort på ett sådant sätt att vi avgränsar tiden för 

undersökningen till de fem sista veckorna innan valet. Därefter har vi plockat ut bilder som 

får ta mycket plats i tidningarna och som känns typiska för gestaltningen av Hillary 

respektive Trump.  

Även om målet är att vara så objektiv som möjligt så medför en kvalitativ studie av detta slag 

alltid ett viss mått av subjektivitet vilket vi är medveten om.  
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4. Resultat 

4.1 Donald Trump 

Det första som märks av i analysen av bilderna på Donald Trump är hur han nästan ständigt 

gestaltas som en person med makt, som en ledarfigur. Bilderna är nästan uteslutande tagna 

underifrån honom, vilket ger känslan av att han står över folk, att han är deras ledare. Han 

står ofta och gör tydliga gester med kroppen och sitt ansiktsuttryck: pekar med hela handen; 

ger bestämda blickar; ger överlägsna gester; gör olika gester med handen. Bilderna är också 

nästan uteslutande på honom talandes på en scen eller ståendes framför en publik – på en bild 

är han i en debatt med Hillary Clinton. Trump gestaltas alltså på flera sätt som en person med 

makt, en ledare.  

Donald Trump i Dagens Nyheter, 20 oktober 2016.  

Bilderna på Trump som vi har valt att analysera innefattar inga tydliga spår av personifiering. 

Det förekommer exempelvis inga familjemedlemmar, vänner eller personer som gestaltar 

honom som något annat än en politiker. Alla bilder är även tagna på honom i en professionell 

kontext, med honom vid talarpodiet eller under en debatt. Alla bilder är helt enkelt bilder på 
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en politiker under en valkampanj. Ingen av bilderna är någon porträttbild där han ställts upp 

för att fotas, utan bilderna är tagna under hans tal eller debatter.  

Vad gäller stereotypisering så anser vi utifrån bildanalysen att Donald Trump ändå gestaltas 

på ett sätt som förtydligar en stark bild av honom. Bilden av en person med mycket tydliga 

gester och mycket makt över sina anhängare. En person som också exempelvis inte ler 

speciellt mycket. Hans blick är även kisande vid flera av bilderna, på ett sätt som kommit att 

kännas som väldigt typiskt för Donald Trump. Även om han använder sig av tydliga 

kroppspositioner och gester så blir summeringen av bilderna inte att han har överdrivna 

gester eller ett överdrivet minspel. Tvärtom så känns han utifrån dessa åtta bilder nästan 

uteslutande som en sansad person.   

Donald Trump i Aftonbladet, 18 oktober 2016.  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Mycket av Donald Trumps kroppsspråk stämmer överens med det som Grabe och Busy 

(2010: 148-150) beskriver som kännetecken för vad som tolkas som argsint och hotfullt: de 

spända ansiktsuttrycken; de stirrande blickarna; att han aldrig visar tänderna. Utifrån deras 

teorier associeras Trumps ickeverbala kommunikation med en agnostiskt sätt att 

kommunicera, aggressivt beteende och en strävan efter hierarkisk dominans. Kandidater vars 

visuella gestaltning karaktäriseras av detta har vanligtvis gått förlorande ur valen. Det innebär 

att Donald Trump, som haft en argsint och hotfull gestaltning utifrån vad som enligt 

kännetecknar det, motbevisade teorierna genom sin vinst i det amerikanska presidentvalet.     

I hälften av de åtta bilder som vi analyserat av Donald Trump utgörs bakgrunden av en 

amerikansk flagga, eller så hänger en flagga i bakgrunden. Det får Trump att gestaltas som en 

väldigt nationalistisk kandidat. Något som stärks ännu mer när hans slogan, “Make america 

great again”, figurerar i en av bilderna. På en femte bild så har han även en liten amerikansk 

flagga applicerad på sin kavaj.  

Donald Trump i Dagens Nyheter, 6 november 2016.  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Det finns bilder när gestaltningen av Trump som en ledare och en maktfull person nästan 

övergår i att gestalta honom som en negativ ledare. En av bilderna från Dagens Nyheter har 

en komposition som på flera sätt påminner om det sätt som diktatorer gestaltas på. Han står 

framför och över en folkmassa och pekar med helt utsträckt hand. Han och publiken är även 

täckt av skugga vilket inger en stark känsla av mörker över det som sker på bilden. På en 

annan bild från Aftonbladet så pekar han ännu en gång med hela handen och bakom honom 

befinner sig den amerikanska flaggan till viss del i mörker. Om man vill dra det till sin spets 

så kan man säga att han gestaltas mer som en skurk, framför allt om man jämför med Hillary 

Clinton. Något vi kommer ta upp mer i skillnaderna mellan Trump och Clinton. Dessa bilder 

som vi anser gestaltar Trump på ett negativt sätt är det fakto inte övertydliga i att framställa 

honom negativt. Han gör ingenting negativt på bilden, men ändå lyckas bildernas 

komposition och ljus, samt vår egna inlärda symboler och ideologiska synsätt, skapa en 

känsla av att Trump är något av en dum, arrogant och nästan farlig person. Det talar för 

bildens förmåga att förmedla budskap och ideologier på ett sätt som texten inte klarar av 

(McQuail 2010: 347-348; Karlsson & Strömbäck 2015: 284-285). 

Donald Trump gestaltas tydligt som en man. Det kan återkopplas tillbaka till hur han 

framställs som en person med makt. På nästan alla bilder så ser han allvarlig eller överlägsen 

ut. Han är ständigt stående på en scen och använder sig av stora och tydliga gester. Han bär 

även kostym på varje bild, normen för en manlig politiker. När han förekommer i bild med 

Hillary Clinton, vid en av debatterna, så uppstår det ett maktspel. Båda är med på bilden, 

Hillary Clinton är längst fram i bild och är den som talar, men Donald Trump är den som är i 

fokus och står över henne i bildens komposition.  

4.2 Hillary Clinton 

I flera av bilderna på Hillary Clinton gestaltas hon som en leende person som ser trevlig och 

glad ut och således blir lätt att sympatisera med. Hennes kroppsspråk och gestikulerande är i 

regel vänliga, öppna gester såsom hälsningar med öppen handflata och mindre rörelser i 

brösthöjd med händerna.  

 

I hälften av bilderna gestaltas Clinton med ett mer seriöst och allvarligt minspel och 

kroppsspråk som får henne att kännas viktig. Kroppsspråket är fortsatt väldigt lugnt och inte 
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särskilt yvigt, men med inslag av mer offensiva rörelser såsom gestikulerande händer i 

brösthöjd, pektecken med handen och ett exempel av när hon håller en framåtlutande 

överkropp mot en mikrofon i en typ av “attackposition”.  

I alla bilder vi analyserat är Clinton på någon form av scen eller podium, vilket ger intryck av 

en inflytelserik person i maktposition. Hon befinner sig nästan alltid i situationer när hon 

håller ett tal eller ett anförande i en mikrofon inför en publik.  

 

Hillary Clinton i Aftonbladet, 11 oktober 2016.  

Bilden man får av Clinton i hennes position av makt är framförallt en positiv, glad, sympatisk 

och sansad person, men med starka inslag av seriositet och allvar. En bild som skiljer sig 

kraftigt från övriga bilder är en bild på Clinton i motljus, där endast Clintons konturer syns i 

profil. Det lilla man ser av minspel och kroppshållning i just den bilden har ingen positiv ton, 
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utan det känns som en mörk bild och hennes ansiktsuttryck ser osäkert ut.  

 

Gällande stereotypisering tycker vi att bildanalysen målar upp en bild av Clinton som en 

öppen, varm och sympatisk person med flera bilder av då hon ler eller skrattar, och glatt 

vinkar till väljare och andra människor utanför bild. Detta till trots stereotypiseras hon 

samtidigt som en person med makt, i de återkommande bilder på Clinton som talare, 

gestaltad med ett seriöst minspel och kroppsspråk.  

Hillary Clinton är den av de två kandidaterna som i större utsträckning har ett kroppsspråk 

som kopplas till det Grabe och Busy (2010: 148-150) beskriver som glad och uppmuntrande: 

hon visar tänderna; hon höjer oftare på ögonbrynen; hon har ett mjukare kroppsspråk. Dessa 

attribut associeras enligt dem med ett hedoniskt sätt att kommunicera, vilket i sin tur ofta 

varit kännetecken för vinnarna i valet då förmedlingen av glädje och uppmuntran via 

ickeverbal kommunikation sätts som en viktig faktor. Trots detta så förlorade Clinton valet. 

 

Hillary Clinton i Dagens Nyheter, 30 oktober 2016.  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Trump är med i två av bilderna på Clinton under rådande TV-debatter. I de bilderna är 

Clinton i fokus och Trump ur fokus i bakgrunden. I båda bilderna är trump i en nivå över 

Clinton i bild, vilket ger ett visst intryck av att han är överlägsen Clinton även fast det inte är 

han som är i fokus.  

 

Utöver de bilderna är det bara en bild som innehåller fler personer i fokus än Clinton själv. 

Bilden vi talar om är när Clinton står omfamnad av artisterna Beyonce Knowles och Jay-Z på 

en scen. Detta är ett typiskt exempel av personifiering, då Clinton genom att leendes hålla 

hand och bli omfamnad av de båda omåttligt populära artisterna tydligt visar upp ett 

relationsband mellan de tre. Hon personifieras med artisterna, deras fans och vad de står för.  

I övrigt syns inga av Clintons familjemedlemmar eller vänner i bilderna, utan hon gestaltas 

som en maktperson.  

 

I många av bilderna ser man tydligt Clintons stora vigselring på vänster hand, vilket ger en 

bild av henne som en kvinna med familjevärderingar, och man associerar ringen till att hon är 

en äkta maka. Clinton har ofta på sig färgglada och ljusa kläder i t.ex. rött, grönt och vitt 

vilket får anses typiskt kvinnligt, vilket är väldigt ovanligt bland manliga politiker på samma 

sätt. Clinton blandar seriösare kostymdressar med ledigare blusar och tröjor. Hon är typiskt 

kvinnligt sminkad med rött läppstift och mascara - och har klassiskt kvinnliga accessoarer 

såsom halsband och armband av pärlor och guld.  

Den visuella gestaltningen i form av vigselringen, som påminner läsare om hennes privatliv 

och man, Bill Clinton, är ett kännetecken för gestaltningen av kvinnliga politiker i media. De 

gestaltas ofta som någon med en starkare koppling till den privata sfären än de manliga 

politikerna. Vi ser det tydliga fokuset på ringen som ett tecken på detta. Ett annat av de 

kännetecknen för kvinnliga gestaltning är att de framställs som mer känslosamma personer än 

män (Kroon Lundell, Ekström 2008). Det är något som kan kopplas till vårt resultat där hon 

skrattar kraftigt i flera bilder, till skillnad från Trump.  

Att den övriga gestaltningen av henne skulle förtydligas att hon är en kvinna är ingenting som 

vi tycker märks av speciellt mycket efter bildanalysen. I de flesta bilder så befinner hon sig i 

samma situationer som Trump befinner sig i på sina bilder. På bilderna har hon även ett ofta 
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allvarsamt kroppsspråk och minspel som påminner om det hos den “manliga politikern”. 

Detta med vissa undantag då hon fångas leende, vinkandes eller tillsammans med två andra 

kändisar (Beyonce och Jay-Z). I dessa fall känns hon mer öppen och varm, men samtidigt 

känns hon inte lika mycket som en person i makt som Donald Trump gör. Överlägsenheten 

som ofta finns i bilderna på Trump förekommer inte på samma sätt i bilderna på Clinton.  

I vissa av bilderna blir framställningen av Clinton som en glad, varm och sympatisk person så 

pass positiva att hon inte känns som en ledarperson med makt. I dessa fall kan man ta henne 

föra att vara vilken känd person som helst, som står på en scen. Till exempel på två av 

bilderna där hon står och vinkar med öppen hand utsträckt i luften och med vidöppen mun.  

 

4.3 Skillnaderna mellan Trump och Clinton  
Den första skillnaden vi reflekterade över i den visuella gestaltningen av Hillary Clinton och 

Donald Trump är Clintons stora leenden och Trumps frånvaro av dessa. På flera bilder ler  

Hillary Clinton i Aftonbladet, 7 november 2016. 

!32



C-uppsats // Jesper Wallén och Erik Nylander 
Journalistprogrammet och bildjournalistprogrammet 14 // Mittuniversitetet Sundsvall

Clinton till den grad att hon visar tänderna. På de bilder där Donald Trump ler så visar han 

inte tänderna och bibehåller en sammanbiten min. Det här leder till flera saker. Först och 

främst gestaltas Hillary Clinton som en gladare och varmare person, och Donald Trump som 

en mindre glad och varm person. Det kan även läsas in som att Trump gestaltas som en mer 

allvarlig person som inte har tid för skämt och skratt, till skillnad från Clinton.  

Tecken som visar på en personifierad gestaltning är mer förekommande i bilderna på Clinton 

än på Trump. Ändå förekommer det knappt i bilderna på henne heller. Bilden på henne med 

Jay-Z och Beyonce personifierar henne till viss del, men i övrigt så är bilderna såna som 

gestaltar båda kandidaterna som enbart professionella. I Trumps fall förekommer det inga 

bilder som innefattar någon form av personifiering.  

 

Att politiker gestaltas mer och mer som vilken kändis som helt, och inte nödvändigtvis som 

den traditionella politikern är en trend som Johannes Bjerling lyfter upp, och ser som ett 

tecken på ökad personifiering inom den visuella gestaltningen av politiker. Hans exempel 

visar upp politiker i situationer och roller som antingen är utanför politikerrollen, som på en 

gala eller annan tillställning, eller i personliga “bakom kulisserna” ögonblick (Bjerling 2013: 

193-198). Den enda bilden i vår bildanalys som faller in i dessa kategorier är, som tidigare 

nämnts, den på Hillary Clinton uppe på scen med kändisparet Jay-Z och Beyonce.   

Stereotypiseringen är förekommande i båda kandidaternas gestaltning, men inte till en 

överdrift i något av fallen. Hillary Clinton gestaltas på ett bredare sätt: i fler sinneslägen, 

kroppshållningar och situationer. Donald Trump däremot framställs oftare på ett liknande sätt. 

Därför ser vi en starkare trend av en stereotypisering i gestaltning av Donald Trump än 

Hillary Clinton. Det stärks även av den gestaltning av Trump som vi tidigare nämnt som 

diktatorliknande. Men de flesta bilder gestaltar ändå honom på ett neutralt sätt, som vilken 

politiker som helst. Den tydligaste stereotypiseringen som skiljer kandidaterna är den vi 

redan tidigare nämnt: Trumps mer allvarsamma framtoning jämfört med Clintons mer varma 

och glada. 

Att resultatet från den semiotiska bildanalysen kom att visa på förekomsten av 

stereotypisering kan inte ses som en överraskning då bland annat Jesper Strömbäck menar att 
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förenkling och tillspetsning i form av exempelvis stereotypisering och personifiering är näst 

intill nödvändigt i dagens nyhetsrapportering. Nyheter som kan rapporteras med tillspetsning 

och förenkling har större chans att bli publicerade. Därför tycker vi att det var förväntat att 

även bildmaterialet skulle innefatta detta (Strömbäck 2014: 163-164, 169).  

Beyonce, Hillary Clinton och Jay-Z i Dagens Nyheter, 7 november 2016.  

Vid analysen av bilderna så sökte vi skillnader mellan Clinton och Trump som gick att 

återkoppla till teorier om hur män och kvinnor – i detta fall politiker – framställs i media. Det 

vi upptäckte var att Donald Trump fullt ut gestaltades som en man förväntas gestaltas. Hillary 

Clinton gestaltas lite mer som en kvinna, men ändå inte till så stor del. Hon klär i mer 

färgglada kläder än Trumps svarta och mörkblå kostymer, något som skulle kunna tolkas som 

ett mer feminint inslag. Utöver att vi kan se på bilderna det faktum att Hillary Clinton är en 

kvinna, så tycker vi att hon i flertalet bilder gestaltas på ett sätt som stämmer överens med en 
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manlig politiker. Dock så framställs hon inte alltid som lika hård, bestämd och allvarsam som 

Donald Trump gör. Och i vissa bilder så gestaltas hon som den mjukare, gladare och varmare 

kvinnan. Vi tycker även utifrån bildanalysen att hon inte framställs lika mycket som en 

person med makt – eller en person som står över andra människor. 

Donald Trump i Aftonbladet, 11 oktober 2016.  

I Mara H Wasburn och Philo C Wasburns (2011) undersökning om Sarah Palin och Joe Biden 

så upptäckte de att Sarah Palin inte bara framställdes mer som en privatperson än politiker, 

utan även att hon på grund av detta var med i fler artiklar än Joe Biden. Genom att hon som 

kvinnlig politiker framställdes mindre som politiker så blev hon nyhetsstroffet till fler 

artiklar. Så är inte fallet för Hillary Clinton. Gestaltningen av henne må innefatta fler spår av 

personifiering, men hon är inte med i fler artiklar. Vi hade vid vissa veckor innan valet svårt 

att ens finna bilder på Clinton då majoriteten av texterna om valet bildsattes med Trump.     

En annan sak som märkbart skiljer gestaltningen mellan kandidaterna åt är den nationalistiska 

framtoningen. Donald Trump har, som vi tidigare skrivit, vid hälften av bilderna en 

amerikansk flagga bakom sig. Ett val han och hans team tagit själva, men även tydligt 

framkommande i tidningarnas val av bilder. Hillary Clinton däremot syns inte till med några 

amerikanska flaggor på de bilder vi analyserat. Vi har funnit annat bildmaterial som indikerar 
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på att Hillary Clinton vid sina tal även hon ofta pratar framför en flagga. Men de bilder vi 

analyserat är beskurna eller tagen ur en vinkel så att den inte syns- Vi läser in detta som att 

Donald Trump gestaltas som mer av en nationalist eller en person med starkare 

nationalistiska ideal än Hillary Clinton.  

En så simpel sak som en flagga räcker för att bilda en uppfattning om en politikers ideologi. 

Detta går att koppla till semiotiken och symbolens påverkan och effekt. Samt hur dessa läsas 

av utifrån våra egna erfarenheter och associationer. Något som även är applicerbart i de mesta 

av resultaten som kom ur bildanalysen, men kanske främst i detta fall (Kress & Van Leeuwen 

2006; Björkvall 2009; Ekström & Larsson 2010; Hansson, Karlsson & Nordström 2006: 

28-29).  

Som tidigare nämnts så finns det vissa bilder som vi anser gestaltar Trump på ett negativt sätt. 

Negativt menar vi att det är då han framställs som något av en ondskefull person. Låt oss dra 

diktatorkopplingen en tredje gång. Denna mörkare gestaltning är inget som förekommer i 

bilderna på Hillary Clinton. Det finns en bild där hon befinner sig i mörker. Men den ser vi 

mer som en gestaltning av en person som det går eller gått dåligt för, en person ertappad med 

en skandal.     

4.4 Skillnaderna mellan tidningarna 
Tidigt i bildanalysen upptäckte vi att den punkt där skillnaderna var minst tydligt i 

gestaltningen av de två presidentkandidaterna var i skillnaden mellan tidningarna, 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Dock fann vi vissa skillnader i gestaltningen av de två 

kandidaterna i de två tidningarna. Vi väljer att presentera skillnaderna och likheterna i de 

enskilda kandidaternas fall.  
 
4.4.1 Donald Trump 

Den största skillnaden mellan tidningarna i hur presidentkandidaterna gestaltas, hittar vi i 

bilderna på Trump. I Aftonbladet är han i tre av fyra bilder fotograferad mitt i ett anförande 

och gestikulerande. I dessa tre bilder har man fångat honom i ett tal, med munnen öppen och 

ena handen höjd för att antingen peka ut i publiken eller gestikulera med händerna i 
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brösthöjd. Av hans minspel och gestikulerande får man intrycket att han är arrogant och 

överlägsen som person, och han ser ut att vara självsäker och auktoritär. I Dagens Nyheter 

gestaltas Trump annorlunda, med ett minspel där munnen är stängd i alla bilderna vi 

analyserat. Hans minspel i Dagens Nyheter ger honom en lugnare, seriösare framtoning än i 

Aftonbladet, och han blir lättare att sympatisera med som en vettig person. I två av bilderna i 

Dagens Nyheter kan man se ett leende, vilket är helt frånvarande i Aftonbladets bilder på 

Trump. Hans gester är i Dagens Nyheter distinkta och inte särskilt yviga, vilket också 

förmedlar ett mer sansat intryck av honom i Dagens Nyheter än i Aftonbladet. I Dagens 

Nyheter gör han tummen upp i en bild och håller händerna ihop i en vänlig gest i en annan  

Donald Trump i Aftonbladet, 24 oktober 2016.  

 

vilket ger en mer positiv bild av honom som person, till skillnad från Aftonbladet där 

framtoningen av Trump snarare är av en allvarlig, arrogant person genomgående i bilderna vi 

analyserat.  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Aftonbladet, kvällstidningen, gestaltar alltså Donald Trump som en tydligare karaktär än vad 

Dagens Nyheter, morgontidningen gör. Det går att återkoppla till både Johannes Bjerling och 

Jesper Strömbäcks forskning som visar på att kvällstidningarna är mer benägna att använda 

sig av exempelvis spelgestaltning, personifiering, andra typer av tillspetsning och förenkling 

(Bjerling 2013: 171; Strömbäck 2001: 255-256). Problemet med den kopplingen är dock att 

Strömbäcks forskning då baserades på utformningen av artiklarna, det som står i texten. 

Johannes Bjerling forskning tar upp personifieringen i bilder på svenska politiker, någon som 

ökar. Men då innebär personifieringen att partiledarna är de som får synas mest när det skrivs 

om ett parti. I den amerikanska politiken så är det redan två individer som valet står mellan, 

vilket gör att Johannes Bjerlings teorier kan vara svåra att föra över på vårt fall.     

 

När det gäller makt så gestaltas Trump lika mycket som en maktperson i Aftonbladet och 

Dagens Nyheter. Han står på en scen eller på ett podium på alla bilder, från båda tidningarna, 

varav sex av åtta bilder är tagna med en vinkel underifrån. Det ger intrycket att båda 

tidningarna gestaltar Trump som en person som står över andra, en person med makt och 

auktoritet.  

4.4.2 Hillary Clinton  
I analysen av bilder på Hillary Clinton är skillnaderna mellan Aftonbladet och Dagens 

Nyheter mindre än vad vi kunnat utläsa i analyserna på Trump.  

Vi kan se hur hon i Aftonbladet blir porträtterad mer för vem hon är som privatperson än som 

en politisk person med makt. Två av de fyra bilderna vi analyserat i Aftonbladet består av 

bilder där Clinton sträcker upp ena handen högt över huvudet i en vinkande segergest, med 

ett stort leende där hon visar tänderna med öppen mun. I tre av de fyra bilderna från 

Aftonbladet har man dessutom valt bilder på Clinton med väldigt färgglada kläder, det vill 

säga typiskt kvinnligt inom politiken. Alla dessa bilderna gestaltar Clinton som kvinnlig, 

vilket inte förekommer i Dagens Nyheter på samma sätt. I Dagens Nyheter har man istället 

gestaltat henne med en mer seriös framtoning i alla bilder utom en. Bilden som sticker ut 

bland Dagens Nyheters bilder på Clinton är bilden på Clinton tillsammans med artisterna Jay-

Z och Beyonce Knowles-Carter. I bilden med de båda artisterna är Clinton glad och visar 

tänderna med öppen mun, medan Clinton håller Beyonce i handen och blir omhållen av Jay-
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Z. I den bilden kan Clinton anses mer kvinnlig än i Dagens Nyheters övriga bilder.  

 

I tre av fyra bilder vi analyserat från Dagens Nyheter är Clinton mitt i ett anförande på en 

scen, vilket även gäller för två av fyra bilder från Aftonbladet. Det är alltså inga större 

skillnader mellan tidningarna i vilket sammanhang man valt att gestalta Clinton.  

I två av fyra bilder från vardera tidning är Clinton fotograferad underifrån, vilket tyder på att 

ingen av tidningarna systematiskt använder den typen av bildsättning för att få henne att 

gestaltas med mer makt.  

5. Slutsats och diskussion  
Utifrån vår undersökning finns det vissa resultat som vi ser som mer utmärkande än andra. 

Vad gäller den visuella gestaltningen av Hillary Clinton och Donald Trump samt skillnaderna 

mellan dessa så reflekterar vi starkt över den klara distinktionen i hur de två gestaltas som en 

glad/uppmuntrande- eller arg/hotfull person utifrån Grabe och Busys (2010: 148-150) 

forskning. Utifrån de ickeverbala kännetecken som illustrerar dessa två typer av personer så 

finns det i vår undersökning tydliga resultat som visar att Donald Trump faller in i den arga 

och hotfulla kategorin och Hillary Clinton i den glada och uppmuntrande. Grabe och Busy 

nämner i sin bok Image Bite Politics : News and the Visual Framing of Elections att 

kandidater som lyckas förmedla en starkare känsla av glädje och uppmuntran till 

befolkningen genom sin icke verbala kommunikation genom tv-framträdanden och bilder 

ofta vinner valet. Vårt resultat visar då att Hillary Clinton visuellt gestaltats mer som 

stereotypen av en vinnare i ett amerikanskt presidentval i svenska medier. 

Vi upplever även att Donald Trump på fler sätt har visuellt gestaltats mer negativt i de 

svenska tidningarnas nyhetsbevakning inför valet. Utöver att han framställs som en mer 

argsint och därför – enligt teorin – en mer agnostisk person, så gestaltas han även som något 

av en ondskefull figur. Som vi tidigare nämnt så finns det några bilder där han gestaltas som 

något av en diktator. Flera saker i dessa bilder kännetecknar vad vi anser även är vanligt 

förekommande i bilder på diktatorer: personen i frågan talandes inför folk; tydliga handgester 

innefattande bland annat helt utsträckta armar; att bilderna är tydligt tagna underifrån och ger 
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en känsla av att personen i fråga står över övriga människor på bilder. Användandet av 

mörker i dessa bilder skapar även en känsla av otrygghet i det som händer på bilden, vilket vi 

tycker stärker denna gestaltning. 

Att Trump gestaltas visuellt på ett mer negativt sätt i svenska nyhetstidningar ser vi inte som 

någon överraskning. Inför valet var det tydligt, utifrån exempelvis ledartexter och artiklar, att 

svensk media inte ville se Donald Trump bli vald till amerikas president. Dock är det så att 

den mer argsinta Trump, ledare med ett järngrepp, den visuella gestaltning som han till viss 

del fått, är en persona och gestaltning som han till stor del själv valt att presentera. Det kan 

vara så att han inte ler lika mycket på sina bilder eftersom han offentligt verkar undvika att le 

lika mycket som exempelvis Hillary Clinton. Det samma gäller för Clinton – den visuella 

gestaltningen i medierna av de två kandidaterna tror vi avgörs mycket utifrån de frames som 

kandidaterna själva vill visa upp. Bilderna på Hillary Clinton visar tydligt upp en politiker 

som i ena stunden vill förmedla glädje och värme, för att någon vecka senare verka er 

allvarsam. Sen uppstår den ständiga frågan om det är media eller politikern, eventuellt bägge 

parter, som vill förmedla denna gestaltning. 

Skillnaden mellan Aftonbladets (kvällstidningen) och Dagens Nyheters (dagstidningen) 

visuella gestaltning var mindre tydlig än skillnaden mellan presidentkandidaterna. Det är 

framför allt i gestaltningen av Donald Trump som vi finner de största skillnaderna mellan 

tidningarna. I Aftonbladets bilder har han ett minspel och kroppsspråk som vi anser vara mer 

arrogant. De inger mer en känsla av honom som en översittare. I Dagens Nyheters bilder har 

han ett lugnare minspel och kroppsspråk. 

De flesta teorier och forskning som finns om dagstidningar och kvällstidningar skillnader 

inom gestaltning tacklar inte den visuella gestaltningen. De lyfter dock fram att tillspetsning 

och förenkling, samt personifiering, är vanligare förekommande i kvällstidningar (Bjerling 

2013: 171; Strömbäck 2001: 255-256). Vi anser att Aftonbladets bilder har tydligare drag av 

stereotypisering av Clinton och Trump än vad Dagens Nyheters bilder har. Vad gäller 

personifieringen så är den knappt förekommande. Därför är det svårt att dra någon slutsats 

om skillnaden mellan tidningarna på den punkten utifrån så pass få analysenheter.      
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Utifrån de resultat som vi fått fram i vår undersökning så upplever vi att det finns tydligare 

spår av stereotypisering än av personifiering i den visuella gestaltning av Trump och Clinton. 

Vad tidigare forskning nämnt som personifiering i visuell form så innefattar det exempelvis 

bilder på politiker utanför rollen som politiker, som kändisar i andra offentliga sammanhang 

eller i mer privata situationer (Bjerling 2013: 193-198). Detta förekommer enbart i en av de 

bilder vi undersökt: den på Hillary Clinton hand i hand med Jay Z och Beyonce, även om hon 

även i detta fall gör detta för att få röster.  

Vi anser dock att det finns en tydligare stereotypisering i den visuella gestaltningen av 

Clinton och Trump i Aftonbladet och Dagens Nyheter än vad det finns personifiering. Genom 

de 16 bilderna har vi funnit återkommande gestaltningar av de båda presidentkandidaterna 

som vi i slutändan upplever som viss form av stereotypisering. Vi har valt att kategorisera 

dessa två stereotyper som vi anser Hillary Clinton och Donald Trump representerar i den 

visuella gestaltningen: 

Hillary Clinton är den allvarsamma, men ändå mer öppna och mjuka kvinnliga politikern. 

Donald Trump är den totalt allvarsamma, manliga politikern som inte ler och inger ett mer 

hotfullt och bestämt intryck. 

Nästan alla teorier om gestaltningen av män och kvinnor inom politiken är sådan att det finns 

en klar distinktion mellan könen. Vissa teorier menar på att skillnaden inte är så stor, men 

majoritet hävdar ändå att den är klart märkbar. Den kvinnliga politikern framställs ofta som 

en mer känslosam person med starkare kopplingar till den privata sfären, jämfört med den 

manliga politikerns koppling till den professionella och offentliga. Kvinnan gestaltas helt 

enkelt i viss grad mindre som en politiker, en person i maktposition (Kroon Lundell, Ekström 

2008; Ross 2009: 101; Wasburn & Wasburn 2011).  

Utifrån resultaten från den semiotiska bildanalysen så är vi benägna att påstå så även är fallet 

till viss del när det kommer till gestaltningen av Hillary Clinton och Donald Trump. En del av 

bilderna på Clinton innefattar komponenter och attribut som lyfts upp som typiskt för den 

kvinnliga politikerns gestaltning. Trump gör det inte, och därav gestaltas Clinton mer som 
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stereotypen av en kvinna än Trump gör. Det kan låta som en självklarhet, men vi ser det som 

anmärkningsvärt med tanke på debatterna om genus och könsroller som förts de senaste åren, 

framför allt i media och sociala medier. Att den visuella gestaltningen av två 

presidentkandidater ändå innefattar stereotypiseringar för kandidaternas kön menar vi därför 

är viktigt att lyfta fram. Speciellt eftersom feministiska forskare i flera decennier befarat att 

en fortsatt skillnad mellan könens gestaltning i media påverkar beslut inom socialpolitiken 

och förstärker mannens privilegier och roll i den sociala hierarkin (Hardin, Whiteside 2010: 

312; Carter, Branston, Allan 1998). 

Med tanke på den begränsning som vi haft i tid och resurser för att göra denna undersökning 

så finns det områden som helt klart hade kunnat förbättras. Det finns även en hel del saker 

som framtida forskning inom ämnet skulle kunna ta efter.  

Först och främst så upplevde vi tidigt att gestaltning och gestaltningsteorin inom det visuella 

inte är på något sätt ett lika utforskat område som inom text. I flera fall så finns det teorier om 

gestaltningsteorin inom politisk- och visuell kommunikation för hur det kan se ut i text, men 

knappt något om hur det kan se ut visuellt. Att undersöka visuella stereotyper inom medias 

visuella gestaltning av politiker känns som ett forskningsområde där mycket kan utforskas 

och expanderas. Att vi vid vissa teorier inte lyckats finna något om hur det är inom den 

visuella gestaltningen ser vi som fog för det påståendet.  

Även personifiering och stereotypisering inom visuell gestaltning ser vi som 

forskningsområden där fler kan ta vid. Exempelvis vad som kännetecknar personifiering och 

stereotypisering i det visuella, samt vilka typer av stereotyper som kan finnas inom 

gestaltningen av politiker. Vi har med denna undersökning lyft fram två som vi sett i fallen 

Hillary Clinton och Donald Trump, men tror att det finns ett flertal andra stereotyper av 

politiker inom den visuella gestaltningen. Vår undersökning är liten men, vi har ändå lyckats 

visa upp att det finns stereotypa visuella gestaltningar. Det vore därför intressant att göra en 

undersökning som täcker ett större material, en större mängd bilder, en större mängd 

politiker. 
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