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Abstract  
Titel: De skandalösa kandidaterna - Lögnaren från etablissemanget mot Sexisten med 
affärsimperium. En studie av hur det amerikanska presidentvalet år 2016 gestaltades i Dagens 
Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen 
Författare: David Peterson och Hans Falk 
Kurs: Journalistik GR (C), C-uppsats, HT 2016.  
Antal ord: 9639 
 
Problemformulering och syfte  
Medierapporteringen kring det amerikanska valet år 2016 har varit enorm i USA såväl som i 
Sverige. När media rapporterar och skildrar händelser görs en gestaltning. I och med det 
faktum att världen är obegränsad och mediernas format är begränsat får således all 
rapportering en viss gestaltning. Gestaltningar har en stor påverkan på mottagaren och kan 
exempelvis göra att misstron mot politik och politiker ökar samt att förtroendet för medier 
minskar. Mycket forskning kring gestaltning i val har gjorts men forskning som avhandlar 
hur svenska medier gestaltat det senaste amerikanska valet finns det mindre av. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det amerikanska presidentvalet år 2016 gestaltades 
i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. 
 
Metod och material  
En kvantitativ innehållsanalys av nyhetstexter i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet, Aftonbladet och Expressen ligger till grund för den här studien. Innehållsanalysen 
gjordes på tidningarna som publicerades från den 30 oktober till den 8 november 2016. Totalt 
analyserades 127 artiklar, 28 i Dagens Nyheter, 22 i Svenska Dagbladet, 25 i Aftonbladet och 
52 i Expressen. 
 
Huvudresultat  
Resultatet av studien visar att de olika tidningarna gestaltar valet på varierande sätt men den 
gemensamma nämnaren är den stora förekomsten av skandalgestaltnng. Sakgestaltning är den 
dominerande gestaltningen, vilket även är morgontidningarnas vanligaste form av 
gestaltning. Kvällstidningarna använder sig oftast av spel - och skandalgestaltning. Hillary 
Clinton beskrivs mer positiv och mindre negativ än Donald Trump trots att hon oftare 
förekommer som huvudaktör i de skandalgestaltade texter. 
 
Nyckelord: Gestaltning, presidentkandidaterna, valkampanj, Hillary Clinton, Donald Trump, 
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet 
 
 
 
 
 

 

 



2 

1. Inledning 3 
1.1 Syfte och frågeställningar 4 

2. Teori 5 
2.1 Gestaltningsteori 5 
2.2 Gestaltning av val 7 

3. Metod 13 
3.1 Urval 13 
3.2 Kvantitativ innehållsanalys 14 
3.3 Metoddiskussion 15 

4. Resultat och analys 17 
4.1 Vanligaste formen av gestaltning 17 

Figur 4.1: Resultat av gestaltningen av sak, spel, skandal, trivia/annan (procent)
18 
Figur 4.2: Resultat av vilka typer av artiklar som kandidaterna förekommer som 
huvudaktörer i (antal och procent) 20 

4.2 Skillnader i gestaltning mellan kvällstidningarna och morgontidningarna 21 
Figur 4.3: Resultat av hur fördelningen av gestaltning i de två olika 
medieformaten ser ut (procent) 21 
Figur 4.4: Resultat av gestaltningen av sak, spel, skandal, trivia/annan 2016 i 
respektive tidning (procent) 23 

4.3 Fördelning i rapporteringen mellan de olika aktörerna 25 
Figur 4.5: Antalet tillfällen de olika aktörerna förekommit som huvud- och 
medaktörer (antal) 25 

4.4 Gestaltning av presidentkandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton 26 
Figur 4.6: På vilket sätt gestaltas Donald Trump och Hillary Clinton (procent). 26 
Figur 4.7 och 4.8: Hur ofta de utvalda beskrivande orden används på respektive 
kandidat (antal) 28 

Slutsats och slutdiskussion 29 

Referenslista 32 

Bilagor 35 
1: Kodschema 35 
2: Kodinstruktioner 38 

 
 

 



3 

 

1. Inledning 
Den 8 november 2016 tog sig amerikanerna till valurnorna för att välja president. Efter en               

kampanj som beskrivits som historiskt smutsig (Cummings, 2016) och som splittrat landet            

stod till slut republikanernas kandidat Donald Trump som segrare. Han blir USA:s 45:e             

president i januari 2017. Men veckorna innan valdagen sågs demokraten Hillary Clinton som             

en självklar vinnare i majoriteten av opinionsundersökningar (Agiesta, 2016) och en fortsatt            

demokratisk administration i Vita huset såg högst trolig ut. 

  

Den svenska rapporteringen kring valet var betydligt mycket större än vid valet 2008 och              

2012 (Falkirk, 2016). Men de svenska medierna har länge bevakat de amerikanska valen i              

större utsträckning än andra länders politiska val – detta delvis eftersom USA ses som ett               

land som har stor påverkan på världspolitiken men också för att landet är nära Sverige               

kulturellt. Dessutom står landet för en stor del av världsekonomin, är världens enda militära              

stormakt och en masskonsument av naturresurser (Ewall, 2016). Utgången i valet kan därför             

ha stor påverkan på svenskarna. Eftersom att de beslut en amerikansk president fattar kan              

påverka Sverige kommer svenska tidningar att skriva om valet och det är via medierna många               

medborgare bildar sig en uppfattning om frågor utanför deras vardag (Cappella och Hall             

Jamieson, 1997:30).  

 

Inför valet beskrevs båda kandidaterna som kontroversiella på olika sätt; Hillary Clinton på             

grund av en illa skött e-postserver och Donald Trump på grund av diverse xenofobiska              

(Torén Björling, 2016) och misogyna (Haimi och Stiskalo, 2016) uttalanden. I Sverige togs             

republikanernas Donald Trump till en början inte som en seriös kandidat medan Hillary             

Clinton sågs som ett självklart val för demokraterna (Berger och Maker, 2016). 

 

Just hur kandidaterna men även hur valet i sig beskrivs är av vikt i den här studien då media                   

och deras bild ständigt är närvarande i våra liv. Nästan alla svenskar konsumerar medier              

dagligen och en majoritet läser i en dagstidning varje dag (Strömbäck, 2004:25). Den             

genomsnittliga mediekonsumtionen uppgick 2012 till 428 minuter per dag, alltså över 7            
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timmar (Strömbäck, 2014a:16). Det går alltså att dra slutsatsen att vi lägger en stor del av vår                 

tid på att konsumera medier och mycket av den information vi får om samhället och politiken                

kommer från medierna (Strömbäck, 2004:237). 

 

Mediernas ständiga närvaro i våra liv beskrivs på följande sätt av Jesper Strömbäck: 

“Lika lite som en människa som rör sig utomhus kan undgå att påverkas av solen, lika                

lite kan en människa undgå att påverkas av den informationsmiljö hon befinner sig i.”              

(Strömbäck, 2014a:16) 

  

Det sätt som medierna gestaltar det amerikanska valet kan påverka hur läsarna uppfattar             

politiker, politiken och medierna (Hopmann, et al, 2015.). Olika tidningar kan ha olika typer              

av gestaltning av samma händelse och forskning gjord i USA har visat att valet av tidning kan                 

påverka hur man röstar i ett politiskt val (Druckman & Parkin, 2005:1037). Media berättar              

även med sina olika gestaltningar hur politik ska tolkas och förstås (D’angelo, 2010:159). När              

det gäller utrikesfrågor har media dessutom en extra stark ställning som främsta källa till              

information (McCombs, 2006:35). Tidigare forskning visar även att prioriteringen av          

utrikesfrågor ökar eller minskar regelbundet beroende på uppmärksamheten i media          

(McCombs, 2006:35). Det har tidigare bedrivits forskning om amerikanska politiska val men            

när det kommer till presidentvalet 2016 finns det färre studier. Därför är det intressant att               

undersöka hur svenska medier gestaltat valet och att undersöka om och i så fall hur de fyra                 

olika tidningarna vi tittat på skiljer sig.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det amerikanska presidentvalet år 2016 gestaltades             

i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Därför ställer           

vi följande frågor; 

 

 

 

1. Vilken form av gestaltning är vanligast? 

2. Hur skiljer sig gestaltningen i kvällstidningarna och morgontidningarna? 
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3. Hur är fördelningen i rapporteringen mellan olika aktörer? 

4. Hur gestaltas Donald Trump och Hillary Clinton? 

2. Teori 

2.1 Gestaltningsteori 
Gestaltningsteorin är en av de viktigaste teorierna om mediernas effekter och har de senaste              

decennierna blivit väldigt populär (Strömbäck, 2014a:113). Enligt forskaren Robert Entman          

innefattar gestaltningsteorin två saker: att välja ut en viss aspekt av verkligheten och sedan              

göra den mer framträdande när man väl kommunicerar ut den i text. Men en gestaltning               

inkluderar också att man definierar vissa problematiska effekter, att det ska finnas ett             

orsakssamband, en moralisk utvärdering och en rekommendation av hur problemet ska           

hanteras (Entman, 1993:52). Ur ett sociologiskt synsätt handlar teorin om hur man tolkar,             

begripliggör och skapar mening av sina erfarenheter oavsett om individens erfarenheter är            

upplevda eller medierade. Gestaltningsprocesser är ofrånkomliga då människan strävar efter          

att skapa en mening och varje gång vi människor kommunicerar med någon annan gestaltar              

vi verkligheten. Eftersom verkligheten är obegränsad och mediernas format är begränsat           

tvingas medierna att välja mellan olika berättarperspektiv, attribut och känslor (Strömbäck,           

2014a:113-114). De valen kan påverkas av flera olika faktorer, exempelvis av journalistens            

egen nyhetsvärdering, kontakter, källor eller uppfattningar om sin egen yrkesroll som har stor             

betydelse för mediernas roll i demokratin. Journalistiken formas på så sätt av journalisternas             

syn på politiken och publiken men framförallt av vad som anses vara en nyhet (Pettersson,               

2005:31).  

 

Nyheter bör inte ses som direkta avspeglingar av verkligheten utan mer som            

(re)konstruktioner av den. Det finns ett samband mellan nyheternas gestaltningar av           

verkligheten och verkligheten i sig men hur starkt det sambandet är borde ses som en               

empirisk fråga. Det går alltså inte att sätta ett likhetstecken mellan verkligheten och             

nyheternas bild av den (Strömbäck, 2014a:114). Nyhetsredaktioner gör alltså varje dag (eller            

numera i princip hela tiden) aktiva val när de väljer vad de ska berätta om ett val och hur de                    

ska göra det. Exempelvis: Donald Trump eller Hillary Clinton, Republikanerna eller           

Demokraterna, epost-skandal eller xenofobiska uttalande, Wikileaks eller skandalvideo och         
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så vidare. Jesper Strömbäck uttrycker sig på följande sätt: “Att kommunicera är att gestalta”              

(Strömbäck, 2014a:115). Han menar att gestaltningsteori har tre typer av skepnader: 

  

● Hur mediernas gestaltningar av olika aspekter av verkligheten påverkar människors          

uppfattning av densamma. 

● Hur medierna via sina gestaltningar kan reproducera och sprida olika ideologiska sätt            

att betrakta verkligheten. 

● Hur mediernas innehåll ser ut och vad det egentligen representerar (Strömbäck,           

2014a:113) 

 

När media rapporterar om politiken använder de sig inte enbart av fakta utan medierna förser               

även publiken med gestaltningar av den. De berättar också hur politiken ska tolkas och hur de                

politiska frågorna ska förstås. Diskussionen kring politiska frågor kan ofta kopplas till hur             

frågan blivit kommunicerad till publiken från medierna (D’angelo, 2010:159). De politiska           

frågor som allmänheten tar del av i tidningar och nyhetssändningar är oftast formande eller              

gestaltade av en politisk aktör och dessa gestaltningar har ett syfte: att påverka allmänhetens              

uppfattning och att styra det offentliga samtalet. Politiska aktörer söker sig till            

nyhetsmedierna för att få fram det egna budskapet till allmänheten. Men journalisterna och             

redaktörerna på redaktionen gör sedan i sin tur en gestaltning av nyheten. De kan använda sig                

av det språk och de tankar som förts fram av källan men samtidigt kan de lägga till egna                  

uppfattningar och göra egna gestaltningar när de utformar nyheten. Utifrån det journalistiska            

perspektivet är denna typ av gestaltning inte ett sätt att försöka påverka allmänheten, utan de               

val som görs är en del av de normer och rutiner som finns inom branschen (D’angelo,                

2010:265). Att politiska aktörer försöker anpassa sina gestaltningar till medierna för att öka             

chansen att nå ut med sitt budskap är inte helt problemfritt enligt Jörg Matthes (2011:10),               

som menar att det kan orsaka samhällsproblem. De frågor som hamnar i fokus blir framför               

allt konflikter, personifiering och dramatisering i stället för sakfrågorna i sig. Det kan i sin tur                

ha en negativ påverkan på demokratin eftersom att medias fokus på sakfrågor försvinner och              

istället hamnar på betydelselösa gestaltningar eller på det som inte är huvudfrågan i             

sakfrågorna. En journalist som letar efter en intressant vinkel på en nyhet kanske inte väljer               

den politiska aktörens gestaltning utan gör kanske istället en egen gestaltning utifrån den             

information journalisten har fått från den politiska aktören. Redaktörer ställer dessutom ofta            
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krav på att journalisterna ska ha med extra citat från andra politiska partier eller aktörer för att                 

behålla sin objektivitet (D’angelo, 2010:265). Entman hänvisar i Journal of communication           

(1993:55) till sina egna tidigare studier som visat att beroende på vilken gestaltning som finns               

i nyheterna, alltså vilka aspekter av verkligheten som får uppmärksamhet, kan leda till olika              

reaktioner från allmänheten. I och med det tävlar politiker mot varandra och mot             

journalisterna i en kamp om gestaltningen. Gestaltning spelar alltså en stor roll i kriget om               

den politiska makten och att få fram sin gestaltning i nyheterna är ett tecken på makt. Trots                 

att det i slutändan är medierna som skapar gestaltningen har även källorna ett stort inflytande               

över journalisterna eftersom medierna är beroende av sina källor för att skapa nyheter (Färm,              

2012:13). 

 

Enligt D’angelo (2010:267) finns det tre typer av sammanhang där medias självständighet            

skiljer sig gällande gestaltningen. När det handlar om utrikespolitik och den nationella            

säkerheten är medierna ofta mindre benägna att vara självständiga när de gestaltar – medierna              

lutar sig tillbaka och använder de gestaltningar som statens företrädare framför till            

journalisterna. Men när det handlar om nyheter om inrikespolitiken visar journalister mer            

självständighet och gör oftare en egen gestaltning av verkligheten. När den politiska            

valkampanjen ligger i fokus behåller journalister även här sin självständighet i förhållande till             

huvudkällorna och kandidaterna. Under valkampanjer bidrar journalisterna ofta med egna          

alternativa gestaltningar som man i ett annat sammanhang, exempelvis när man skriver om             

den nationella säkerheten, skulle tveka att använda sig av (D’angelo, 2010:267). 

2.2 Gestaltning av val 
Mediernas gestaltning av politiken har de senaste 30 åren skiftat fokus från sakpolitiken till              

det politiska spelet. Alltså från politiska partiers eller kandidaters förslag och åsikter till             

gestaltningar av vem som vinner och av vem som förlorar samt på de strategier och               

kampanjmetoder som de politiska spelarna använder sig av (Cappella och Hall Jamieson,            

1997:33). När journalister bevakar ett politisk val är spelgestaltningen ständigt          

återkommande och fokus ligger ofta på vem som vinner och vem som förlorar kampen om               

väljarna. Politiken framställs som en kamp om makten, där makten inte ses som ett sätt att                

förverkliga en viss typ av politik utan där makten i sig är självändamålet (Pettersson,              

2006:72). Regina Lawrence liknar i “Doing news framing analysis” (2010:272) de           
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spelgestaltade nyheterna av politiken vid ett sportevenemang, där journalisten har rollen som            

kommentator och som tolkar olika spelares strategiska drag. Men politiken kan även gestaltas             

som sak och då ligger fokus på vad som har hänt, vad någon har sagt eller på politiska beslut                   

(Pettersson, 2006:72). Hall Jamieson och Cappella refererar (1997:33) till Kathleen Hall           

Jamieson bok Dirty Politics från 1994 i vilken hon skriver att spelgestaltning har fem olika               

kännetecken: 

  

1.  Att vinna eller förlora är det centrala. 

2.  Språkmetaforer från krig, spel och sport används. 

3. Texten har aktörer, kritiker och publik. 

4. Aktörernas prestationer, stil och uppfattningar om dem tas upp. 

5. Stort fokus på opinionsundersökningar och kandidaternas position i dem. 

 

När medierna i USA bevakar de politiska valen dominerar spelgestaltningen menar D’angelo            

(2010:272-273). Just vid val finns det en viss förväntan på att journalisterna ska använda sig               

av sina kritiska ögon när de iakttar vad politikerna gör och säger under valkampanjen.              

Journalisterna ser med de kritiska ögonen och fokuserar på att analysera politikernas            

valstrategier istället för rapportera om de förslag som kan bli uppfyllda av dem om de blir                

valda till “vinnare”. I och med alla kampanjer runt om i landet fokuserar journalisterna på hur                

varje kampanjevenemang kan hjälpa en kandidat att vinna eller förlora. Det som är viktigt är               

huruvida en kampanj kan bidra till vinst eller förlust. De politiska sakfrågorna är inte oviktiga               

men de spelar bara roll om de kan hjälpa en kandidat att få övertag över den andra                 

kandidaten. Det mest väldokumenterade mönstret man kan se i mediernas rapportering av val             

är att det finns en utbredd bevakning som skulle kunna liknas vid en hästkapplöpning där               

fokus ligger på vinnare och förlorare och på kampanjens utveckling i stället för på de               

politiska sakfrågorna (D’angelo, 2010:272-273).  

 

Mellan 1988 och 1992:s amerikanska presidentval ökade spelgestaltningen ordentligt. 1998          

gestaltades 27 procent av de amerikanska tv-kanalernas kvällssändningars innehåll som en           

kapplöpning mellan kandidaterna. Samtidigt minskade sakgestaltningen från 40 procent 1988          

till 33 procent 1992 (Cappella och Hall Jamieson, 1997:33). Samma trend finns hos             

morgontidningen New York Times. Sedan 1960:s valrörelse har antalet spelgestalade ettor           
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(framsidor) ökat ordentligt, från 45 procent 1960 till strax över 80 procent 1992 (Patterson,              

1994:74). Robert M. Entman (2010) menar att effekterna av gestaltningen kan bli stora. Om              

gestaltningen påverkar två eller tre procent av publiken kan det bestämma valresultatet. I det              

amerikanska valet 2008 fick demokraternas Barack Obama 52,9 procent av rösterna medan            

hans motståndare republikanernas John McCain fick 45,7 procent. Ta bort 3,6 procent från             

Obama och ge dem till McCain så blir det lika. Entman (2010) menar också att gestaltningen                

kan ha en stor effekt på makthavares bild av opinionsläget och påverka deras förväntningar              

på framtida uppfattningar hos allmänheten. 

 

Publiken påverkas i stor utsträckning av mediernas gestaltning. Att gestalta politik som spel             

leder till minskat förtroende för mediet, detta gäller samtliga medier utom kvällstidningarna.            

Däremot leder frekvent läsning av kvällstidningar till mindre förtroende för andra medier.            

Det visar på att spelgestaltning påverkar på två olika sätt, för alla medietyper utöver              

kvällstidningar ökar misstron mot politiker när politik gestaltas som spel medan           

spelgestaltning i kvällstidningarna istället leder till ökad misstro mot andra medier           

(Hopmann, et al, 2015.). Spelgestaltning av politiken är ett sätt för journalister att visa sig               

oberoende men enligt Hopmann, Shehata och Strömbäck (2015) är det kontraproduktivt.           

Genom att spelgestalta politiken underminerar media publikens tillit till journalistiken.          

Eftersom både media och politiken behöver allmänhetens förtroende kan detta få stora            

konsekvenser. Adam Shehatas forskning har dessutom tidigare visat att spelgestaltad politik           

leder till ett minskat politiskt intresse (Shehata, 2014). Genom att spelgestalta kan media             

alltså riskera att skaka den grundläggande dragningskraft som publiken vill ha (Hopmann, et             

al, 2015). 

Men att spelgestalta kan vara en väg att gå för att öka engagemanget i valbevakningen. Under                

en valrörelse förändras inte sakinnehållet så mycket men valrörelsen i sig och kampen om              

rösterna medför till ett ständigt drama, vilket är mer intressant att bevaka (Pettersson,             

2006:73). Det kan alltså bli mer intressant att bevaka men enligt Jesper Strömbäck             

(2004:168) kan spelgestaltningar som medierna gör bidra till att öka människors misstro till             

politiken, vilket även har visats i flera studier. Samtidigt har det blivit allt vanligare att               

medierna väljer att fokusera på spelet, det vill säga kapplöpningen mellan partierna och             

kandidaterna medan medierna skriver i mindre utsträckning om de politiska sakfrågorna           

(Aalberg et al,. 2012). I Demokratirådets rapport från 2006 - Mediernas valmakt står det att               
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TV-nyheterna tenderar att mer och mer uppmärksamma spelfrågor ju närmare valdagen man            

kommer (Pettersson, 2006:73). Sedan 2002 har Jesper Strömbäck undersökt hur svenska val            

gestaltats i medierna utifrån kategorierna sak-, spel- och skandalgestaltning. Hans forskning           

visar att gestaltningen ser olika ut beroende på medium. I en kvällstidning är det exempelvis               

vanligare med spelgestalning medan en morgontidning oftare använder sakgestaltning. Enligt          

Strömbäck är det dock svårt att dra några slutsatser eftersom varje val har olika              

förutsättningar (Strömbäck, 2012: 273-274). I det svenska valet 2006 visade Kent Asp att             

ungefär hälften av artiklarna om valet i storstadsmorgontidningarna handlade om sakfrågor.           

Andelen sakgestalade artiklar i kvällspressen var däremot betydligt lägre, cirka en tredjedel. I             

kvällspressen var det istället spelgestaltning som dominerade (Asp, 2006.) 

 

Utöver sak-och spelgestaltning finns det en gestaltning som kännetecknas av skandaler och            

affärer: skandalgestaltning. Den här typen av gestaltning har blivit allt vanligare och fick             

framför allt stort utrymme i svensk media under 1990-talet. Det ökade intresset för skandal              

och korruption är dock inte en svensk företeelse utan det är en internationell trend              

(Strömbäck, 2001:245). En gränsdragning bör göras mellan skandal - och sakgestaltning trots            

att det kan bli problematiskt då det som ligger till grund för skandalerna är händelserna i sak.                 

Betydande faktorer i det här sammanhanget är hur mycket uppmärksamhet det får och i vilka               

proportioner det förstoras. En ytterligare faktor som spelar in huruvida det är sak - eller               

skandalgestaltning är vilken ton som finns i det som har rapporterats. Tonen kan antingen              

vara mer eller mindre anklagande och känsloladdad. Det kan avgöra om journalistiken ska             

bedömas vara antingen sak- eller skandalgestaltad (Strömbäck, 2001:247). Värdeladdade ord,          

som förekom ofta i det amerikanska presidentvalet 2016, och felsägningar är även i             

sammanhanget viktiga faktorer. Exempel på värdeladdade ord som förekommit i årets           

rapportering av det amerikanska presidentvalet är bland annat, lögnare, erfaren, sexist och            

rasist. Med felsägningar menar Strömbäck (2001:247) att det kan gestaltas som om det som              

har sagts av politikern är en skandal, men de behöver dock inte göra det. Det är ännu en gång                   

den journalistiska tonen i det som har rapporterats som får avgöra (Strömbäck, 2001:247). 

  

Strömbäcks definition av skandalgestaltad journalistik är följande: 
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“Med skandalgestaltad journalistik avses inslag eller artiklar som fokuserar på skandaler,           

moraliskt eller juridiskt klandervärda beteenden av politiker, samt (i vissa fall) felsägningar            

som behandlas som om det som har sagts är en skandal.” (Strömbäck, 2001:247) 

 

Det finns även artiklar som inte går att dela in i kategorierna sak-, spel-, eller               

skandalgestaltning. Då finns det ett fjärde alternativ som kallas för “Trivia/annan”. Denna            

kategori är till för de inslag eller artiklar som inte handlar om politik eller politiskt relevanta                

händelser men som ändå inkluderar politiker. “Annan” avser de inslag eller artiklar som inte              

går att placera i de redan nämnda kategorier (Strömbäck, 2001:248). 

 

Kent Asp har i sin bok Jordskredssegern - Medierna och folkomröstningen om euron             

undersökt folkomröstningen där de svenska väljarna år 2003 fick ta ställning till att införa              

euro som valuta. En av frågorna som Asp ställer är: “Hur skildrade medierna             

euroomröstningen?” Han menar att medierna kan skildra den politiska världen på två olika             

sätt. Framställningen kan ha sin utgångspunkt i de politiska sakfrågorna eller i aktörerna och              

det politiska spelet. En annan fråga han ställde var: “Ägnade medierna sig mer åt att skildra                

det politiska spelet än sakfrågorna? ” Av det undersökta materialet visade resultatet att            

nyhetsmediernas skildring av omröstningen i genomsnitt hade 42 procent sakfrågevinkel och           

45 procent hade kampanjvinkel. De resterande 13 procent var inslag och artiklar som inte              

kunde delas in i kategorierna sakfrågevinkel eller kampanjvinkel (Asp, 2004:35). Av den            

undersökta storstadspressen visade det sig att 48 procent av materialet hade en            

sakfrågegestaltning och 40 procent kampanjvinkel. Även kvällspress blev undersökt och där           

utgjorde sakfrågevinkel 35 procent av materialet och kampanjvinkel 53 procent.          

Storstadspressen hade alltså i genomsnitt mer sakfrågevinkel medan kvällspress hade mest           

artiklar med kampanjvinkel. Kent Asp förklarar vidare att det kan vara “farligt” att             

generalisera sina resultat då det kan bli missvisande. I Asps undersökning hade Expressen             

den nyhetsbevakning med minst sakfrågevinkel medan Aftonbladet var en av de tidningar            

med mest sakfrågevinkel. Medelvärden kan alltså vara vilseledande. Man borde därför även            

redovisa resultatet för varje enskild medie för att kunna få en bredare bild av det hela                

resultatet (Asp, 2004:36). Begreppen som Kent Asp har valt i sin undersökning har vi använt               

oss av men med en liten förändring. Sakfrågevinkel kallas i vår studie för sakgestaltning och               

kampanjvinkel kallas för spelgestaltning.  
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Andra typer av gestaltning som har förekommit i tidigare studier handlar bland annat om hur               

medierna har gestaltat politiker. Utifrån kategorierna positiv, negativ och neutral undersökte           

Druckman och Parkin (2005) hur två tidningars vinkling – positiv, negativ och neutral – av               

de olika kandidaterna såg ut. Det var valet till senaten i Minnetsota, USA, år 2000 som låg i                  

fokus. De analyserade endast de artiklar som handlade om valet till senaten och kodade              

artiklarna utifrån om de handlade om sakfrågor, politik som spel eller om kandidaterna och              

deras karaktärsdrag. Dessutom kodade de om porträtteringen av kandidaterna var positiv,           

negativ eller neutral (Druckman & Parkin, 2005:1037). Resultatet i studien visade att ena             

kandidaten blev gestaltad mer negativt än positiv i en tidning och den andra kandidaten blev               

gestaltad mer positiv än negativ i en den andra tidningen. Druckman och Parkin undersökte              

även hur medborgarna hade röstat och vilken tidning de hade tagit del av. De kom fram till att                  

det fanns ett samband mellan den tidning som hade gestaltat ena kandidaten mer positivt och               

att medborgarna skulle rösta på den kandidaten (Druckman & Parkin, 2005: 1043). Det             

behöver inte vara stora variationer som påverkar - även små variationer i innehållet kan              

påverka uppfattningen av kandidaterna. När en läsare får ny information om en person, i detta               

fall politiker, skapar läsaren undermedvetet en uppfattning om politikern. Vinklingen eller           

gestaltningen av politiker spelar således roll oavsett om läsare lägger märke till det eller inte               

(Druckman & Parkin, 2005:1032). 

 

Gestaltningen av amerikanska presidentval i svenska tidningar har tidigare undersökts i olika            

kandidatuppsatser. Bland annat skrev Fredrik Falk 2009 uppsatsen Gestaltningen av det           

amerikanska presidentvalet 2008 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och          

Expressen och Malin Nykvist och Lars Aden Lisinski skrev 2012 uppsatsen Let the frames              

begin – En studie av hur det amerikanska presidentvalet 2012 gestaltades i Dagens Nyheter,              

Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen . De båda kandidatuppsatserna undersöker hur          

gestaltningen sett ut i de fyra olika tidningarna. De har använt sig av kategorierna spel, sak,                

skandal, trivia och oklar. I Fredrik Falks uppsats har dock trivia- och skandalgestaltning             

slagits ihop till en kategori medan Malin Nykvist och Lars Aden Lisinski har gett              

gestaltningsformerna varsin kategori, vilket vi också gjort. Utifrån en jämförelse av de två             

tidigare uppsatserna går det att dra slutsatsen att sakgestaltningen ökade i samtliga fyra             

tidningar mellan 2008 och 2012 detta framförallt på bekostnad av skandalgestaltning. I            
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Dagens Nyheter var exempelvis skandalgestaltningen 24 procent 2008 och 2 procent 2012,            

sakgestaltningen för samma tidpunkter var 17 procent respektive 28 procent. Den största            

skillnaden mellan de perioder som de tidigare uppsatserna undersökt är att spelgestaltningen            

minskat och sakgestaltningen ökat i storstadspressen medan både sak- och spelgestaltning           

ökat i kvällstidningarna. I uppsatsen från 2012, där skandalgestaltning stod som ensam            

kategori, var endast 3 procent av det totala materialet skandalgestaltat (Nykvist, Lisinski,            

2012:38). 

 

Det finns flera olika teorier om medias makt, bland annat dagordningsteorin och            

gestaltningsteorin. I denna studie har fokus lagts på gestaltningsteorin, en teori som går ut på               

att undersöka på vilket sätt och på hur medierna rapporterar om olika frågor. Teorin används               

ofta i kvantitativa studier som undersöker hur politiken gestaltas och då används kategorier             

som sak-, spel- och skandalgestaltning ofta. I vår studie undersöker vi hur det amerikanska              

presidentvalet 2016 gestaltades i de svenska tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet,           

Aftonbladet och Expressen och vi använder oss av de fyra tidigare nämnda            

gestaltningskategorierna. Tidigare forskning har visat att sakgestaltningen av val har minskat           

medan spelgestaltningen ökat (Cappella och Hall Jamieson, 1997:33). Det amerikanska valet           

2016 var historiskt ur flera aspekter bland annat för att det var väldigt smutsigt och fyllt av                 

skandaler. I uppsatsen tittar vi även på hur de två främsta presidentkandidaterna, som båda              

två beskrivits som kontroversiella, Hillary Clinton och Donald Trump gestaltades av de            

svenska tidningarna och på vilka ord som användes för att beskriva dem. 

3. Metod 
För att undersöka hur det amerikanska presidentvalet 2016 gestaltades av de svenska            

tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen har en          

kvantitativ metod valts. Studien har en beskrivande karaktär. Metoden är bra när man har att               

göra med stora material som ska analyseras och lämpar sig väl när man ska titta på hur ofta                  

och hur stort utrymme olika typer av kategorier får (Esaiasson, 2012:197). Metoden har             

tidigare använts vid liknande forskning där mediernas gestaltning av politiska val           

undersökts. 
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3.1 Urval  
Det material som undersökts i studien är papperstidningarna Dagens Nyheter, Svenska           

Dagbladet, Aftonbladet och Expressens texter om det amerikanska presidentvalet från den 30            

oktober till den 8 november. För att avgränsa ytterligare och för att se till att materialet                

mellan tidningarna är ungefär lika stort är det bara texterna om valet på nyhetssidorna som               

har analyserats, alltså det material som producerats av nyhetsredaktionerna. Ledare,          

debattsida, kulturdel, sportdel, ekonomidel, och eventuella bilagor har valts bort.  

 

Tidningarna som har valts fungerar bra som representanter för svensk media då det är två               

stora morgontidningar, den största och tredje största, och de två största kvällstidningar            

(Wallroth, 2014). En anledning till att undersöka just tidningarnas gestaltning istället för            

radios eller tv:s är att forskning tidigare har visat att mediekonsumenten ofta har längre tid på                

sig att ta till sig informationen i tidningar vilket betyder att mediets genomslagskraft blir              

större (McCombs, 2006:76). Även om nyhetsinhämtning via sociala medier och via           

tidningarnas webbsidor ökat de senaste åren så bibehåller papperstidningen en central roll när             

det kommer till politisk journalistik. Det beror enligt Jesper Strömbäck (2014b: 264) på att              

många fortfarande framför allt hämtar information om politik via de traditionella medierna.            

Dessutom är innehållet i pappersupplagan och webbupplagan av de tidningar vi undersökt            

ofta väldigt lika (Ghersetti 2011:28). Varken bilder, bildtexter, faktarutor eller tidningarnas           

ettor har analyserats. Det är alltså bara de valda texternas rubrik, ingress och brödtext som har                

analyserats. Dessa har behandlats som en analysenhet och kodas som sådan. I studien är det               

sammanlagt 127 analysenheter som har kodats. I Dagens Nyheter 28, i Svenska Dagbladet             

22, i Aftonbladet 25 och i Expressen 52.  

3.2 Kvantitativ innehållsanalys  
 

Eftersom studien avsåg att undersöka hur ofta olika typer av gestaltning förekommer är en              

kvantitativ innehållsanalys en mycket användbar metod. Den kvantitativa innehållsanalysen         

är ett verktyg som används ofta inom politisk kommunikation och den handlar inte bara om               

att räkna utan även om att tolka. När vi studerade vårt insamlade material var vi först tvungna                 

att tolka för att det sedan skulle vara möjligt att placera in enheterna i rätt kategori. För att                  
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kunna tolka artiklarna gjorde vi ett antal tolkningsregler, eller kodinstruktioner som vi har             

kallat det, där vi har definierat vad varje variabel och dess värde betyder (Esaiasson,              

2012:198).  

 

Den kvantitativa innehållsanalysens syfte är alltid att sikta på en möjlighet till att             

generalisera. Metoden går att likna vid enkätundersökningar, istället för att ställa frågor till             

personer ställs frågorna till analysenheten (Nilsson, 2010:120). 

 

För att vi skulle kunna genomföra en kvantitativ innehållsanalys definierade vi           

undersökningens analysenheter, variabler och variabelvärden (läs mer i bilaga 1 om           

kodschema). Tillsammans bildades det en datamatris. 

 

Under insamlandet av materialet har de fyra tidningarna gåtts igenom via internettjänsten            

Mediearkivet Retriever. För att leta rätt på de artiklar som berörde det amerikanska             

presidentvalet användes sökorden: Donald Trump*, Hillary Clinton*, republikan*, demokrat*         

och presidentval*. Det kodschema som utformats är inspirerat av tidigare forskning som            

gjorts på liknande frågor och innehåller totalt 29 olika variabler. Utförliga definitioner för de              

29 variablerna finns i bilaga 1. Majoriteten av variablerna har enbart två alternativ: ja (1) och                

nej (2). Detta för att göra kodandet enklare och tydligare, från början hade vi flera olika                

alternativ på fler variabler för att på så sätt klara fullständighetskravet men vi förstod sedan               

att det gick att komma runt det problemet genom att bara använda sig av “ja” och “nej”                 

alternativ. 

 

För att ta reda på hur Hillary Clinton och Donald Trump gestaltades av tidningarna läste vi tio                 

procent av artiklarna för att se med vilka ord kandidaterna beskrevs med. Vi valde sedan ut                

tre sådana ord för Clinton (lögnare, etablissemang, erfaren) och fem för Trump (affärsman,             

lögnare, sexist, rasist, populist) baserat på hur ofta orden eller synonymer till orden förekom i               

texterna.  

3.3 Metoddiskussion 
Genom att ställa frågor kopplade till gestaltningsteorin till studiens analysenheter, artiklarna, 

kunde vi besvara våra fyra frågeställningar. I kapitel fyra  kunde vi därefter analysera 
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resultatet utifrån gestaltningsteorin och utifrån tidigare forskning och på så sätt dra slutsatser 

när vi jämförde tidningarnas olika typer av gestaltning samt skillnaderna mellan gestaltningen 

av kandidaterna. På så sätt har vi nått god intern validitet. För att ytterligare uppnå validitet 

krävs det av vår operationalisering är korrekt utformad och att vi ställer rätt frågor till vårt 

insamlade material (Esaiasson, 2012:58). Det kodschema som använts inspireras av tidigare 

forskning inom liknande ämnen.  

  

För att uppnå extern validitet ska det gå att dra slutsatser om resultatet i studien för att sedan                  

generalisera det till resten av svensk media. Då vi har valt fyra stora svenska tidningar               

(Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet) under en begränsad tid           

kan vi utifrån vår studie dra slutsatser om hur dessa fyra svenska tidningar gestaltade det               

amerikanska valet tio dagar innan valdagen (Esaiasson, 2012:154). 

 

För att fastställa studiens reliabilitet och kontrollera att vi har använt ett bra mätverktyg har vi                

gjort ett interkodarreliabilitetstest. Vi har kodat tio procent av varandras material en gång till,              

för att på så sätt kunna betygsätta undersökningens kvalitet och noggrannhet. Därefter            

undersöktes reliabiliteten en variabel i taget för att vi skulle kunna se att vi i så stor                 

utsträckning som möjligt kodat på samma sätt (Esaiasson, 2012:206-207). Samstämmigheten          

i interkodarreliabilitetstestet blev 98,5 procent där den lägsta samstämmigheten var 93           

procent och den högsta 100 procent. 

 

Eftersom vi i studien har valt att tilldela en del av våra frågor i kodschemat med ja- och                  

nejsvar har vi klarat det så kallade fullständighetstestet. I en undersökning krävs det att              

värdena hos variablerna ska vara skilda från varandra och att det alltid ska finnas ett               

alternativ, ett variabelvärde, för varje analysenhet (Esaiasson, 2012:204). Om ett          

variabelvärde inte passar in på en artikel finns det möjlighet att koda att det exempelvis               

varken finns en positiv eller negativ gestaltning i texten. Utöver tolkningsregler, eller            

kodinstruktioner som vi valt att kalla det, utförde vi även en kodningsprincip. Studiens             

kodningsprincip kallas för huvudandelsprincipen och betyder att analysenheten, artikeln,         

placeras in på det variabelvärde som huvuddelen av artikeln handlar om. Var det exempelvis              

både spel- och sakgestaltning i en artikel men spelgestaltning hade större utrymme kodas             
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artikeln in under variabelvärdet spelgestaltning och inte som sakgestaltning (Esaiasson,          

2012:207). 

  

Det finns en del kritik mot kvantitativa metoder som består av att beroende om              

bedömningsgrunderna är oklart definierade att undersökningen inte uppfyller kravet på          

intersubjektivitet (Esaiasson, 2012:198). Men eftersom vi har gjort ett         

interkodarreliabilitetstest är det inget problem för den här undersökningen. 

4. Resultat och analys 
I det här kapitlet presenteras studiens resultat och vår analys av resultatet. Den undersökning              

som gjorts av pappersversionen av de svenska tidningarna Dagens Nyheter, Svenska           

Dagbladet, Aftonbladet och Expressen mellan den 30 oktober och 8 november utgår ifrån             

gestaltningsteorin som beskrivs i teorikapitlet. Totalt har 127 analysenheter undersökts i en            

kvantitativ innehållsanalys, 28 i Dagens Nyheter, 22 i Svenska Dagbladet, 25 i Aftonbladet             

och 52 i Expressen. Syftet med studien är att undersöka hur det amerikanska valet år 2016                

gestaltades i de fyra svenska tidningarna och i studien söker vi svar på följande              

frågeställningar: 

 

1. Vilken form av gestaltning är vanligast? 

2. Hur skiljer sig gestaltningen i kvällstidningarna och morgontidningarna? 

3. Hur är fördelningen i rapporteringen mellan olika aktörer? 

4. Hur gestaltas Donald Trump och Hillary Clinton? 

 

Frågeställningarna besvaras i samma ordning som ovan.  

4.1 Vanligaste formen av gestaltning 
Den form av gestaltning som är vanligast i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet,             

Aftonbladet och Expressen visas i diagrammet nedan. Figur 4.1 visar resultatet av            

gestaltningen i samtliga undersökta analysenheter i procent.  
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Figur 4.1: Resultat av gestaltningen av sak, spel, skandal, trivia/annan (procent) 

N=127 

 

Sakgestaltning är den dominerande gestaltningsformen i de undersökta analysenheterna och          

utgör nästan en tredjedel (31 procent). Spelgestaltning förekommer nästan lika ofta (29            

procent), men även skandalgestaltningen tar stor plats i de undersökta analysenheterna (24            

procent). Resterande 16 procent av analysenheter gestaltas varken som spel, skandal eller sak             

och hamnar därför i kategorin trivia/annan. 

 

Om kategorierna spel och skandal slås ihop utgör de en majoritet av analysenheterna (53              

procent). Det tyder på att sakgestaltning, precis som tidigare forskning visat, blivit allt             

mindre. Det finns ännu inte någon publicerad forskning på just gestaltning av valet 2016 i               

svenska medier men tidigare forskning visar att utvecklingen går mot allt mer spel- och              

skandalgestaltning i både svenska och amerikanska medier (Strömbäck, 2001:245). Att fokus           

i tidningarna flyttas från sakgestaltning till skandal och spel är som tidigare nämnt inte helt               

problemfritt (Matthes, 2011:10). Under den amerikanska presidentkampanjen år 2016         

användes sociala medier i stor utsträckning av både Demokraterna och av Republikanerna            

och där förde de ofta fram budskap anpassade för medierna. Enligt författaren Peter Van              

Buren använder Donald Trump microbloggen Twitter till att kontrollera medias agenda:           

“Social media Trump-style also offers an unprecedented ability to control the agenda at will,              

without requiring a sympathetic editor to run a puff piece” (van Buren, 2016). Flera andra               

medier har efter valet analyserat hur de valde att gestalta Donald Trumps kampanj, bland              
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annat uppger The Los Angeles Times att de inte längre skriver om Trumps twittrande              

eftersom att de då inte skulle ha tid att fokusera på viktigare sakpolitiska ämnen (O’Neill och                

Rappeport, 2016). Peter Van Buren menar att Trump genom sitt twittrande har möjlighet att              

få media att byta ämne genom att skrika högre om något annat än det media fokuserar på för                  

tillfället. Trump kommunicerar inte, han duellerar, skriver Van Buren (2016) och frågorna            

som hamnar i fokus blir precis de frågor som Jörg Matthes (2011:10) varnar för, nämligen               

konflikter, personifiering och dramatisering i stället för sakfrågorna i sig. Att flera medier             

(O’Neill och Rappeport, 2016) omvärderar den vikt de lagt vid Trumps twittrande tyder på att               

de sett att fokus under valkampanjen ofta hamnade på det som Jörg Matthes (2011:10)              

beskriver som en effekt av skiftet från sak till spel: betydelselösa gestaltningar eller på det               

som inte är huvudfrågan i sakfrågorna. Att media är beroende av sina källor för att kunna                

skapa nyheter (Färm, 2012:13) kan även kopplas till kandidaternas uttalanden, om den ena             

kandidaten väljer att fokusera på att kalla den andra korrupt istället för att prata om sin                

sakpolitik så kommer media troligtvis att skriva om korruptions-anklagelserna och inte om            

sakpolitiken. 

 

Att materialet innehåller en stor mängd skandalgestaltade analysenheter skulle kunna bero på            

att flera sakfrågor förstorats upp och att tonen i de frågorna varit känsloladdade och              

anklagande (Strömbäck, 2001:247), exempelvis i de artiklar som handlar om Hillary Clintons            

hantering av e-post. Majoriteten av de artiklarna som berör e-postservern har kodats som             

skandalgestaltade just på grund av den anklagande tonen och på grund av att frågan om och                

om igen aktualiserades (under de analyserade dagarna uppgav FBI-chefen att de hittat fler             

emails) och förstorades upp. I kategorin skandal hittas även flera artiklar om Donald Trumps              

juridiskt tvivelaktiga beteende som affärsman och hans moraliska tillkortakommanden         

eftersom att det också faller inom ramverket för skandalgestaltning (Strömbäck, 2001:247).           

Att spelgestaltning förekommer så ofta kan vara en följd av att den typen av gestaltning är ett                 

sätt för journalisterna att visa sig oberoende men det kan även bidra till minskat förtroende               

för tidningarna. Då tidningar såväl som politiker behöver allmänhetens förtroende kan det få             

stora konsekvenser. Trots det att spelgestaltningen av politiken underminerar allmänhetens          

tillit till journalistiken kan spelgestaltningen även bidra till att öka engagemanget i            

valbevakningen (Hoppman, et al, 2015). De artiklar som kodats som spel lever samtliga upp              
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till Kathleen Hall Jamieson fem kännetecken för spelgestaltad journalistik (1997:33). Exakt i            

vilken typ av artiklar som kandidaterna förekom i visas i tabellen nedan. 

Figur 4.2: Resultat av vilka typer av artiklar som kandidaterna förekommer som            
huvudaktörer i (antal och procent) 

Kandidaterna 
som huvudaktör 

Spelgestaltning Sakgestaltning Skandalgestaltning Trivia/ann
an 

Clinton (n=42) 19 (45%) 7 (17%) 13 (31%) 3 (7%) 

Trump (n=36) 14 (39%) 10 (28%) 9 (25%) 3 (8%) 

N=127 

 
Trots att republikanernas kandidat Donald Trump flera gånger hamnade i olika typer av             

skandalsituationer (Torén Björling, 2016) är det Hillary Clinton som förekommer som           

huvudaktör oftast i de skandalgestaltade texterna. Clinton är även den kandidat som            

förekommer oftast i de spelgestaltade artiklarna medan Donald Trump förekommer betydligt           

mycket oftare än Clinton i de sakgestaltade texterna. Majoriteten av skandaltexterna där            

Clinton är huvudaktör handlar om epostskandalen som vi sett som klassisk skandalgestaltning            

eftersom den förstorades upp ordentligt och fick mycket uppmärksamhet (Strömbäck,          

2001:247). Att Trumps många skandaler inte följdes upp på samma sätt skulle kunna bero på               

att han var inblandad i så pass många och därför skapades inte en lika tydlig skandalföljetong.                

Att Trump dominerar i de sakgestaltade artiklarna skulle som tidigare nämnt kunna bero på              

att han vid flera tillfällen bytte åsikt i flera olika frågor vilket inte är särskilt vanligt under                 

politiska valkampanjer (Pettersson, 2006:73). Att Hillary Clinton förekommer oftast som          

huvudaktör i de spelgestalade artiklarna beror troligtvis på att hon ända in på slutspurten sågs               

som valets vinnare. Under de tio dagarna innan valet som vi analyserat svängde opinionen              

flera gånger och det var jämnt mellan de två kandidaterna. Men bland de två olika typerna av                 

medier (kvällstidningar och morgontidningar) hittade vi vissa skillnader gällande hur mycket           

fokus som lades på det politiska spelet. Medieformatens olikheter presenteras i figur 4.3             

nedan. 
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4.2 Skillnader i gestaltning mellan kvällstidningarna och 
morgontidningarna 

Figur 4.3: Resultat av hur fördelningen av gestaltning i de två olika medieformaten ser ut               
(procent) 

N=127 

 

Den dominerande gestaltningen i morgontidningarna är sak (42 procent) som fick något mer             

utrymme än spelgestaltning (34 procent). I kvällstidningarna hade spel- och          

skandalgestaltning lika mycket utrymme (26 procent) och sakgestaltning minst utrymme (23           

procent). Det här resultatet följer det mönster som Jesper Strömbäcks forskning har visat för              

de val han studerat sedan år 2002. Han har visat att det är vanligare för en morgontidning att                  

använda sakgestaltning medan det för en kvällstidning är vanligare med spelgestaltning           

(Strömbäck, 2012: 273-274). En anledning till att spelgestaltning fått allt större plats i             

bevakningen av val är att sakinnehållet i de politiska kampanjerna vanligtvis inte förändras             

särskilt mycket medan kandidaternas opinionsstöd är i ständig svängning. Men i det            

amerikanska valet 2016 ändrade republikanernas kandidat Donald Trump sig flera gånger i            

flera sakfrågor, exempelvis i abortfrågan och invandringsfrågan (Ember och Grynbaum          

2016), vilket skulle kunna vara en anledning till att sakgestaltningen dominerar i            

morgontidningarna och får ungefär lika mycket utrymme som de andra gestaltningstyperna i            

kvällstidningarna. 
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Att kvällstidningarnas vanligaste gestaltning av valet är spel (26 procent) kan bidra till             

problem gällande förtroendet för andra typer av medier, men inte förtroendet för            

kvällstidningen i sig. Vid frekvent läsning av exempelvis morgontidningar där spelgestaltning           

förekommer ökar misstron mot politikerna men även mot morgontidningen (Hopmann, et al,            

2015). I och med att vi människor avsätter en stor del av tiden för att konsumera medier                 

(Strömbäck, 2014a:16) och att mycket av den information vi får av politiken och samhället              

kommer från medierna (Strömbäck, 2004:237) kan valet av tidning påverka människors           

förtroende för media och politiker. 

 

Precis som i figur 4.1 visar figur 4.3 att spel- och skandalgestaltning tillsammans får mer               

utrymme än sakgestaltning i de båda typer av tidningar. Skandalgestaltningen i media har fått              

allt mer utrymme och det finns en internationell trend som visar att intresset för skandal och                

korruption ökar (Strömbäck, 2001: 245). Även spelgestaltningen har ökat och de senaste 30             

åren har fokus i medierna skiftat från sakpolitiken till det politiska spelet (Cappella och Hall               

Jamieson, 1997:33). Fördelningen mellan de olika typerna av gestaltning skiljer sig ännu mer             

när de olika tidningars gestaltning ställs mot varandra. För att jämförelsen mellan            

morgontidningarna och kvällstidningarna inte ska bli vilseledande har vi följt Kent Asps            

rekommendation om att redovisa samtliga tidningar var för sig (Asp, 2004:36). I figur 4.4              

presenteras resultatet av hur de fyra olika tidningarnas gestaltning såg ut under den             

undersökta tidsperioden. 
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Figur 4.4: Resultat av gestaltningen av sak, spel, skandal, trivia/annan 2016 i respektive             
tidning (procent)  

N=127 

 

I figur 4.1 framgår det att den vanligaste gestaltningsformen i de undersökta analysenheterna             

är sakgestaltning. Men i figur 4.4 visar det sig att sakgestaltning endast är den dominerande               

gestaltningsformen i Svenska Dagbladet. Dagens Nyheters och Aftonbladets artiklar         

domineras istället av spelgestaltning medan Expressens vanligaste gestaltningsform är         

trivia/annan. Svenska Dagbladet har ungefär hälften så många skandalgestaltade artiklar som           

resterande tidningar och skiljer sig också genom att ha färre spelgestaltade artiklar än Dagens              

Nyheter och Aftonbladet.  

Eftersom att verkligheten är obegränsad medan mediernas format är begränsat måste           

tidningarna välja mellan olika sätt att berätta på (Strömbäck, 2014a:113-114) och att de fyra              

svenska tidningarna valt att berätta om valet på olika sätt framgår av figur 4. De redaktionella                

valen kan ha påverkats av flera olika faktorer, bland annat av nyhetsvärderingen på             

redaktionen (Pettersson, 2005:31) där morgontidningar tenderar att fokusera mer på sak än            

vad kvällstidningar gör (Strömbäck, 2012: 273-274), vilket stämmer överens med vår studie            

eftersom både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter gestaltade fler analysenheter som sak            

än de båda kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet. Vårt resultat ligger även i linje med              

tidigare forskning, Kent Asps undersökning av mediernas gestaltning av euroomröstningen          

visade bland annat att morgontidningarna föredrar sakgestaltning medan det i kvällspressen           
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oftare förekommer spelgestaltning (Asp, 2004:36). Men precis som i Asps undersökningen           

skiljer det sig mellan tidningarna som utgör respektive mediekategori. Dagens Nyheter är            

exempelvis den tidning i vår studie som har flest spelgestaltade artiklar, Kent Asp menar att               

det därför är farligt att generaliserar resultatet eftersom att det kan bli missvisande (Asp,              

2004:36). Det avviker även från utgångspunkten att en morgontidning, vilket Dagens Nyheter            

är, oftare använder sakgestaltning än spelgestaltning  (Strömbäck, 2012:273-274).  

 

De största skillnaderna finns i kategorin trivia/annan där Expressen skiljer sig en del från de               

andra tidningarna i och med att trivia/annan uppgår till 31 procent, alltså närmare en              

tredjedel. De två morgontidningarna Dagen Nyheter och Svenska Dagbladet ligger betydligt           

mycket lägre på fyra procent medan Aftonbladet hamnar lite närmare på tolv procent.             

Eftersom medierna är en organisatör av våra upplevelser och erfarenheter av verkligheten            

(Strömbäck, 2014a: 99-100) kan det finnas betydande skillnader i hur vi upplever en viss              

händelse beroende på vilken tidning vi väljer att läsa. Väljer man exempelvis            

morgontidningen Dagens Nyheter, vars vanligaste gestaltning är spel (39 procent), bidrar det            

till att öka misstron mot politikerna det skrivs om men även mot Dagens Nyheter. Om det är                 

Aftonbladet som blir vald, där det är vanligast med spelgestaltning (32 procent), ökar             

misstron mot andra typer av media medan misstron mot Aftonbladet ej förändras (Hopmann,             

et al, 2015). Då nyhetsmedierna i hög grad påverkar de bilder vi skapar av verkligheten               

(McCombs, 2006:29) kan tidningarnas val av gestaltning i sin tur påverka hur vi människor              

uppfattar en viss händelse. Ligger sakfrågan i fokus, som den oftast gör i Svenska Dagbladet,               

kan läsaren möjligtvis få mer saklig information om de händelser som skett eller och om de                

uttalande presidentkandidaterna gjort. I Expressen ser det väldigt annorlunda ut då deras            

vanligaste gestaltning är trivia/annan. Vid läsning av en trivia/annan-artikel som exempelvis           

handlar om hur världsartisten Katy Perry har klätt ut sig till Hillary Clinton för att visa stöd                 

till sin favoritkandidat hamnar varken artikeln under kategorierna sak- , spel- eller            

skandalgestaltning. Eftersom att mycket av den information vi får om samhället och om             

politiken kommer ifrån medierna (Strömbäck, 2004:237) får den som läser Expressen en helt             

annan bild av valet än någon som läser Svenska Dagbladet. Den som bara läser Expressen får                

troligtvis mindre information om kandidaternas politiska agenda. 
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4.3 Fördelning i rapporteringen mellan de olika aktörerna 
I studien har fyra olika aktörers förekomst undersökts. Nedan visas hur mycket utrymme de              

fyra olika aktörerna, Hillary Clinton, Donald Trump, Demokraterna, Republikanerna, fick i           

analysenheterna. Aktörerna har delats in i två olika kategorier, huvud- och medaktörer och             

kunde inte förekomma både som huvud- och medaktörer i samma text. Den aktör som nämnts               

mest i analysenheten står som huvudaktör medan den eller dem som nämnts blir medaktör. 

Figur 4.5: Antalet tillfällen de olika aktörerna förekommit som huvud- och medaktörer (antal) 

N=127 

 

Hillary Clinton är den av presidentkandidaterna som förekommer flest gånger som           

huvudaktör. 42 gånger jämfört med Donald Trump som förekommer vid 36 tillfällen.            

Däremot förekommer Donald Trump fler gånger som medaktör, 57 gånger jämfört med            

Hillary Clintons 47 gånger. Men summan av huvud- och medaktör visar att det är Donald               

Trump som förekommer flest gånger, sammanlagt 93 gånger jämfört med Hillary Clinton            

som förekommer 89 gånger. Tittar vi på partiernas förekomst i artiklarna visar det sig att               

Demokraterna oftare är huvudaktör än vad Republikanerna är men att Republikanerna oftare            

är medaktörer. Sammanlagt förekommer Demokraterna 30 gånger och Republikanerna 24          

gånger. I sju av de undersökta analysenheterna förekom inte någon av de fyra aktörerna alls. 
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Att de två presidentkandidaternas förekomst är ungefär lika stor skulle kunna kopplas till att              

redaktörer ofta ställer krav på att journalisterna ska ha med extra citat från andra politiska               

partier eller aktörer för att behålla sin objektivitet (D’angelo, 2010:265). I en artikel där              

Hillary Clintons syn på en sakfråga får mest fokus förs alltså även Donalds Trump åsikt fram.                

Detta resultat skiljer sig från hur fördelningen mellan aktörerna sett ut i liknande studier. I               

Malin Nykvist och Lars Aden Lisinskis (2012:35) kandidatuppsats förekom Barack Obama i            

ungefär 60 procent av artiklarna medan hans motståndare Mitt Romney förekom i färre än              

hälften av artiklarna. Ett liknande resultat finns även i Fredrik Falks kandidatuppsats            

(2009:29) där Barack Obama förekom i 68 procent av artiklarna och hans motståndare John              

McCain i 28 procent av artiklarna. Fördelningen av rapporteringen av de två            

huvudkandidaterna i de fyra tidningarna var alltså betydligt mycket jämnare i valet 2016 än              

vad det var under valen 2008 och 2012. Att kandidaterna blev ungefär lika omskrivna i de                

svenska tidningarna 2016 skulle bero på att båda två var inblandade i flera skandaler och att                

båda två sågs som farliga av motståndarsidan. Svaret på hur Hillary Clinton och Donald              

Trump beskrevs och gestaltades finns i följande två figurer. 

4.4 Gestaltning av presidentkandidaterna Donald Trump och Hillary        
Clinton 

Figur 4.6: På vilket sätt gestaltas Donald Trump och Hillary Clinton (procent). 

N=127 
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Hillary Clinton och Donald Trump gestaltas på liknande sätt och uppnår liknande nivåer av              

gestaltning. Men Trump gestaltas både mer negativt (36 procent) och mindre positivt (12             

procent) än Hillary Clinton (28 procent negativ gestaltning och 19 procent positiv            

gestaltning). Den neutrala gestaltningen utgör en majoritet för både Hillary Clinton och för             

Donald Trump men Hillary Clinton är den som gestaltas mest neutralt (53 procent jämfört              

med Donald Trump på 52 procent). Trots dessa små skillnader i hur de gestaltas kan det vara                 

tillräckligt för att påverka läsarnas uppfattning av kandidaterna. Oavsett om läsaren lägger            

märke eller inte till att gestaltningen är positiv, negativ eller neutral skapas det undermedvetet              

en uppfattning om politikern (Druckman & Parkin, 2005:1032).  

 

Det är svårt att peka på en faktor som gör att det ser ut så här när det bland annat är                     

journalistens egna uppfattningar och syn på politiken, så som nyhetsvärdering och källor som             

kan spela roll när en nyhet skrivs (Pettersson, 2005:31). Mer djupgående kan detta resultat              

även delas upp mellan de olika tidningarna. Den tidning som gestaltar båda            

presidentkandidaterna mest negativt är Dagens Nyheter. 39 procent av Dagens Nyheters           

analysenheter innehåller negativ gestaltning av Hillary Clinton och motståndaren Donald          

Trump blir negativt gestaltad i 43 procent av analysenheterna. Aftonbladet är den tidning som              

gestaltar Hillary Clinton mest positiv (28 procent) medan Svenska Dagbladet är den tidning             

som gestaltar Donald Trump mest positivt (18 procent). Gällande den neutrala gestaltningen            

av Hillary Clinton är det Expressen som har mest av det (60 procent) och Aftonbladet är den                 

tidning som har mest neutral gestaltning av Donald Trump (60 procent).  

 

Skandalerna kan vara en del av det som i slutändan blir en negativ gestaltning och det har                 

diskuterats mycket om huruvida media är partisk mot någon av kandidaterna. Washington            

Post skriver om den här debatten som har förts i landet och den avslutande analysen som                

gjorts av Jack Beckwith och Nick Sorscher pekar på att medierna inte är så partiska som folk                 

tror. Donald Trump förekom fler gånger än Hillary Clinton, precis som i vår undersökning,              

och den positiva gestaltningen förekom oftare för Hillary Clinton än Donald Trump i de              

undersökta tidningarna (Sides, 2016), vilket även vår studie visar. 
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Figur 4.7 och 4.8: Hur ofta de utvalda beskrivande orden används på respektive kandidat              
(antal) 

N=127 

 

Det ord som används flest gånger för att beskriva Hillary är “lögnare” som används 21               

gånger medan Donald Trump blir beskriven som “sexist” 23 gånger. De tre ord, “lögnare”,              

“erfaren” och “etablissemanget”, som valts att använda för Hillary Clinton förekommer           

nästan lika många gånger. Gällande Donald Trump står “sexist” ut mer då det förekommer              

minst dubbelt så många gånger som de övriga orden. “Lögnare” och “sexist” som är de               

vanligaste orden för Clinton respektive Trump förekommer i var sjätte artikel som har             

analyserats. Att dessa ord förekommer så ofta kan dels kopplas till de skandaler som har               

blossat upp under året och dels till den hårda skandalgestaltningen som Strömbäck menar             

vanligtvis förstorar upp händelser och som har en anklagande ton i artiklarna (Strömbäck,             

2001:247). Skandalgestaltningen visar sig utgöra en stor del av nyhetsmediernas rapportering,           

se figur 1, 2 och 3. För Hillary Clintons del handlar det framför allt om hennes                

e-posthantering under sin tid som utrikesminister. Bland annat gick FBI-chefen ut under            

valkampanjens sluttamp och lade fram nya misstankar som ett par dagar senare togs tillbaka.              

För Donald Trump kan “sexist” härleda till de kvinnoförnedrande uttalanden som han gjorde             

vid flera olika tillfällen under kampanjen.  

 

Att ordet “rasist” inte förekommer så ofta i tidningarna kan bero på att de gånger Donald                

Trump gjorde rasistiska uttalanden skedde innan den tidsperiod vi valde att undersöka.            

Medan epitetet “sexist” återkommande närvaro skulle kunna bero på att en videoupptagning i             

vilken Trump uttrycker sig sexistiskt hamnade i medias fokus några dagar innan de period vi               

undersökt. 
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Det går inte att jämföra de två presidentkandidaterna emellan men det kan sägas att dessa               

egenskaper eller attribut som tidningarna har använt i rapporteringen spelar en stor roll då              

nyhetsmedierna i hög grad påverkar de bilder vi skapar av verkligheten (McCombs, 2006:29).  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet bland annat att skandalgestaltning användes        

förvånansvärt ofta, jämfört med tidigare forskning, av de fyra tidningarna som undersökts.            

Även det faktum att sakgestaltning var vanligast i morgontidningarna medan det var den             

gestaltning som fick minst utrymme i kvällstidningarna där framför allt Expressen och            

Svenska Dagbladet skilde sig mest åt. Den som bara läser Expressen får troligtvis mindre              

kunskap om de två kandidaternas politiska agenda jämfört med någon som förlitar sig på              

Svenska Dagbladet. Till sist visar det sig även att Hillary Clinton gestaltades mer positivt än               

Donald Trump trots att hon förekom som huvudaktör i fler skandalgestaltade texter. De tre              

punkterna diskuteras vidare i slutsatsen nedan. 

Slutsats och slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur det amerikanska presidentvalet år 2016            

gestaltades i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.          

Vår studie genomfördes genom en kvantitativ innehållsanalys av de fyra tidningarna.           

Analysenheterna var artiklar i papperstidningarna som publicerades från och med 30 oktober            

till 8 november 2016. Vidare analyserades om det fanns skillnader mellan morgontidningars            

och kvällstidningarnas gestaltning av såväl valet som av de två presidentkandidaterna.  

 

Svaret på vårt syfte är kortfattat att de svenska tidningarna Dagens Nyheter, Svenska             

Dagbladet, Aftonbladet och Expressen gestaltade det amerikanska valet på väldigt olika sätt            

men gemensamt för tidningarna var den stora förekomsten av skandalgestaltning. Att           

skandalgestaltning ökar har visats i tidigare forskning (Strömbäck, 2001: 245) och vår studie             

bekräftar den bilden. Sakgestaltning är fortfarande den dominerande gestaltningstypen i vår           

studie men spel- och skandalgestaltningen, två gestaltningstyper som båda fokuserar på annat            

än sakpolitiken, är nästan lika vanligt och om de slås ihop utgör de mer än 50 procent. 
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I vår slutsats har vi valt att lyfta fram de tre mest anmärkningsvärda delarna av resultatet.  

För det första är det uppseendeväckande att en så stor del av tidningarnas rapportering var               

skandalgestaltad. För det andra är det intressant med de skillnader i gestaltning och dess              

potentiella effekter som var tydliga mellan morgon- och kvällstidningarna, i synnerhet mellan            

tidningarna Svenska Dagbladet och Expressen. Till sist det faktum att Hillary Clinton            

gestaltades mer positivt och mindre negativt än Donald Trump. 

 

Den vanligaste gestaltningstypen i det totala materialet var sakgestaltning, dock med ganska            

liten marginal då även förekomsten av spel- och skandalgestaltning uppgick till nästan 30             

procent. Om de två kategorierna spel- och skandal, som båda fokuserar på annat än              

sakpolitiken, slås ihop utgör de en klar majoritet. Det är alltså väldigt tydligt att tidningarna               

de tio sista dagarna innan valet lade lite fokus på sakpolitiken. Att spel- och              

skandalgeslatning ökar är ett väldokumenterat fenomen inom       

mediekommunikationsforskning (Strömbäck, 2001: 245) men att skandalgestaltning förekom        

nästa lika frekvent som spel- och sakgestaltning i alla tidningar utom Svenska Dagbladet, där              

det var något ovanligare, är ändå intressant. I Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter var              

antalet skandalgestaltade artiklar cirka 25 procent. Det amerikanska valet år 2016 sågs av             

många amerikaner som ett val mellan pest och kolera (Alexander & Sherlock, 2016), kanske              

på grund av de många skandaler och smutskastningskampanjer som utspelade sig under            

valrörelsen. Medierna var en av skådespelsplatserna för både smutskastningen och för           

skandalerna och anledningen till att andelen skandalgestaltade artiklar var så pass stor skulle             

kunna vara att båda kandidaterna var illa omtyckta av stora delar av det amerikanska folket.               

En opinionsundersökning från slutet av augusti 2016 visar att kandidaterna var de mest             

ogillade av väljarna på 30 år (Collins, 2016). En annan förklaring till de många              

skandalgestaltade artiklarna är kandidaternas diverse snedsteg, hemliga e-mails och sexistiska          

uttalanden, som blev följetonger och förstorades upp i de svenska medierna på klassiskt             

skandalgestaltningsmaner (Strömbäck, 2001:247). 

 

Utifrån resultatet kan det konstateras att sakgestaltning fick mest utrymme i           

morgontidningarna men minst utrymme i kvällstidningarna. Det är den största skillnaden           

mellan de två olika typer av tidningar vi valt att undersöka. Att kvällstidningarna består av               

mindre sakgestaltning och mer av spelgestaltning och att morgontidningar slutar åt           
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sakgestaltning visar även tidigare studier (Strömbäck, 2012: 273-274 och Asp, 2004:36). Det            

faktum att kvällstidningarna artiklar oftare var spel- eller skandalgestaltade eller bestod av            

trivia/annan och sällan bestod av sakgestaltningen kan dels leda till minskat politiskt intresse             

för läsarna (Shehata, 2014) och dels till att förtroendet för morgontidningen sjunker men inte              

förtroendet för kvällstidningen i sig (Hopmann, et al, 2015). Beroende på valet av tidning kan               

det i sin tur påverka läsarens förtroende till andra medier, påverka kunskapen om             

kandidaternas agenda samt bidra till ökad misstro till politiken (Strömbäck, 2004:168). Mer            

djupgående kan man se att de två tidningar som skiljde sig mest åt var morgontidningen               

Svenska Dagbladet och kvällstidningen Expressen. I Svenska Dagbladet var exempelvis          

sakgestaltning 55 procent medan den i Expressen var 21 procent. Expressens huvudsakliga            

gestaltningsform var i stället trivia/annan som uppgick till 31 procent. Enligt Jesper            

Strömbäck (2014a:99-100) kan det finnas betydande skillnader i hur vi upplever en viss             

händelse beroende på vilken tidning vi väljer att läsa. Strömbäck (2006:128) menar också att              

mycket av den information vi får om politiken och samhället kommer från medierna. Den              

som väljer att bara läsa Expressen får alltså enligt vårt resultat väldigt annorlunda information              

än den som läser Svenska Dagbladet och effekterna av det kan bli att politikerföraktet hos de                

som läser Expressen ökar (Strömbäck, 2004:168). 

 

Till sist visar även resultatet att Hillary Clinton gestaltas mer positivt (19 procent) och mindre               

negativt (28 procent) än Donald Trump (36 procent negativ och 12 procent positiv). Det ska               

även tilläggas att Hillary Clinton gestaltas mer positivt trots det att hon oftare förekom som               

huvudaktör i de skandalgestaltade texterna i samtliga tidningar som analyserats. De små            

skillnaderna i gestaltning kan tyckas vara för futtiga för att göra någon skillnad men              

forskning visar, vilket även redovisades i analysen av resultatet, att även små skillnader kan              

vara tillräckliga för att påverka läsarnas uppfattning av kandidaterna (Druckman & Parkin,            

2005:1032). Båda kandidaternas kampanj kantades av skandaler vilket gör att det är            

förståeligt att den negativa gestaltning utgör så pass stor del av rapporteringen. Men det              

resultatet överraskade oss eftersom att man på förhand kunde tro att det troligtvis var Donald               

Trump som skulle komma att förekomma i flest skandalgestaltade artiklar på grund av den              

långa rad skandaler han var ibland i. Men vårt resultat tyder på att ett tydligt narrativ av en                  

händelse är enklare att beskriva än vad flera olika skandaler är. Detta skulle vara intressant att                

undersöka de skandalgestaltade texterna mer noggrant och exempelvis undersöka hur många           
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olika skandaler som handlar om Trump samt hur många olika skandaler som gällde Clinton.              

En annan intressant aspekt att studera vidare är vilka typer av skandal som medierna              

rapporterar om. Även att ta vid där vår studie slutar och undersöka hur gestaltningen ser ut                

utifrån ett genusperspektiv. 

 

Vidare hade det varit intressant att titta på valrapporteringen under en längre period för att på                

så sätt kunna dra mer generaliserbara slutsater kring hur svenska medier rapporterar om             

amerikanska val. Vår tidsperiod på tio dagar är något limiterad men kändes nödvändig i och               

med att vi hade relativt kort tid på oss att sammanställa studien. Men i och med att vi har                   

undersökt de största tidningarna i Sverige tror vi att vi till viss del kan generalisera vårt                

resultat till andra svenska medierna. Det faktum att kvällstidningarna: Kvällsposten, GT och            

Expressen delar material och skribenter skulle det kunna antas att tre av Sveriges största              

kvällstidningar har liknande material och liknande gestaltning. Även när det kommer till            

morgontidningar tror vi att vårt resultat är generaliserbart eftersom att de styrs av samma              

nyhetsvärdering. Även landsortspressens gestaltning av det amerikanska valet 2016 ligger          

troligtvis i linje med vårt resultatet eftersom att deras utrikessidor framför allt består av              

TT-material, vilket även de fyra tidningar vi undersökt gör om än inte i lika stor utsträckning.                

Vår studie bekräftar i flera fall tidigare forskning, bland annat genom att visa att medierna går                

mot att beskriva politik mer som ett spel samtidigt som de fokuserar mindre på sakpolitiken.               

Studien visar också att morgontidningar fortfarande gestaltar politik mer som sak än vad             

kvällstidningar gör. Något oroväckande med resultatet är att mediernas gestaltning av           

politiken som skandal ökat enormt jämfört med tidigare forskning. Förhoppningsvis är           

förklaringen till den ökningen valets ovanliga karaktär. Det amerikanska valet 2016 var            

skandalernas val. 
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Bilagor  

1: Kodschema 
Urval av tidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen 
Tidsperiod: 30 oktober 2016 - 8 november 2016 
Urval innehållsmässigt: Texterna om valet på nyhetssidorna, alltså det material som           
producerats av nyhetsredaktionerna. 
Analysenhet: Hela artiklarna 
 
01. ID ______________________________________________________________ 
 
02. Kodare - 1. David  

- 2. Hans 
 
03. Typ av medie - 1. Morgontidning 

- 2. Kvällstidning 
 

04. Tidning  -1. Dagens Nyheter 
- 2. Svenska Dagbladet 
- 3. Aftonbladet 
- 4. Expressen 

 
05. Publiceringsdatum - 1. 30/10 

- 2. 31/10 
- 3. 1/11 
- 4. 2/11 
- 5. 3/11 
- 6. 4/11 
- 7. 5/11 
- 8. 6/11 
- 9. 7/11 
- 10. 8/11 

06. Sidnummer ______________________________________________________ 
 
07. Förekommer sakgestaltning? - 1. Ja 

- 2. Nej 
08. Förekommer spelgestaltning? - 1. Ja 

- 2. Nej 
09. Förekommer skandalgestaltning? - 1. Ja 

- 2. Nej 
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10. Förekommer Hillary Clinton som huvudaktör?  
- 1. Ja 
- 2. Nej 

11. Förekommer Hillary Clinton som medaktör?  
-1. Ja 
- 2. Nej 

12. Förekommer Donald Trump som huvudaktör? 
-1. Ja 
-2. Nej 

13. Förekommer Donald Trump som medaktör? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 

14. Förekommer Demokraterna som huvudaktör? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 

15. Förekommer Demokraterna som medaktör? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 

16. Förekommer Republikanerna som huvudaktör? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 

17. Förekommer Republikanerna som medredaktör? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 

18. Förekommer dominerande positiv gestaltning av Hillary Clinton? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 

19. Förekommer dominerande negativ gestaltning av Hillary Clinton? 
-1. Ja 
- 2. Nej  

20. Förekommer dominerande positiv gestaltning av Donald Trump? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 

21. Förekommer dominerande negativ gestaltning av Donald Trump? 
-1. Ja 
- 2. Nej  

22. Beskrivs Hillary Clinton som erfaren? 
-1. Ja 
- 2. Nej 

23. Beskrivs Hillary Clinton som en del av etablissemanget? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 

24. Beskrivs Hillary Clinton som lögnare? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 

25. Beskrivs Donald Trump som affärsman? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 
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26. Beskrivs Donald Trump som sexist? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 

27. Beskrivs Donald Trump som lögnare? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 

28. Beskrivs Donald Trump som populist? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 

29. Beskrivs Donald Trump som rasist? 
- 1. Ja 
- 2. Nej 
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2: Kodinstruktioner 
 
01. ID 
Varje analysenhet, artikel, tilldelas ett ID-nummer för att underlätta klargörandet av vilken            
text som behandlas. ID numret är en del av artikelns rubrik. 
 
 
02. Kodare 
Om kodare är David blir variabelvärdet 1 och om Hans är den som kodar blir variabelvärdet                
2. 
 
03. Typ av medie 
Är det en morgontidning, alltså Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet, tilldelas en 1 och är               
det en kvällstidning, Aftonbladet eller Expressen, tilldelas en 2.  
 
04. Tidning 
Här tilldelas artiklarna en siffra utifrån vilken tidning den är ifrån. Dagens nyheter - nummer               
1, Svenska Dagbladet - nummer 2, Aftonbladet - nummer 3, Expressen - nummer 4. 
 
05. Publiceringsdatum 
Välj den siffra som tidningens datum tilldelats. 
 
06. Sidnummer 
Vilket sidnummer artikeln är lokaliserad i tidningen skrivs här.  
 
 
07-09. Typ av gestaltning 
Kan endast vara en typ av gestaltning per artikel. Den typ av gestaltning som dominerar ska                
väljas. Är sakgestaltning dominerande i artikeln kodas den enbart som sakgestaltning och de             
andra typerna av gestaltning väljs bort. Går det inte att koda artikeln till någon av de tre typer                  
av gestaltning hamnar analysenheten i kategorin trivia/annan. 
  
7. Sak: 
Med begreppet sakgestaltning menas när det fokuseras på vad som har hänt, om någon har               
sagt något eller om det har skett något politiskt beslut. 
 
8. Spel: 
Med begreppet spelgestaltning menas när det fokuseras på att politik är som ett spel där det                
finns vinnare och en förlorare som kämpar om opinionen. 
 
9. Skandal: 
Med begreppet skandalgestaltning menas när det fokuseras på de skandaler, moraliskt eller            
juridiskt klandervärda beteenden av politiker. I vissa fall räknas även felsägningar med i             
kategorin om det som har sagts är en skandal. 
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10-17. Aktörers förekomst 
Aktörerna som undersökts i den här studien är presidentkandidaterna Donald Trump och            
Hillary Clinton samt de politiska partier de tillhör, Demokraterna och Republikanerna. När            
det gäller partierna representerar de som aktörer samtliga (utom Trump och Clinton)            
organisationer och politiker som är knyta till partierna, exempelvis den demokratknytna           
organisationen MoveOn, presstalespersoner för något av partierna eller New Jersey          
guvernören Chris Christie (R). Presidentkandidaterna och partierna kan antingen förekomma          
som huvudaktör eller medaktör men inte förekomma som båda två i samma artikel.             
Huvudaktör att det är den person eller organisation som förekommer mest i analysenheten,             
medaktör innebär att aktören förekommer men inte är huvudaktör. 
 
18-21. Förekomst av dominerande positiv/negativ gestaltning av Hillary Clinton/Donald         
Trump. 
 
Om det i artikeln finns en dominerande positiv gestaltning av Hillary Clinton ska den kodas               
som det och endast det. Är det en dominerande negativ gestaltning ska artikeln kodas som det                
och endast det. Det går alltså ej att koda en artikel som både positiv och negativ. Förekommer                 
både positiva och negativ gestaltningar men ingen av dem dominerar kodas den som neutral .               
Är artikeln neutral kodas den även lika här - varken dominerande positiv eller dominerande              
negativ.  
 
22. 1a om Hillary Clinton beskrivs som erfaren, det vill säga att texten till exempel hänvisar                
till hennes tid som senator, first lady, eller utrikesminister eller att hon beskrivs med andra               
liknande positiva termer. 2a om hon inte gör det. 
 
23. 1a om Hillary Clinton beskrivs som en del av etablissemanget, det vill säga att texten                
hänvisar till hennes roll inom den politiska scenen de senaste decennierna. Exempelvis gift             
med president Clinton. 2a om hon inte gör det. 
 
24. 1a om Hillary Clinton beskrivs som en lögnare, det vill säga att texten hänvisar till saker                 
som hon sagt som inte varit sant, att hon beskrivs som opålitlig eller korrupt. a om hon inte                  
gör det. 
 
25. 1a om Donald Trump beskrivs som en affärsman. 2a om han inte gör det. 
 
26. 1a om Donald Trump beskrivs som sexist, det vill säga att texten hänvisar till de                
sexistiska uttalande som Trump sagt under kampanjen eller tidigare. 2a om han inte gör det. 
 
 
27. 1a om Donald Trump beskrivs som lögnare, det vill säga att texten hänvisar till saker som                 
han sagt som inte varit sant, att han beskrivs som opålitlig eller korrupt. 2a om han inte gör                  
det. 
 
 
28. 1a om Donald Trump beskrivs som populist. 2a om han inte gör det. 
 
 
29. 1a om Donald Trump beskrivs som rasist, det vill säga att texten hänvisar till saker som                 
han sagt om exempelvis muslimer och mexikaner. 2a om han inte gör det. 

 


