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Abstract 
 

Vetenskaplig rapport, höstterminen 2016. 

 

Titel: State of the Donald - En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av 

den tillträdande amerikanska presidenten Donald Trump. 

Författare: Carl-Johan Linde & Sarah Olsson 

Antal ord: 10 560 

Problemformulering: Det amerikanska valet 2016 beskrevs av många som ett av de allra 

smutsigaste och mest brutala valen i mannaminnen. Ett val som till slut kom att stå mellan två 

kandidater, nämligen Hillary Rodham Clinton och Donald J. Trump. Efter en lång och inte 

minst intensivt val, stod det under morgonen den 9 november 2016 svensk tid klart att det 

amerikanska folket valt att rösta fram Donald Trump som landets näste president. Detta blev 

ett valresultat som förvåna många människor och ett val som skapa ett massivt medialt 

intresse, inte minst i Sverige där det skrivit hela 114 000 artiklar. Men vilken bild av den 

blivande amerikanska presidenten är det vi svenskar får ta del av utifrån våra svenska medier. 

Hur väljer våra ledande svenska morgon- och kvällstidningar att gestalta den kommande 

amerikanska presidenten.  

Syfte: Syftet med denna studie är att granska hur den blivande amerikanska presidenten 

Donald Trump gestaltats i olika svenska nyhetsmedier under valet 2016.  

Metod och material: En kvantitativ innehållsanalys har genomförts bestående av totalt 146 

analysenheter från Sveriges fyra ledande morgon- och kvällstidningar.  

Huvudresultat: Genom arbetet med denna studie har vi nått resultat som visar på att våra 

utvalda svenska morgontidningar visar på en majoritet av politiska spelgestaltningar. Vi ser 

därmed att delar utav resultat går i viss utsträckning i motsatta riktning mot den tidigare 

forskning som funnits kring området. Vår studie visar även att det är just kvällstidningarna 

och inte morgontidningarna som i en tydligare utsträckning genom perioden som vi valt att 

analysera, använda sig av just sakgestaltningar. 

Nyckelord: Donald Trump, Framing, Gestaltningsteorin, Sakgestaltning, Spelgestaltning 
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1. Introduktion 

 

Den åttonde november 2016 gick det amerikanska folket till val. Ett val vars intresse enligt 

medieanalysföretaget Retriever (TT, 2016) har beskrivits som enormt, i alla fall inom 

rapporteringen i svenska nyhetsmedier. Retriever konstaterar att presidentkandidaterna 

Donald Trump och Hillary Clinton sedan början av valet har omnämnts i fler än 114 000 

artiklar i svenska mediet vilket enligt samma analysföretag är en fördubbling jämfört med det 

senaste valet 2012.  

 

Årets amerikanska presidentval har beskrivits som både smutsigt och brutalt av flertalet 

svenska medier där bland annat har SVTs utrikeskommentator Erika Bjernström beskrivit en 

av de tidigare valdebatterna som “historiskt smutsig och brutal presidentvalsdebatt” 

(Bjernström, 2016). Valet kom tillslut att stå mellan de bägge kandidaterna Hillary Rodham 

Clinton, som representerade det Demokratiska partiet samt Donald Trump som 

representerade det Republikanska partiet.  

 

Efter en både lång och inte minst medieintensivt val (TT, 2016) så stod det under morgonen 

den 9 november 2016 svensk tid klart att det amerikanska folket valt att rösta fram Donald 

Trump som landets näste president (Nilsson & Järkstig, 2016). Valet av USAs näste president 

har förvånat många och samtidigt har det riktats kritik mot de många olika 

opinionsundersökningar som avlöst varandra under valperioden, undersökningar som i mångt 

och mycket visat på felaktiga resultat (Sundell, 2016). Bland annat beskriver Eric Ljunggren, 

chefredaktör för tidningen Resumé att “USA-valet är ett uppenbart praktfiasko för 

traditionella mätmetoder”  (Ljunggren, 2016). Medieanalytikern Ioanna Lokebratt hos 

Retriever nämner i en intervju med Sydsvenskan (TT, 2016) att det varit mycket av 

dramaturgi valet och så även när det gäller rapporteringen kring det. Det har varit 

presidentkandidaterna som stått för mycket av denna dramaturgi och ett tydligt exempel är de 

olika personangrepp som kastats mot varandra i uttalanden som skett i samband med valet.  

I samma artikel av Sydsvenskan (ibid.) nämner Kent Asp, senior professor i journalistik vid 

Göteborgs Universitet, att extra mycket uppmärksamhet väckts då Donald Trump vet hur han 

4 



 
 

ska uttala sig och bete sig för att få uppmärksamhet i respektive medium (ibid.). Därför blev 

det intressant och inte minst sagt relevant att undersöka hur journalister vid några av Sveriges 

största nyhetsmedier valt att gestalta den blivande amerikanska presidenten Donald Trump.  

 

De tidningar vi valt att analysera är fördelat på två stycken svenska morgontidningar och lika 

många kvällstidningar. Utifrån tidigare forskning inom området visar att kommersiella 

medier, så som kvällstidningar, lägger större fokus vid att rapportera kring skandaler och spel 

(Aalberg et al, 2012:164), snarare än om politiska sakfrågor. Således blev det även intressant 

att analysera rapporteringen av olika gestaltningarna delvis inom dessa fyra svenska 

tidningar, men även välja att analysera hur dessa morgon- och kvällstidningar i sina olika 

gestaltningar av politiken ställer sig mot varandra.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att granska hur den blivande amerikanska presidenten Donald 

Trump gestaltats i olika svenska nyhetsmedier. För att säkerställa ett så gott resultat som 

möjligt av denna studie vill vi besvara följande frågeställningar. 

 

1. Hur väljer olika svenska nyhetsmedier att gestalta Donald Trump? 

2. Hur skiljer sig gestaltandet av Donald Trump mellan olika svenska nyhetsmedierna? 
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2. Teori 

2.1 Gestaltningsteorin 

 

Den centrala teorin som vi valt att utgå ifrån i vår studie är den så kallade framing-teorin , 

eller gestaltningsteorin  som den benämns av forskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck 

(2009:32). De två forskarna menar även att gestaltningsteorin är en av de mest framträdande 

teorierna när det kommer till den journalistiska bevakningen av politik och samhälle 

(Strömbäck & Nord, 2013:123). Teorin har sin utgångspunkt i att journalistiken aldrig kan 

utgöra en neutral spegel av verkligheten och detta då verkligheten är obegränsad till skillnad 

från mediernas format (Nord & Strömbäck, 2009:35).  

 

Vidare kan man enligt den amerikanske medieforskaren Robert Entman (ibid.) förklara 

gestaltningsteorin på följande vis; 

 

“Att gestalta innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem  

mer framträdande i en kommunicerande text, på ett sätt som föreslår vissa specifika  

problembeskrivningar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och/eller sätt att

lösa problem.” 

 

Journalistiken handlar i mycket hög grad istället om att välja och att välja bort och detta kan 

vara val som att välja ämne, händelser, källor, bilder, ord eller betoning (ibid.). Därmed 

bidrar de journalistiska valen till att forma den journalistiska gestaltningarna av verkligheten 

eller av de aspekter av eller de aktörer i verkligheten som nyheterna sedan handlar om (ibid.). 

Det bör även tilläggas att dessa gestaltningar är oundviklig del av all kommunikation 

(Strömbäck & Nord, 2013:34). 

 

Gestaltningarna skiljer sig även åt mellan olika medier, där morgontidningarna innehåller mer 

av sakgeslatningar, medans kvällstidningarna har ett tydligare fokus på spel- samt 

skandalgestaltningar (Strömbäck & Nord, 2013:125-126). Därmed blir det inom ramen för 
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denna studie intressant att studera både morgon- och kvällstidningar för att på så vis kunna 

analysera hur dessa olika medier står sig mot varandra. Vidare ur ett medialiseringsperspektiv 

kan journalistiken tyckas gå mer mot spel- och skandalgestaltning snarare än sakgestaltning 

(ibid.). Kajsa Falasca, lektor vid Mittuniversitetet, menar att det strategiska arbetet kring 

framing  visar att nyhetsmedier gått från att vara sakorienterade till att fokusera mer på 

spelgestaltning (Falasca, 2015:28). Detta genom att fokusera på rapportering om parti och 

partiledare eller andra makthavare för att vinna det politiska spelet som pågår i det politiska 

rummet (ibid.).  

 

I och med den pågående medialisering som råder och eftersom att denna typ av amerikanskt 

val är återkommande så är det möjligt att planera journalistiken i förväg så journalisten i 

fråga kan förbereda och schemalägga arbetet då journalisten kan förutse vad som komma 

skall (Falasca, 2015:5). Nyheter om valet kan således ha en tendens att framstå som ett 

strategiskt spel snarare än att förmedla sakpolitiska frågor (Falasca, 2015:25). 

 

Enligt forskaren Robert Entman (2004:224) kan man genom att definiera och formulera 

teorin om gestaltning även sålla ut ett specifikt verklighetsbaserat perspektiv, detta för att 

göra en viss sida mer framträdande i en text för att påverka betraktaren eller läsaren. Det kan 

handla om att hitta problemlösningar, orsaksförklaringar och moraliska värderingar (ibid.) för 

att just påverka läsaren. Vilken påverkan det har varierar, då effekten av medias makt kan 

vara begränsad (Strömbäck, 2000:224) då mottagarna (i detta fall läsarna) kommer ta emot 

budskapet på olika vis beroende på betraktarens intresse för ämnet (Strömbäck, 2000:236). 

Det går här även att dra kopplingar till medielogiken, vilket i sin tur handlar om att mediernas 

olika format, organisation, arbetsvillkor, normer samt behov av uppmärksamhet och samspel 

med olika politiska och ekonomiska aktörer spelar en stor roll för hur journalistiken gestaltar 

verkligheten och de olika aspekter eller aktörer som nyheterna handlar om (ibid.). 

Journalisten måste på ett annat sätt än tidigare fånga läsarens uppmärksamhet för att därefter 

bygga ett intresse (Strömbäck & Nord, 2013:20).  

 

Forskningen skiljer mellan gestaltandet av politiken som sak respektive politik som spel- och 

skandalgestaltning (Strömbäck & Nord, 2013:124), något vi inom ramen för denna studie valt 

att fokusera på.  
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2.2 Sak- & spelgestaltning 

 

Som vi utifrån ovanstående avsnitt av denna studie förklarat så gestaltas politiken som sak 

respektive spel och skandal. Sak- och spelgestaltning är något vi genom detta avsnitt kommer 

gå in djupare kring och förklara för skillnaderna mellan för att senare för att förklara 

skandalgestaltning.  

 

Sakgestaltning är ett sätt att med en specifik sakfråga kunna påverka opinionen där 

människors tolkningar om verkligheten som påverkas av dessa sakfrågor inom den politiska 

kategorin (Strömbäck & Nord, 2013:255-257). Utöver politiken som sakgestaltning gestaltas 

även politiken som spel, även kallad spelgestaltning. Vidare kan benämningarna av just 

politik variera från spel, sport eller strategi (Strömbäck, 2001:241), men kan också innehålla 

sportmetaforer (Strömbäck, 2001:167) där fokus ligger vem som vinner eller förlorar i 

kampen om väljare och opinionen.  

 

Inom just amerikanska medier menar journalisten och skribenten James Fallows 

(1996:159-163) att det under 1990-talet skett en förändring där hela pressen blivit mer eller 

mindre utformad som en sportsida när det kommer till rapportering av politik, inom vilket 

man gärna vinklar en vinnare och en förlorare, där det finns en konkurrensvinkel. Vidare när 

det kommer till den amerikanska valkampanjen menar forskarna Joseph N. Capella & 

Kathleen Hall Jamieson (1996:78) att just valkampanjer mer eller mindre är ett spel, där en 

står som vinnare medans den andra står som förlorare.  

 

När det istället kommer till våra svenska val och medier menar forskarna Jesper Strömbäck 

och Lars Nord (2013) att den genomsnittliga andelen nyheter om politiken som 

sakgestaltning sjönk från 59 procent under valet 2002 till 49 procent under valet 2006 och 

vidare ned till 44 procent under 2010 års val (Strömbäck & Nord, 2013:124-125). Detta 

samtidigt som gestaltandet av politik som spel gått under motsvarande val från 36 procent 

2002, till 31 procent 2006 och upp till 54 procent under valet 2010, med andra ord har 

andelen nyheter som gestaltats som spel ökat inom de svenska medierna (ibid.). Därmed blir 
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det för denna studie även intressant att analysera hur svenska medier väljer att förhålla sig till 

den blivande amerikanska presidenten Donald Trump. 

 

Gestaltandet av politiken som ett spel underlättar även journalistens jobb i och med att det 

blir enklare producera fler artiklar i tid för sina respektive deadlines, då denna typ av 

journalistiskt arbete kräver färre resurser för journalistiken i fråga (Aalberg et al, 2012:164). 

Till skillnad från om samma journalist istället skulle behöva gräva ned sig till botten av de 

olika politiska resonemangen och debatterna (ibid.). Liknande slutsatser drar även forskarna 

Johanna Dunaway och Regina G. Lawrence (2015) som i sin forskning menar att 

spelgestaltningen ger journalisten möjlighet till ett mer förenklat och tilltalande underlag för 

den politiska rapporteringen (Dunaway & Lawrence, 2015:45). Detta genom att förenkla den 

annars komplexa politiska bilden till en endimensionell spelgestaltning, utifrån vilket 

journalisten kan beskriva en mer sammanhängande bild utifrån en mer kaotisk verklighet 

(ibid.). Samtidigt som det nya medieklimatet bland annat inkluderar nya medier, ny teknologi 

och en kommersialisering satt ett större fokus just spelgestaltningen av politiken (Aalberg et 

al, 2012:164). Slutligen konstaterar även forskningen att fokuset på de olika politiska 

kandidaternas kändisskap, deras bakgrund samt deras framgångar respektive motgångar drar 

en större läsarskara (ibid.).  

 

Vidare när det kommer till opinionsundersökningar inom framförallt kvällstidningarna, är det 

vanligt att dessa undersökningarna handlar om hur det har gått för partiets ledare i debatter 

och utfrågningar (Aalberg et al, 2012:164). Här går det att se likheter med den 

spelgestalandet journalistiken, detta då även opinionsundersökningar handlar om vinnare 

respektive förlorare (Strömbäck, 2001:244). Det hela ligger i spelets natur oavsett om det 

gäller politik eller fotboll. Det är även viktigt att dessa opinionsundersökningar har utförts på 

ett korrekt vis, och för att säkerställa detta är det viktigt att undersökningen innefattar den 

statistiska basinformation som är nödvändig för att kunna ta ställning till resultaten 

(Strömbäck, 2000:111).  
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Till denna basinformation hör följande sex punkter (ibid.); 

 

1. Frågeformuleringar 

2. Antalet undersökningspersoner 

3. Undersökningspopulation 

4. Uppdragsgivaren 

5. Intervjumetoden 

6. Osäkerhetsmarginalerna 

 

Om denna basinformation saknas så kan man enligt Strömbäck (ibid.) säga att redovisningen 

av opinionsundersökningen saknar värde som informationskälla och man riskerar därmed att 

vilseleda istället för att upplysa. Tyvärr är det enligt Strömbäck ofta fallet när medierna 

redovisar olika opinionsundersökningar (ibid.). 

 

Sist ut i vårt avsnitt om sak- och spelgestaltningarna visar forskning även på att i länder som 

består av mer proportionella flerpartisystem inom politiken, och där mediemarknaden är med 

reglerad av staten, så är användandet av just sakgestaltning allt mer vanligt (Aalberg et al, 

2012:165). Detta till skillnad från forskning gjord av Joseph N. Capella & Kathleen Hall 

Jamieson som istället menar att en förändring skett i journalistiken i det amerikanska 

politiska klimatet de senaste 20 åren, där det snarare producerats nyheter med strategi och 

spelgestaltning för att ligga steget före (Capella & H. Jamieson, 1996:74). 

 

2.3 Skandalgestaltning 

 

Förutom sak- och spelgestaltning finns skandalgestaltning som huvudsakligen utformas av 

skandaler och affärer (Strömbäck, 2004:245). Dessa skandaler kan vara en del av det 

politiska spelet där man istället fokuseras på att rapportera kring skandaler som ett spel 

snarare än sakfrågor såsom opinionsfrågor och politiska strategier (Strömbäck, 2000:225). 

Skandalgestaltningarna kan innefatta exempelvis känsloladdade eller anklagande innehåll 

såsom stora rubriker och ingresser som lockar läsare (Strömbäck, 2000:225). Även tonen i 
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artikeln kan variera beroende på vad det rapporteras om, där en politiker eller annan 

makthavare omnämns i ett sammanhang (ibid.). Ett uttalande i form av exempelvis en 

felsägning i detta sammanhang kan således istället bli en skandal beroende på den 

journalistiska vinkeln (ibid.). 

 

Vidare eftersom medieutbudet i dagsläget är större än det varit tidigare så är det lättare för 

läsaren eller betraktaren att välja bort ett visst utbud och därmed blir politiken betydligt mer 

framträdande i kvällspress (Strömbäck & Nord, 2013:308-309), där som tidigare nämnt, att 

spel- och skandalgestaltning används flitigast. Strömbäck & Nord menar också att detta tycks 

vara en internationell trend (ibid.) där skandalgestaltning är ett verktyg inom politiska ramar 

och som tidigare nämnt, så är detta mest förekommande i USA (Strömbäck, 2004:246). Även 

Dimitrova och Strömbäck (2012:606) menar att förekomsten av skandalgestaltning är 

betydligt vanligare inom amerikanska nyhetsmedierna, däremot, så pågår en förändring när 

det kommer till svenska medier och nyhetsbevakning i Sverige som visar att Sverige kan vara 

på väg åt samma håll som USA (Dimitrova & Strömbäck, 2012:608).  

 

Ett tydligt exempel på en skandal som blivit uppmärksammad i svensk media är när Donald 

Trump i ett sammanhang är i ett videoklipp från 2005 där har Donald Trump uttryckt sig 

genom att säga “Grab them by the pussy. You can do anything.”.  Flertalet medier 

rapporterade om denna händelse och därav bland annat Dagens Nyheter (2016) som citerade 

händelsen från den tidigare läckta videoklippet.  

 

Vidare i en artikel publicerad inom Svenska Dagbladet (Österberg, 2016) omskrivs en 

National Football League-spelare som kommenterat Trumps uttalande och samt i Expressen 

(Östberg, 2016) där det skrivit om en svensk programledare som menar att “Donald Trump är 

ett symptom på ett globalt samhällsproblem ”.  I en artikel publicerad av Svenska Dagbladet 

(Bengtsson, 2016) omnämns Donald Trumps partikamrat, som också är talman i 

representanthuset, där han gör ett uttalande där han menar att Trumps senaste utspel är ett 

tydligt exempel på rasism. 
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I en medievärld där den politiska rapporteringen går mer och mer åt gestaltandet av politiken 

som ett spel så blev det därför vi att det både är intressant och viktigt att bringa klarhet i vad 

som gäller och sker inom våra olika svenska medier och dess bevakning av den blivande 

amerikanska presidenten Donald Trump. 

 

3. Metod 

 

För att kunna besvara studiens forskningsproblem med tillhörande frågeställningar på bästa 

vis har vi valt att använda oss av en kvantitativ metod. Denna kvantitativa metod kommer 

innehålla en deskriptiv innehållsanalys av de nyhetsmedier som studien behandlat. 

 

Valet för denna studie föll på den kvantitativa innehållsanalysen och detta eftersom den 

kvantitativa innehållsanalysen som metod ett användbart verktyg när det kommer till att svara 

på frågor om förekomsten av olika typer av kategorier i ett material (Esaiasson et al, 

2012:197). Detta kan dels handla om hur ofta eller hur frekvent olika kategorier förekommer 

och dels om hur stort utrymme i tid eller som olika kategorier får (ibid.). Vidare utgör även 

den kvantitativa innehållsanalysen även en förtjänstfull metod när man vill göra ett större 

material tillgängligt för analys (ibid.).  

 

En förutsättning tillika ren nödvändighet för genomförandet av detta är ett systematiskt och 

formaliserat upplägg för att på statistiska grunder kunna dra generella slutsatser av resultaten 

(Ekström & Larsson, 2010:119). Därmed ökar enligt Ekström och Larsson också möjligheten 

till välgrundade jämförelser mellan exempelvis olika medier, genrer, innehållsteman eller 

tidsperioder (ibid.). Detta tillsammans med vår studies syfte samt frågeställningar anser vi att 

den kvantitativa innehållsanalysen kommer fungerat som en mycket förtjänstfull metod.  
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3.1 Urval 

 

Samtliga artiklar är hämtade från mediearkivet Retriever och är framtaget utefter gällande 

urval och avgränsningar för denna studie. Vi har aktivt valt att enbart granska tryckta källor 

för dessa medie och detta av resurs- och tidsmässiga skäl. Vi ser utifrån studiens syfte och 

frågeställningar även flera fördelar med detta urval, inte minst att kunna genomföra olika 

analyser kring hur de olika tidningarna, bland annat beroende på tidningens egen inriktning, 

ställer sig och väljer att gestalta tillträdande president Donald Trump. 

 

De tidningar vars nyhetsjournalistik som denna studie ska analysera inkluderar Dagens 

Nyheter (oberoende liberal), Svenska Dagbladet (obunden moderat), Expressen (oberoende 

liberal) samt Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk). Valet baseras på att dessa medier 

delvis utgör en stor läsargrupp och även för att dessa har en stor spridning på riksnivå. En 

spridning som i sin tur kan antas ha störst betydelse för hur dessa människor uppfattar politik 

och politiker (Strömbäck, 2001:414). Detta resonemang får även stöd av forskarna Mats 

Ekström och Larsåke Larsson (2010:129) som menar att om studien söker svar på frågor på 

en mer övergripande samhällsnivå så kan det vara rimligt att välja ut just de största och mest 

använda medierna. 

 

Utifrån dessa urval och valda avgränsningar har vi med Retrievers analysverktyg utgått från 

söksträngen “Donald Trump ” för att få fram underlaget av artiklar till vår kvantitativa 

innehållsanalys. Den totala omfattningen av studiens underlag hamnade på totalt 146 artiklar. 

och fördelningen utifrån detta och mellan våra fyra olika tidningar kom att hamna på 34 

stycken för Aftonbladet, 44 stycken för Expressen, 30 stycken för Dagens Nyheter samt 26 

stycken för Svenska Dagbladet.  

 

Utöver ovanstående har vi även valt att applicera ett antal av forskaren Jesper Strömbäck 

(2001:415) urvalsprinciper för vår egen urvalsprocess. Dessa urvalsprinciper har i viss mån 

justerats från Jesper Strömbäcks originaluppsättning, detta för att bättre passa in mot denna 

studies syfte och forskningsfråga och är enligt följande: 
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1. Nyhetsjournalistiskt berarbetade artiklar publicerade i huvudtidningen. 

2. Artiklar signerade av journalister. 

3. Som har placerats på sidor med vinjetten “politik” eller motsvarande. 

4. Eller, som i bild, rubrik eller ingress explicit refererar till presidenten. 

 

Med “nyhetsjournalistiskt bearbetade artiklar ” under punkt 1 innebär att samtliga övriga 

journalistiska genrer aktivt valts bort. Med andra ord har sådant som ledare, insändare, 

krönikor samt övrigt material från tidningarnas mer “lätta” sidor, sportsidor samt kultursidor 

uteslutits. Den direkta konsekvensen av detta aktiva val blir samtidigt enligt Strömbäck att en 

innehållsanalys som följer dessa urvalsprinciper inte kommer att ge svaren på mediernas 

bilder av politik och politiker, utan istället den politiska nyhetsjournalistikens bild av 

densamme (Strömbäck, 2001:416). Vilket syfte och frågeställningar till denna studie visat på. 

 

Med “motsvarande ” under punkt 3 innebär i praktiken en variation mellan tidning till tidning. 

Avgörandet har likt Strömbäcks urvalsprinciper för avsikt att fånga upp artiklar som är 

relevanta för studien, trots att de egentligen inte ska räknas med enligt resterande övriga 

gällande urvalsprinciper (Strömbäck, 2001:415). 

 

Vi har valt att avgränsa tidsperioden för vår kvantitativa innehållsanalys i samspel med 

sluttampen av det amerikanska valupptakten och detta utifrån att besvara studiens syfte och 

frågeställningar på bästa möjliga vis. Den valda perioden sträcker sig över totalt 8 dagar och 

avser datumen söndagen den 6 november 2016 fram till och med söndagen den 13 november 

2016. Därmed infaller onsdagen den 8 november 2016 ungefär i mitten av den valda 

perioden. 8 november 2016 är tillika samma datum som valresultatet av det amerikanska 

presidentvalet i stort blivit färdigräknat då den tillträdande presidenten har utsetts och 

tillkännagivits. Bakgrunden till detta är att kunna analysera hur den tillträdande presidenten 

gestaltats både under slutet av valrörelsen, under valdagen samt under de inledande dagarna 

efter tillkännagivandet. Detta således även för att kunna se om det fanns någon skillnad i 

gestaltandet före och efter valet i respektive nyhetsmedier. Resonemanget kring denna typ av 

avgränsning får även stöd i forskningen där Mats Ekström och Larsåke Larsson (2010:129) 
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bland annat möjliggöra jämförelser innan och efter en viss händelse. 

 

3.2 Kodschema 

 

Forskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck (2009) menar att det finns många definitioner av 

gestaltningsbegreppet, vilket samtidigt innebär att det saknas utvecklade standarder för att 

empiriskt kunna analysera gestaltningar i den politiska kommunikationen (Nord & 

Strömbäck, 2009:36-37). Med andra ord finns det enligt Nord och Strömbäck (2009:37) inte 

några färdigutvecklade operationaliseringar som kontinuerligt används för att undersöka 

förekomsten av gestaltningar i medieinnehåll. Vidare menar samma forskare även att den 

vanligaste typen av studier är den då forskningen undersöker förekomsten av ett antal på 

förhand definierade gestaltningar i ett givet material (ibid.). Därtill gäller det att hitta en 

definition av gestaltningar som både fångar de strategiska men även de politiskt 

kommunikativa dimensionerna av teorin och samtidigt möjliggör en empirisk analys. En 

sådan definition har formulerats av den amerikanske medieforskaren Robert Entman (Nord & 

Strömbäck, 2009:35); 

 

“Att gestalta innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem  

mer framträdande i en kommunicerande text, på ett sätt som föreslår vissa specifika  

problembeskrivningar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och/eller sätt att 

lösa problem.” 

 

Vi har utifrån denna studie valt att utgå från denna definition av begreppet gestaltningar och 

för att genomföra vår kvantitativa innehållsanalys utgick vi ifrån vårt framtagna kodschema.  

 

Kodschemat med tillhörande kodinstruktioner har sin grund i kodscheman från två olika 

separata forskare inom medie- och kommunikation, närmare bestämt Jesper Strömbäck och 

Kajsa Falasca. Anledningen till att grunda vårt eget kodschema utifrån ovanstående forskares 

grund är för att delvis kunna utgå ifrån en god, välrenommerad akademisk grund och 

samtidigt ges möjlighet att arbeta kumulativt. Utifrån denna grund anpassade vi kodschemat 

för att bästa möjliga vis kunna ge oss bästa möjliga svar efter denna studies syfte och 
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frågeställningar, vilket till slut gav oss totalt 24 stycken olika analysvariabler. Därefter gjorde 

vi en kodningsinstruktion för att visa tolkningsregler och principer (se bilaga 2). 

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

 

Studiens operationaliseringar har gjorts utifrån både Jesper Strömbäck och Kajsa Falascas 

tidigare forskning. Utifrån detta som underlag anpassade vi även kodschemat efter studiens 

teori för att genom att få frågeställningarna besvarade få studiens validitet att räknas som god. 

 

Ett första kodningstest gjordes tidigt i kodandet, vars syfte var att delvis analysera huruvida 

varje enskild variabel och dess möjliga variabelvärden fungerar (Ekström & Larsson, 

2010:146-147) och delvis för att få en bild av vilka variabler som tenderar att möjligen ställa 

till problem för studiens reliabilitet. Testet genomfördes på 5% av analysenheterna och 

resulterade i att vi fick omformulera ett mindre antal av frågorna i kodschemat för att 

förtydliga innebörden av dem och för att minska den eventuella risken för kodfel som hade 

kunnat medfölja. Efter att vi slutfört kodningsarbetet genomförde vi även ett 

interkodarreabilitetstest, vilket innebär att vi kodade om 10% av analysenheterna för att 

bekräfta huruvida studien har hög reliabilitet eller inte. Av våra totalt 146 analysenheter fick 

vi fram 16 stycken artiklar att koda om. Enligt Ekström och Larsson görs omkodningen i ett 

sammanhang där två eller fler kodare kodar en och samma analysenhet för att se om 

kodningen skett på samma sätt (Ekström & Larsson, 2010:147). Således går det att se 

huruvida materialet är noggrant bearbetat (Esaiasson et al, 2012:207) eller ej. Resultatet utav 

studiens interkodartest visade på 97% samstämmighet, vilket i sin tur visar på en hög 

reliabilitet. 

 

3.4 Metodproblem 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen har sen tidigare debatterats och stött på en del kritik och 

den kritik som presenterats handlar om att analysen studerat separata delar i innehållet och att 
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helhetsperspektivet därmed riskerar att gå förlorat (Ekström & Larsson, 2011:121). Utifrån 

denna kritik menar vi fortfarande att valet om en kvantitativ innehållsanalys är befogat, detta 

återigen eftersom den kvantitativa innehållsanalysen som metod är ett användbart verktyg när 

det kommer till att svara på frågor om förekomsten av olika typer av kategorier i ett material 

(Esaiasson et al, 2012:197). Metoden är även väl använd inom flera olika ämnesdiscipliner 

såsom statsvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap (Esaiasson et al, 

2012:198-199). 

 

Ett metodproblem som vi relativt snabbt upptäckte under arbetet med kodningen av vårt 

material var tolkandet om huruvida en viss artikel domineras av sak-, spel- eller 

skandalgestaltning. Detta kan i en första anblick te sig tämligen enkelt men när den väl ska 

praktiseras inom kodningen kan det vara väldigt små marginal som skiljer de olika 

dominerande gestaltningar åt. Det har även betydelse beroende om vem som läser artikeln 

och dennes egna tolkningar och kunskaper kring ämnet och kontexten. Samma typ av 

problematik återkom även när det handlade om olika former av tolkningar kring vissa artiklar 

i samband med gestaltandet av Donald Trump som en vinnare respektive förlorare.  

 

I samband med inhämtningen av materialet från Retriever uppstod det i vissa fall en situation 

där de inhämtade artiklarna även kommit med ett mindre antal dubletter av vissa medium 

vilket utifrån våra egna efterforskningar mer tycks tyda på någon form av teknikalitet i 

Retrievers databas. När detta inträffat valde vi att enbart använda de artiklar vid enbart ett 

tillfälle, det vill säga att vi avstod från att koda dubbletterna till originalartiklarna. Detta är 

något som riskerar att påverka studiens validitet.  
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4. Resultat och analys 

 

Utifrån ramarna av vår studie fick vi slutligen fram ett material bestående av totalt 146 

artiklar. Utifrån våra tidigare utvalda medier vilka inkluderade Dagens Nyheter (oberoende 

liberal) med totalt 42 artiklar inom denna studie, Svenska Dagbladet (obunden moderat) med 

totalt 26 artiklar, Expressen (oberoende liberal) med totalt 44 artiklar samt Aftonbladet 

(oberoende socialdemokratisk) med totalt 34 artiklar.  

 

Utifrån detta avsnitt kommer vi nu återknyta till våra tidigare forskningsfrågor och genom 

dessa analysera de resultat vi fått arbetat fram utifrån vår studie. Vi kommer delvis analysera 

hur olika svenska medier valt att gestalta Donald Trump, men även kring dessa morgon- och 

kvällstidningarna olika skillnader mellan samt sinsemellan varandra. 

 

4.1 Hur olika svenska medier gestaltar Donald Trump 

 

Rapporteringen om valet har gestaltat en del av den verklighet i det politiska klimatet som 

rådde i USA under valperioden 2016. Enligt medieforskaren Robert Entman används 

gestaltning för att göra en viss sida i en text mer framträdande för att förklara en situation 

eller specifika händelser (Nord & Strömbäck, 2009:35), därmed presenteras hur de fyra 

medierna gestaltat Donald Trump presenteras i följande figur: 

 

 

18 



 
 

 

Figur 1:  Fördelning av sak-, spel-, och skandalgestaltning utifrån de antal artiklar studien 

behandlar. 

 

Vad som går att tyda i figur 1 är att sakgestaltning domineras i 42 av artiklarna, att 

spelgestaltning domineras i 77 av artiklarna och att skandalgestaltning domineras i 27 av 

dem. Vilken som dominerat i vilket medium presenteras nedan. 

 

I kvällstidningarna så domineras Aftonbladet i 15 artiklar av sakgestaltning, 13 artiklar av 

spelgestaltning och 6 artiklar av skandalgestaltning. De flesta artiklarna som skrivits i 

Aftonbladet under denna tidsperiod domineras av sakgestaltning. I Expressen domineras 8 

artiklar av sakgestaltning, 27 artiklar av spelgestaltning och 9 artiklar av skandalgestaltning. 

De flesta artiklarna skrivna i Expressen domineras av spelgestaltning. Morgontidningen 

Dagens Nyheter domineras 10 artiklar av sakgestaltning, 30 artiklar av spelgestaltning och 2 

artiklar av skandalgestaltning. De flesta nyheterna som publicerats i Dagens Nyheter under 

denna period domineras av spelgestaltning. I Svenska Dagbladet domineras 9 artiklar av 

sakgestaltning, 7 artiklar av spelgestaltning och 10 artiklar av skandalgestaltning. De flesta 

artiklarna skrivna i Svenska Dagbladet under denna tidsperiod domineras av 

skandalgestaltning. 
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Likheter och skillnader som vi sett av respektive gestaltning i respektive nyhetsmedium 

förklaras och redogörs för senare i studien under avsnitt 4.2. 

  

I 99 av samtliga artiklar i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

skrivs det om Donald Trump som en vinnare och 18 stycken presenteras han som en 

förlorare. Aftonbladet har gestaltat Donald Trump som en vinnare i 14 artiklar medan han i 6 

artiklar gestaltats som en förlorare. I Expressen har Donald Trump gestaltats som en vinnare i 

totalt 29 artiklar och som en förlorare i 4 artiklar och med detta så har bägge gestaltat Trump 

som en vinnare. I Dagens Nyheter har Donald Trump gestaltats som en vinnare i 37 av 

artiklarna och som en förlorare i 6 artiklar. I Svenska Dagbladet har Donald Trump gestaltats 

som en vinnare i 19 artiklar medan han gestaltats som en förlorare i en av dem, även här kan 

vi se att han flest gånger gestaltats som en vinnare. 

 

Likheter och skillnader som vi sett av respektive dominans av vinnare och förlorare i 

respektive nyhetsmedium förklaras och redogörs för senare i studien under avsnitt 4.2. 

 

 

Figur 2:  Fördelning av dominansen om huruvida Donald Trumps skrivs om som privatperson 

eller ämbete i nyhetsmedier i samtliga artiklar. 
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I figur 2 kan vi tyda att i 49 av artiklarna domineras av Donald Trumps personlighet medan 

97 av artiklarna domineras av ämbetet i samtliga fyra medier.  

 

I kvällstidningarna kan vi se att Aftonbladet domineras 9 artiklar av personlighet medan 25 

domineras av ämbetet. I Expressen domineras 16 artiklar av personlighet och 28 artiklar 

domineras av ämbetet. Morgontidningar visar att Dagens Nyheter i 14 artiklar dominerats av 

Donald Trumps personlighet och 28 av dem har dominerats av hans ämbete. I Svenska 

Dagbladet har 10 artiklar dominerats av Donald Trumps personlighet medan 16 av dem 

dominerats av ämbetet. 

 

Likheter och skillnader som vi sett av vad som dominerat av personlighet och ämbete i 

respektive nyhetsmedium förklaras och redogörs för senare i studien under avsnitt 4.2. 

4.2 Hur gestaltningarna skiljer sig åt mellan olika svenska medier 

 

Vi har gått igenom samt analyserat samtliga av våra fyra utvalda tidningar. Under detta 

avsnitt kommer vi nu att gå igenom hur våra utvalda svenska medier står sig mot varandra när 

det kommer till sina gestaltningar av den blivande presidenten Donald Trump. Vi kommer 

här gå vidare och presentera resultaten för, samt analysera dessa när det kommer till hur våra 

fyra olika medier skiljer sig när det kommer till gestaltandet av amerikas nästkommande 

president.  

 

Inledningsvis kommer vi att redovisa för vår analys utav våra fyra mediers dominerande val 

när det kommer till den politiska gestaltandet av Donald Trump. För kvällstidningarna 

Aftonbladet samt Expressen handlar det om totalt 78 artiklar. Utifrån dessa artiklar ser vi en 

tydlig majoritet av antalet spelgestaltningar, vilket totalt utgör 40 artiklar för 

kvällstidningarna. Därpå följt utav sakgestaltningar om totalt 23 artiklar samt dominerande 

skandalgestaltande artiklar om totalt 15 artiklar. Fördelningen av dessa artiklar över tid 

återfinns under figur 3.  
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Därmed kommer vi även in på studiens två morgontidningar som utgörs av Dagens Nyheter 

samt Svenska Dagbladet. Inom morgontidningarna har vi ett totalt antal om 68 artiklar, dessa 

artiklar har därutöver en majoritet av spelgestlande artiklar som utgör totalt 37 artiklar. 

Därefter kommer sakgestaltningarna om totalt 19 artiklar samt de skandalgestalande artiklar 

om totalt 12 artiklar. Fördelningen av dessa artiklar över tid återfinns under figur 4.  

 

 

 

Figur 3: Antalet publicerade nyhetsartiklar sorterat efter datum och typ av gestaltning. 
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Figur 4: Antalet publicerade nyhetsartiklar sorterat efter datum och typ av gestaltning. 

 

Vi ser även utifrån figur 3 samt 4 att studiens resultat visar på en dubblering av antalet 

artiklar som domineras av spelgestlningar efter att det amerikanska valet väl är genomfört, 

det vill säga under datumen 9 till 10 november. I jämförelse med morgontidningarna Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet ser vi när det kommer till kvällstidningarna att dessa valt att 

publicera ett färre antal artiklar som domineras av sakgestaltningar efter den 9 november, 

vilket med andra ord inträffade först när det amerikanska valresultatet i stort var fastställt. 

Morgontidningarna skrev här dubbelt så många artiklar som domineras av sakgestaltningar än 

vad kvällstidningarna gjorde. Det tydligaste exemplet på detta är mellan datumen 10-12 

november då morgontidningar står för totalt 16 artiklar som domineras av sakgestalningar 

mot kvällstidningarnas 8 artiklar, vilket även går att se inom figurerna 3 samt 4.  

 

Denna spelgestalande journalistik kan även, precis som tidigare forskning (Aalberg et al, 

2012:164) hävdat, även bidra till att underlätta det journalistiska arbetet. Detta då gestaltandet 

av politiken som ett spel kräver färre resurser för det journalistiska arbetet och möjliggör 

därmed en möjlighet för journalisten i fråga att producera fler artiklar (ibid.). Detta samtidigt 

som journalisten ges möjlighet till ett mer förenklat och tilltalande underlag för den politiska 

rapporteringen (Dunaway & Lawrence, 2015:45). 
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Vår analys visar även på att morgontidningarna använder sig av ett större andel artiklar som 

domineras av spelgestaltande artiklar, närmare bestämt 54.4 procent av samtliga artiklar för 

denna studie. Dessa resultat går därför i viss utsträckning emot tidigare forskning på området 

(Strömbäck & Nord, 2013:125-126) som istället menar på att morgontidningarna innehåller 

mer av sakgeslatningar, medans kvällstidningarna har ett tydligare fokus på spel- samt 

skandalgestaltningar. Vi ser alltså inom ramen för vår studie en procentuellt större andel 

spelgestlande artiklar bland morgontidningarna med hela 3.1 procent. Samtidigt går samma 

tidigare forskning (ibid.) i linje med våra resultat när det kommer till kvällstidningarna som 

här utgörs av en majoritet spelgestlande artiklar, närmare bestämt 51.3 procent.  

 

Vidare inom ramen för denna studie har vi även valt att analysera hur våra fyra utvalda 

medier valt att gestalta Donald Trump genom dess artiklar. Dessa av våra resultat visar på att 

de bägge morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i en större utsträckning 

än kvällstidningarna valt att vinkla den blivande presidenten som just en vinnare, vilket även 

illustreras i nedanstående figur 5 samt 6. 

 

 

Figur 5: Antalet artiklar som väljer att gestalta Donald Trump som en vinnare respektive 

förlorare. 
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Figur 6: Antalet artiklar som väljer att gestalta Donald Trump som en vinnare respektive 

förlorare. 

 

Resultatet av detta blir därmed att inom våra valda morgontidningar i en större utsträckning 

än våra valda kvällstidningar valt att gestalta Donald Trump som en vinnare. Totalt rörde de 

sig om 56 artiklar inom morgontidningarna, mot endast 43 artiklar inom kvällstidningarna. 

När vi fortsätter att analysera de bägge figurerna 5 och 6 ser vi samtidigt att kvällstidningarna 

i en mycket mindre utsträckning efter att valet väl var avgjort valt att gestalta Trump som en 

vinnare. Detta trots att både morgon- samt kvällstidningarna gör detta i en relativt stor 

utsträckning mellan den 9 till 10 november, med andra och strax efter att valet väl 

genomförts. Resultaten visar även på en tydlig skillnad efter valet och den 10 november, där 

vi inom kvällstidningarna ser ett sjunkande intresse för att vinkla Trump som en vinnare. 

Detta medan morgontidningarna istället väljer att i mångt och mycket fortsätta med denna 

vinkel kring sin rapportering.  
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4.3 Morgontidningarna 

 

Nu är vi framme i de avsnitt där vi presenterar de resultat som analyserats i studiens bägge 

morgontidningar, närmare bestämt Dagens Nyheter (oberoende liberal) och Svenska 

Dagbladet (obunden moderat). 

 

I figur 2 kan vi se att det finns totalt 68 artiklar i morgontidningarna där 42 artiklar av dem är 

publicerade i Dagens Nyheter och 26 artiklar som är publicerade i Svenska Dagbladet. Vi kan 

i figur 2 se att en fördelning av artiklarnas olika gestaltningar för Dagens Nyheter där totalt 

10 artiklar domineras av sakgestaltningar, 30 artiklar som domineras av spelgestaltningar 

samt 2 artiklar som domineras av skandalgestaltningar. När det kommer till Svenska 

Dagbladet och utifrån deras totalt 26 artiklar ser vi en fördelning om totalt 9 artiklar av 

sakgesaltningar, därtill 7 artiklar om spelgestaltningar samt den därtill dominerande 

skandalgestaltningen av artiklar om totalt 10 artiklar, vilket i sin tur återfinns i figur 2. 

 

Figur 7: Gestaltningsfördelningen utifrån publiceringsdatum.  

 

26 



 
 

 

Figur 8: Gestaltningsfördelningen utifrån publiceringsdatum.  

 

Utifrån hur morgontidningarna väljer att gestalta sina politiska artiklar ser vi inom ramen för 

studien att en majoritet av dessa artiklar, närmare bestämt 37 artiklar av de totalt 68 artiklarna 

för ovan nämnda morgontidningar avser gelstandandet av politik som spelgestaltning. 

Därefter följer sakgestaltningarna av totalt 19 artiklar samt skandalgestaltningar med ett totalt 

antal om 12 artiklar, vilket som även återspelgas i figur 7 och 8. Utifrån denna analys tolkar 

vi dessa resultat som att Svenska Dagbladet i en mycket större utsträckning än Dagens 

Nyheter väljer att använda skandalgestaltningar, vilket även återspeglas i figur 7. Inom ramen 

för Svenska Dagbladet återfinns totalt 10 medans Dagens Nyheter enbart har två artiklar med 

skandalgestaltningar. Samtidigt ser vi att antalet sakgesatltningar mellan de bägge 

morgontidningarna är relativt likvärdiga, med totalt 10 artiklar vid Dagens Nyheter och totalt 

9 artiklar i Svenska Dagbladet, vilket även detta återspeglas i figur 7.  

 

Våra tolkningar utifrån dessa resultat av figur 7, visar på en tydlig ökning i antalet 

spelgestalande artiklar efter att det amerikanska valet väl är genomfört, något som gjordes 

under natten mellan den åttonde och nionde november. Samtidigt som vi noterar en ökning i 

antalet sakgestalande artiklar likaså. Resultaten går inom ramen för studien därmed emot 
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tidigare forskning på området (Strömbäck & Nord, 2013:125-126) som istället menar att 

morgontidningarna i en större utsträckning än kvällstidningarna använder sig av 

sakgestaltningar. Där skillnaden i vår studie visar på ett totalt antal om 19 artiklar som 

domineras av sakgestaltning, mot de spelgestalande artiklarna som hamna på ett totalt antal 

om 37 artiklar. Samtidigt ter sig dessa resultat, precis som Kajsa Falascas (2015:28) tidigare 

hävdat, att nyhetsmedier gått från att vara sakorienterade, till att allt mer fokusera på 

spelgestaltning.  

 

Inom denna studie har vi även valt att analysera hur de olika medierna valt att gestalta den 

blivande amerikanska presidenten Donald Trump som en vinnare respektive en förlorare, 

vilket vi även kommer återkomma till delvis i jämförelsen mellan kvällstidningarna när det 

kommer till analysen mellan morgon- samt kvällstidningarna. I Dagens Nyheter handlar det 

om totalt 30 artiklar av tidningens totalt 42 artiklar som gestaltar den blivande presidenten 

som en vinnare, medans endast 4 artiklar under tidsramen för vår analys som väljer att 

gestalta densamme som en förlorare. När det kommer till morgontidningen Svenska 

Dagbladets del väljer tidningen att genom sina för studiens totalt 26 artiklar att gestalta 

Donald Trump som en vinnare i totalt 19 artiklar. När det kommer till gestaltandet av den 

blivande amerikanska presidenten som en förlorare återfinns enbart en enda artikel inom 

studien.  

 

Totalt i morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är det sammanlagt 24 

artiklar som domineras av Donald Trumps personlighet medan det är 44 som domineras av 

ämbetet. I Dagens Nyheter domineras 14 stycken av artiklarna Donald Trumps personlighet 

och 28 stycken av dem hans ämbete och i studien domineras flest artiklar i Dagens Nyheter 

av Donald Trumps ämbete. I Svenska Dagbladet domineras 10 artiklar av hans personlighet 

och 16 artiklar av ämbetet. Gestaltningen av Donald Trump vid personlighet och ämbete 

skiljer morgontidningarna åt där det är ämbetet som dominerar i både Dagens Nyheter och 

där personligheten dominerar flest gånger i Svenska Dagbladet, vilket går att tolka utifrån 

figur 2. Annan forskning pekar på politiska kandidaters kändisskap, deras bakgrund samt 

framgångar respektive motgångar då det drar en större läsarskara (Aalberg et al, 2012:164). 

Även detta går att tolka i figur 2 där ämbetet dominerar då de sammanhang där Donald 

Trump benämnts vid ämbetet har rapporteringen i respektive medier handlat dominerande om 
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Trumps kommande presidentskap och i artiklar där hans personlighet benämns så har han 

delvis beskrivits som en kändis, där hans tidigare karriär och kändisskap stått i fokus.  

 

4.4 Kvällstidningarna 

 

Nu har vi nått den delen av vår analys där vi kommer att analysera resultaten mellan studiens 

bägge kvällstidningar, närmare bestämt Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk) och 

Expressen (oberoende liberal). Utifrån detta fick vi fram ett totalt antal om 34 artiklar för 

Aftonbladet och 44 artiklar för tidningen Expressen. Vi kan således se en fördelning av 

artiklarnas olika gestaltningar för Aftonbladets där totalt 15 artiklar dominerande 

sakgestaltningar, 13 artiklar som domineras av spelgestaltningar samt 6 artiklar som 

domineras av skandalgestaltningar, vilket återfinns i figur 10. När det istället kommer till 

Expressen och utifrån deras totalt 34 artiklar ser vi en fördelning om totalt 8 artiklar av 

sakgesaltningar, därtill 9 artiklar om skandalgestaltningar samt den därtill dominerande 

spelgesatltningen av artiklar om totalt 27 artiklar, vilket i sin tur återfinns i figur 9: 

 

Figur 9: Gestaltningsfördelningen utifrån publiceringsdatum.  
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Figur 10: Gestaltningsfördelningen utifrån publiceringsdatum.  

 

Resultaten från tidningen Expressen går således i linje med tidigare forskning kring just 

gestaltandet av politiken som spel, vilken menar på att kvällstidningarna har ett tydligare 

fokus när det kommer till just spel- samt skandalgestaltningar (Strömbäck & Nord, 

2013:125-126). Vi ser även ett liknande sammanhang för tidningen Aftonbladet sett till 

antalet artiklar med spelgestaltningar, även om det som vi nämnt ovan faktiskt är just 

sakgeslatningar främst dominerar tidningen. 

 

Vidare när det för kvällstidningarnas del kommer till gestaltandet av Donald Trump som en 

vinnare respektive en förlorare har vi kommit fram till följande fördelning. För Aftonbladets 

del har tidningen valt att gestalta Trump som en vinnare inom 14 utav de totalt 34 artiklarna, 

samt 7 artiklar där Trump istället gestaltas som en förlorare under det tidsspann som vår 

studie sträcker sig över. När vi istället analyserar utfallet för tidningen Expressen så visar 

studiens resultat att 29 artiklar utav de totalt 44 artiklarna gestaltar Trump som en vinnare, 

medans totalt 6 av dessa artiklarna istället väljer att gestalta Trump som förlorare.  
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Vi har även analyserat hur studiens artiklar väljer att fokusera på Donald Trump sett ut 

utifrån den kommande presidentens ämbete respektive privatpersonen Trump. Inom tidningen 

Aftonbladet återfinns här totalt 25 artiklar med fokus runt Trumps kommande ämbete, medan 

resterande totalt 9 artiklar istället väljer att fokusera på privatpersonen Donald Trump istället. 

Det vill säga Aftonbladet väljer här att lägga större vikt vid Trumps ämbete som blivande 

president istället för att väljer och fokusera på den kommande presidentens privatliv. 

Motsvarande siffror för kvällstidningen Expressen ligger på totalt 28 artiklar som väljer att 

fokusera på ämbetet, medan totalt 14 artiklar väljer att fokusera på privatpersonen bakom den 

blivande presidenten. 

 

Hur de kvällstidningarna valt att vinkla Donald Trump utifrån hans personlighet eller ämbete 

har också analyserats och totalt handlar det om 78 artiklar där stycken vinklar Donald Trump 

utifrån hans personlighet och 53 artiklar där den blivande presidenten vinklas utifrån ämbetet. 

I Aftonbladet domineras 25 artiklar av rapportering om Donald Trumps ämbete och där 9 

artiklar som domineras av rapporteringen kring huruvida vikten lagts vid Donald Trumps 

personlighet. Expressen har gestaltat 14 artiklar om Donald Trumps personlighet och 28 

artiklar där ämbetet gestaltas. Totalt sett så domineras artiklar av Donald Trump som ämbete 

i bägge kvällstidningarna enligt figur 2 (se tidigare avsnitt om morgontidningar). 

 

4.5 Opinionsundersökningar 

 

När det kommer till användandet utav olika typer av opinionsundersökningar så visar vår 

studie utifrån de totalt 146 artiklar att 27 stycken artiklar en eller flera 

opinionsundersökningar.  

 

Fördelningen mellan dags- och kvällstidningar visar sig utifrån dessa 27 stycken inte på 

någon större skillnad, där morgontidningarna hamnar på 51.9 procent medans 

kvällstidningarna hamnar något lägre på 48.1 procent. Utifrån dessa totalt 27 artiklar som 

inkluderade någon form av opinionsundersökning konstaterar vi att ingen av 

undersökningarna innehåller den basinformation, något som Jesper Strömbäck (2000:111) i 
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sin forskning menar på är nödvändig för att kunna ta ställning till varje enskild undersöknings 

respektive resultat. Resultatet av vår studie tyder, precis som samma Strömbäck tidigare 

hävdat (ibid.) att medierna ofta tyvärr missar att just redovisa denna basinformation. Utan 

denna basinformation så kan man, enligt Strömbäck (ibid.) säga att redovisningarna av 

opinionsundersökningarna saknar värde som informationskälla, och att man istället riskerar 

att vilseleda läsaren istället för att upplysa. Det bör dock tilläggas att även om vissa artiklar 

lyckades redovisa delar av denna basinformation, var det dock fortfarande ingen som 

lyckades få med samtliga utav de sex punkterna som utgör densamme.  

 

Utifrån dessa totalt 27 artiklar visar både dags- som kvällstidningarna ett jämt resultat när det 

kommer till hur Donald Trumps motgångar i opinionen, med 4 artiklar från de bägge 

morgontidningarna och lika många artiklar inom kvällstidningarna visar på detta resultat. När 

det kommer till den blivande presidentens framgångar i opinionen visar vår undersökning på 

ett närliggande resultat om 6 artiklar i morgontidningarna samt fem artiklar i 

kvällstidningarna. Studiens resultat visar även att en relativt bred majoritet av de totalt 146 

artiklarna inte använder sig utav någon form av opinionsundersökning, närmare bestämt 119 

artiklar.  

 

4.6 Skandaler 

 

Slutligen i detta avsnitt för våra resultat och den analys vi genomfört ska vi nu gå igenom 

underlaget för skandalgestaltningarna. När det kommer till användandet utav 

skandalgestaltningarna tillsammans med resultatet utav vår studie så gör vi tolkningen att 

oavsett när det handlar om morgontidningarna eller kvällstidningarna så utgör dessa en 

minoritet av antalet artiklar. Inom morgontidningarna handlar det här om totalt 12 artiklar av 

studiens totalt 146 artiklar. Motsvarande siffra för kvällstidningarna ligger på totalt 15 

artiklar. Därmed tolkar vi det som en tämligen liten skillnad oavsett om det rör sig om 

morgon- eller kvällstidningar. Dessa resultat kan tydas peka mot, likt tidigare forskning 

(Dimitrova & Strömbäck, 2012:606) att förekomsten av skandalgestaltningar är betydligt 

vanligare inom de amerikanska nyhetsmedierna, än inom de svenska. Vidare har tidigare 
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forskare inom ämnet pekat på något av en internationell trend när det kommer till just 

skandalgestaltningar (Strömbäck, 2004:246). Huruvida detta tillsammans med den tidigare 

forskning som pekar på att vi kan vara på väg åt samma håll även inom svenska medier 

(Dimitrova & Strömbäck, 2012:608), låter vi för ramen av vår egen studie vara osagt, men 

uppmuntrar framtida forskare gärna ta sig an uppgiften. 

 

5. Slutsatser och slutdiskussion 

5.1 Studiens slutsatser 

 

Vi har nu nått studiens slutsater där vi kommer knyta ihop säcken genom att besvara vår 

studies syfte tillsammans med våra bägge frågeställningar. Därefter följer även våra egna 

tankar kring arbetet med studien. Vi ser även att studien i viss mån även går att generalisera 

utifrån valet av Sveriges fyra ledande morgon- samt kvällstidningar, vilket i sin tur 

representerar en bred och genomgående läsekrets tillsammans med att andra svenska medier 

speglar sig i denna rapportering. Vad som istället talar emot detta är den av oss begränsade 

tidsperioden, ut efter studiens begränsade form.  

 

Fråga 1: Hur väljer olika svenska nyhetsmedier att gestalta Donald Trump? 

 

Inom gestaltningar i samtliga nyhetsmedier så kan vi i morgontidningarna se att både 

spelgestaltning domineras betydligt i Dagens Nyheter och att skandalgestaltningen domineras 

i Svenska Dagbladet, trots att resultatet visar att det är ett relativt jämnt resultat mellan de 

olika gestaltningarna i Svenska Dagbladet. Vi kan tolka att det beror på att journalistiken 

utvecklas mot att rapportera mer om spel- och skandalgestaltning i och med politiska 

sammanhang. I kvällstidningar däremot, kan vi se att sakgestaltning domineras i de 

publicerade artiklarna på Aftonbladet och vi tolkar resultatet av att dessa artiklar är 

publicerade efter att valet är avgjort, då gestaltningen gått från att handla mer om att gestalta 

om spel och skandal till att handla mer om sakfrågor. I Expressen däremot kan vi se  att 
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spelgestaltning domineras vilket kan tolkas vara väntat utifrån tidigare nämnda teorier som 

menar att kvällstidningar rapporterar mer om spel- och skandalgestaltning.  

 

Bägge morgontidningarna och kvällstidningarna har i sin rapportering under studiens period 

valt att gestalta Donald Trump som en vinnare i majoriteten av artiklarna. Vi tolkar att detta 

kan bero på att majoriteten av artiklarna kan spegla hur rapporteringen sett ut precis efter att 

valet avgjorts då Trump blev framröstad till USAs nästa president men så behöver inte heller 

vara fallet.  

 

Vidare när det för kvällstidningarnas del kommer till gestaltandet av Donald Trump som en 

vinnare respektive en förlorare har vi kommit fram till följande fördelning. För Aftonbladets 

del har tidningen valt att gestalta Trump som en vinnare inom 14 utav de totalt 34 artiklarna, 

samt 7 artiklar där Trump istället gestaltas som en förlorare under det tidsspann som vår 

studie sträcker sig över. När vi istället analyserar utfallet för tidningen Expressen så visar 

studiens resultat att 29 artiklar utav de totalt 44 artiklarna gestaltar Trump som en vinnare, 

medans totalt 6 av dessa artiklarna istället väljer att gestalta Trump som förlorare. Samtliga 

nyhetsmedier har också rapporterat om Donald Trump utefter ämbetet. Vi kan tolka att detta 

beror på att nyhetsmedierna rapporterat mer kring ämbetet och inte varit lika intresserade av 

Donald Trumps privatliv. 

 

Fråga 2: Hur skiljer sig gestaltandet av Donald Trump mellan olika svenska 

nyhetsmedierna? 

 

Nu är det därför hög tid att besvara vår andra forskningsfråga tillika hur de olika mediernas 

gestaltningar skiljer sig mellan varandra. Vi kommer delvis, utifrån våra resultat, summera 

hur skillnaderna ser ut inom både morgon- samt kvällstidningarna sinsemellan men även hur 

gestaltningarna ser ut mellan morgon- och kvällstidningarna. 

 

När det kommer till skillnaderna mellan de bägge morgontidningarna kan vi se att dessa 

tenderar till att skiljas åt en hel del när det kommer till fördelningen inom artiklarnas 

respektive gestaltningar. Medans vi inom Dagens Nyheter ser en tydlig dominans av antalet 

spelgestaltningar så väljer istället Svenska Dagbladet inom ramen för vår studie att istället 
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gestalta en dominerande del av sina artiklar som skandalgestaltningar, medan sak- samt 

spelgestaltningarna för kommer på en andra respektive tredje plats. Vi kan utifrån detta även 

se att våra resultat går emot tidigare forskning som visat på ett större användande av 

sakgestaltningar inom just morgontidningarna till skillnad mot kvällstidningarna. Inom denna 

studie kan vi förvisso se att just när det kommer till kvällstidningarna och Expressen så 

domineras den av spelgestaltningar, däremot ser vi istället att Aftonbladet istället publicerat 

fler till antalet artiklar som istället domineras av sakgesaltningar.  

 

Även om det är av intresse för denna studie att granska dessa tidningar sinsemellan så gäller 

detsamma även för granskningen mellan våra valda morgon- samt kvällstidningar. Vi ser här 

bland annat en skillnad i hur de bägge olika tidningsslagens artiklar varierar i användandet 

utav spelgesaltningar som dominerande inslag i artiklarna. Vår studie visar även att det är just 

kvällstidningarna och inte morgontidningarna som i en tydligare utsträckning genom 

perioden som vi valt att analysera, använda sig av just sakgestaltningar. Däremot ser vi 

istället en tydlig ökning i antalet sakgestaltningar som dominerar artiklarna dagarna efter att 

de amerikanska valet väl är genomfört, detta i en högre utsträckning än inom 

kvällstidningarna.  

 

Vi har även inom studien valt att analysera hur de olika tidningarna valt att gestalta Donald 

Trump som en vinnare respektive förlorare. Utifrån detta ser vi istället att kvällstidningarna 

tillsammans och i en större utsträckning än de bägge morgontidningarna valt att gestalta den 

blivande presidenten som en förlorare. Detta medans morgontidningarna istället valde att i en 

större utsträckning gestalta Trump som en vinnare. Vi ser även utifrån vår studie att 

morgontidningarna efter att det amerikanska valet väl genomförts, och i en större 

utsträckning än kvällstidningarna väljer att gestalta Trump som just en vinnare.  

 

För att till sist återkoppla till denna studies syfte, vilket var att granska hur den blivande 

amerikanska presidenten Donald Trump gestaltats i olika svenska nyhetsmedier, så anser vi 

att vi fått fram resultat som i mångt och mycket hjälper oss att just i strävan att uppnå det 

aktuella syftet för studien.  
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5.2 Slutdiskussion 

 

Inledningsvis i arbetet med denna studie och innan vi hade våra resultat på bordet trodde vi 

att dessa resultat skulle visa på en större och tydligare skillnad mellan morgon- och 

kvällstidningarna, när det kommer just till hur tidningarna väljer att gestalta sina olika 

artiklar. Även om det fortfarande finns skillnader så trodde vi att dessa i mångt och mycket 

skulle vara både större och tydligare än vad resultatet senare mer visade sig vara.  

 

Valet av en kvantitativ metod och den kvantitativa innehållsanalysen visade sig även vara 

helt rätt för denna typ av studie. Samtidigt som omfånget av artiklar passade väl in inom 

tidsramen som vi haft att förhålla oss till.  

 

Ser vi till konstruktionen av kodschemat så anser vi att den och ena sidan uppfyllt sitt syfte i 

termer av att besvara studiens syfte samt frågeställningar. Däremot anser vi att de samtidigt 

hade kunnat gå att både omformulera och skräddarsy vissa frågor ytterligare. 

5.3 Förslag på vidare forskning 

 

Denna studie har fokuserat på gestaltning av Donald Trump mellan den 6 november - 13 

november 2016 i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Det har 

runt denna studie publicerats 114 000 artiklar om just detta presidentval, bara i svenska 

medier. Eftersom det skrivits så pass många artiklar under denna tidsperiod kring valet så 

hade det samtidigt varit intressant att se en framtida studie inom ett liknande område som går 

i linje med vår studie, efter det att Donald Trump tillträtt som amerikas nästa president. En 

framtida jämförande studie om huruvida Donald Trump gestaltats under en längre tidsperiod 

hade varit intressant i och med att detta är en studie som gjorts under begränsad tid. Att göra 

en studie som går i linje med vår skulle möjligen landa i ett annat resultat då en längre period 

skulle omfatta ett större material att studera och dra slutsatser ifrån. 
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Den kodmall vi tagit fram innehåller ett flertal frågor som inte lagts fokus på i resultatet i 

denna studie och i en framtida studie skulle några av dessa kunna studeras ytterligare.  Ett 

exempel är att studera huruvida opinionsundersökningarnas roll är betydande i samband med 

gestaltandet av skandaler i ett amerikanskt val. 
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Bilaga 1 - Kodschema 

 

 

 

 

1. ID  

0000 

 

2. Kodare 

1. Carl-Johan Linde 

2. Sarah Olsson Olofsson 

 

3. Vilket medium är artikeln publicerad inom? 

1. Aftonbladet 

2. Expressen 

3. Dagens Nyheter 

4. Svenska Dagbladet 

 

4. Datum 

ååååmmdd 

 

5. Innehåller nyhetsartikeln en opinionsundersökning? 

1. Ja 

2. Nej 

 

6. Om ja, redovisar nyhetsartikeln undersökningens basinformationen? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Opinionsundersökning saknas 
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7. Om ja, domineras nyhetsartikeln av ett fokus kring Donald Trumps framgångar 

i opinionen? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Opinionsundersökning saknas 

 

8. Om ja, domineras nyhetsartikeln av ett fokus kring Donald Trumps motgångar i 

opinionen? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Opinionsundersökning saknas 

 

9. Är Donald Trump själv citerad i nyhetsartikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

10. Dominerar sakgestaltningen i nyhetsartikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

11. Dominerar spelgestaltningen i nyhetsartikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

12. Dominerar skandalgestaltningen i nyhetsartikeln? 

1. Ja 

2. Nej 
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13. Gestaltas Donald Trump som en vinnare i nyhetsartikeln? (ex. 

debatter/val/generellt) 

1. Ja 

2. Nej 

 

14. Gestaltas Donald Trump som en förlorare i nyhetsartikeln? (ex. 

debatter/val/generellt) 

1. Ja 

2. Nej 

 

15. Används krigsmetaforer i nyhetsartikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

16. Används sportmetaforer i nyhetsartikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

 

17. Omnämns Donald Trumps kändisskap i nyhetsartikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

18. Fokuserar nyhetsartikeln på Donald Trumps personlighet mer än 

presidentämbetet? 

1. Ja 

2. Nej 

 

19. Fokuserar nyhetsartikeln på Donald Trumps presidentämbete mer än 

personlighet? 

1. Ja 

2. Nej 
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20. Omnämns/diskuteras/inkluderas Donald Trumps Twitter-konto i 

nyhetsartikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

21. Omnämns/diskuteras/inkluderas Donald Trumps Facebook-konto i 

nyhetsartikeln? 

1. Ja 

2. Nej 

 

22. Omnämns/diskuteras/inkluderas Donald Trump i en kontext där han framhävs 

som sexistisk? 

1. Ja 

2. Nej 

 

23. Omnämns/diskuteras/inkluderas Donald Trump i en kontext där han framhävs 

som populistisk? 

1. Ja 

2. Nej 

 

24. Omnämns/diskuteras/inkluderas Donald Trump i en kontext där han framhävs 

som rasistisk? 

1. Ja 

2. Nej 
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Bilaga 2 - Kodinstruktioner 

 

Följande kodinstruktioner skall ses som tillika tolkningsregler och principer för kodningen av 

studiens artiklar. Övergripande för all kodning är att varje artikel besvaras med enbart ett 

variabelvärde. Samtliga urvalskriterier inom denna studie skall appliceras för samtliga 

artiklar, dessa återfinns i sin helhet inom 3.1. 

 

Variabel 1 - Skall innehålla ett fyrsiffrigt unikt id-nummer för den kodade artikeln.  

 

Variabel 2 - Skall ange vem av de bägge kodarna som valt att koda vilken artikel. 

 

Variabel 3 - Skall ange vilket av de fyra medium som artikeln i fråga avser. 

 

Variabel 4 - Skall ange vilket datum som den berörda artikeln publicerades. Alternativt 

senast uppdaterades, om så skett efter tidigare publiceringsdatum.  

 

Variabel 5 - Opinionsundersökning kan illustreras både i text, i form av undersökningens 

resultat eller omfång, men även rent grafiskt. Undersökningens kontext spelar i detta fall 

ingen roll utan berör samtliga områden. 

 

Variabel 6 - Basinformationen inkluderar följande nedanstående punkter och beskrivs 

närmare under avsnitt 2.2 i denna studie. 

 

1. Frågeformuleringar 

2. Antalet undersökningspersoner 

3. Undersökningspopulation 

4. Uppdragsgivaren 

5. Intervjumetoden 

6. Osäkerhetsmarginaler 
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Variabel 7 - Avser huruvida Donald Trumps framgångar inom hans privat- alternativt 

yrkesliv förekommer. 

 

Variabel 8 - Avser huruvida Donald Trumps motgångar inom hans privat- alternativt 

yrkesliv förekommer.  

 

Variabel 9 - Detta avser citat från Donald Trump och inte där medierna härleder citatet från 

någon annan källa än Donald Trump själv. Ursprunget från vilket citaten kommer ifrån spelar 

dock ingen roll och gäller både, men inte begränsat till, direktcitat i media samt Trumps 

officiella sociala mediekanaler.  

 

Variabel 10 - Om rapporteringen i artikeln domineras av en politisk sakgestaltning skall 

svaret variabelvärdet vara “Ja”. 

 

Variabel 11 - Om rapporteringen i artikeln domineras av en politisk spelgestaltning skall 

svaret variabelvärdet vara “Ja”. 

 

Variabel 12 - Om rapporteringen i artikeln domineras av en politisk skandalgestaltning skall 

svaret variabelvärdet vara “Ja”. 

 

Variabel 13 - Finns det utifrån artikeln i fråga en dominerande gestaltning av Donald Trump 

som någon form av vinnare? Detta kan, men är inte begränsat till, handla om allt ifrån en viss 

enskild politisk debatt, till det amerikanska valet i stort, eller en annan motsvarande situation. 

 

Variabel 14 - Finns det utifrån artikeln i fråga en dominerande gestaltning av Donald Trump 

som någon form av förlorare? Detta kan, men är inte begränsat till, handla om allt ifrån en 

viss enskild politisk debatt, till det amerikanska valet i stort, eller en annan motsvarande 

situation. 
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Variabel 15 - Innefattar artikeln någon form av så kallade “krigsmetaforer” inom ramarna för 

gestaltningsteorin?  

 

Variabel 16 - Innefattar artikeln någon form av så kallade “sportmetaforer” inom ramarna för 

gestaltningsteorin? 

 

Variabel 17 - När det kommer till Donald Trumps “kändisskap” inom ramen för artikeln så 

innefattar detta allt som på ett eller annat vis berör eller omnämner Donald Trump i rollen 

som någon form av känd person. Denna fråga är inte bunden till någon förbestämd kontext 

utan kan variera, oavsett om det gäller Donald Trumps privatliv eller inom sin 

professionalism. Vi väljer dock att inte definiera själva presidentskapet som en form av 

kändisskap inom ramen för denna studie.  

 

Variabel 18 -  Om privatpersonen Donald Trump har en mer dominerande ställning i artikeln 

än president Donald Trump, så skall svaret vara “Ja” på denna fråga. 

 

Variabel 19 - Om president Donald Trump har en mer dominerande ställning än 

privatpersonen Donald Trump så skall svaret vara “Ja” på denna fråga. 

 

Variabel 20 - Med innehåll utifrån Donald Trumps Twitter-flöde inkluderas allt ifrån 

hänvisningar till Donald Trumps specifika Twitter-konto till, till specifika sakfrågor från 

kontot alternativt direkta medhavda citat från kontot alternativt. 

 

Variabel 21 - Med innehåll utifrån kandidatens Facebook-flöde inkluderas allt ifrån 

hänvisningar till Donald Trumps specifika Facebook-konto till, till specifika sakfrågor från 

kontot alternativt direkta medhavda citat från kontot alternativt. 

 

Variabel 22 - Om Donald Trump beskrivs som sexistisk är svaret på denna fråga “Ja”. 

 

Variabel 23 - Om Donald Trump beskrivs som populistisk är svaret på denna fråga “Ja”. 
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Variabel 24 -  Om Donald Trump beskrivs som rasistisk är svaret på denna fråga “Ja”. 

48 


