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Abstract 

 

Titel: Donald Trump i media – en kvantitativ innehållsanalys av New York Times och Wall 

Street Journals rapportering inför presidentvalet 2016 

Författare: Andreas Lindberg & Anton Johansson 

Kurs: C-uppsats, JO035G, VT2016 

Antal ord: 13 935 

 

USA:s presidentval 2016 var ett högst ovanligt val, och var omtalat i stora delar av världen. 

På demokraternas sida fanns Hillary Clinton, som därmed blev första kvinnan i historien att 

representera ett av de stora partierna. Republikanerna representerades av Donald Trump, en 

affärsman god för miljarder utan tidigare politisk erfarenhet. Den 8 november 2016 stod det 

klart att USA:s befolkning hade röstat fram Donald Trump som landets nya president. Valet 

skapade ett enormt publikt och medialt intresse och Donald Trump figurerade flitigt i media. 

Men hur gestaltade och framställde två av de största amerikanska tidningarna landets 

blivande president veckorna innan valet. Syftet med undersökningen är att se hur Wall Street 

Journal och New York Times har rapporterat om Donald Trump inför presidentvalet 2016.  

 

Vi har gjort en kvantitativ innehållsanalys där vi har använt oss av 133 artiklar med fokus på 

Donald Trump från en tidsperiod på två veckor innan valet 2016. Materialet har analyserats 

med hjälp av ett kodschema utformat efter vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

Resultatet visar att den gestaltning som användes mest i artiklar om Trump var 

spelgestaltning. Därmed ser vi att vårt resultat ger liknande svar som i resultat från tidigare 

forskning. Vår studie visar att Trump citerades i 29 av 133 artiklar, resterande artiklar visade 

på en relativt jämn fördelning. Artiklarna framställde för det mesta Trump negativt, tätt följt 

av neutralt. Han blev positivt framställd i runt 10 procent av artiklarna. 

 

Nyckelord: Donald Trump, Amerikanska presidentvalet, Gestaltningsteorin, Spelgestaltning, 

Källförekomst, Valjournalistik,  
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1. Introduktion 

Den 8 november 2016 gick USA till val. Landets presidentval var ett högst ovanligt val, och 

var omtalat i stora delar av världen. På demokraternas sida fanns Hillary Clinton, som därmed 

blev första kvinnan i historien att representera ett av de stora partierna. Republikanerna 

representerades av Donald Trump, en affärsman god för miljarder utan tidigare politisk 

erfarenhet.
1
 

 

"We need somebody that literally will take this country and make it great again. We can do 

that. So ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States." 
2
 

 

Citatet ovan är hämtat från Donald Trumps tal den 16 juni 2015. Dagen då han meddelade att 

han ställer upp i presidentvalet. Under valkampanjens slogan Make America Great Again och 

med flera kontroversiella förslag på åtgärder som att bygga en mur längst gränsen och att 

neka muslimer inträde i landet, gick Trump till val.
3
 Det blev en valkampanj kantad av många 

skandaler och kontroversiella uttalanden som det rapporterades flitigt om i medierna. 

 

I Jesper Strömbäcks bok Den medialiserade demokratin skriver han att medier och 

journalistik lever i symbios med demokrati och politik. I och med den symbiosen kan man 

påstå att journalistiken alltid har politisk betydelse, hur den än används. Om medierna 

rapporterar särskilt mycket om ett politiskt ämne, eller om de undviker ämnet har stor 

betydelse för politiken och blir en sorts politisk handling som även kan få politiska följder.
4
 

Trots att medielandskapet har förändrats och ständigt fortsätter att göra det är journalistiken 

fortfarande medborgarnas främsta källa till politisk information.
5
 Det innebär att man måste 

studera medierna och deras bevakning av politik och samhället för att förstå hur människor 

formar sina åsikter och hur de uppfattar verkligheten.
6
  

 

Många såg den kontroversiella Donald Trump, republikanernas kandidat, som något av en 

uppstickare till en början. Under kampanjens gång pumpades det ut nyheter om skandaler, 

                                                 
1
 Nord, Lars & Mancini, Paolo & Gerli, Matteo. The exceptional election: press coverage of Clinton 

and Trump in Italy, Sweden and the UK. Demicom, 2017, sid 5. 
2
 DelReal, A. Jose, Washington Post, “Donald Trump announces presidential bid”. 2015-06-16. 

3
 BBC, “Donald Trump's life story: From hotel developer to president”. 2017-01-20. 

4
 Strömbäck, Jesper. Den medialiserade demokratin – om journalistikens ideal, verklighet och makt. 1 

uppl. Kristianstad: SNS Förlag, 2004, sid 13-14.  
5
 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper. Medierna och demokratin. 2 uppl. Studentlitteratur, 2012, sid 264 

6
  Ibid. Sid 265  
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kontroversiella politiska förslag och tveksamma uttalanden, samtidigt som hans popularitet 

bland väljarna växte hela vägen fram till valdagen.
7
 Men trots det pekade de sista 

opinionsundersökningarna innan valet på att Trumps motståndare Hillary Clinton skulle bli 

landets nya president.
8
 Ändå blev det i slutändan Donald Trump som gick segrande ur valet. 

 

Medier har stor betydelse för en valrörelse och väljarnas huvudsakliga källa till politisk 

information är nyheterna. Även om nyheterna inte direkt formar väljarnas åsikter, så styr 

deras nyhetsrapportering och gestaltning åtminstone vad väljarna ska ha åsikter om.
9
 

Forskning har visat att det finns ett samband mellan vilka frågor medierna uppmärksammar 

och vilka frågor väljarna utgår från när de formar sina uppfattningar om 

presidentkandidaterna.
10

 Fokuserar nyheterna enbart på skandaler kring en viss kandidat 

hamnar de skandalerna färskt i minnet hos väljaren när den ska forma sin uppfattning om 

kandidaten. Fokuserar nyheterna istället mer på politiken som ett spel och på vem som vinner 

och vem som förlorar tenderar bilden av kandidaterna som vinnare och förlorare att förstärkas 

hos väljaren.
11

 

 

New York Times och The Wall Street Journal är två av de största tidningarna i USA, har 

rapporterat flitigt om politik och når en väldigt stor publik. Detta gör att de blir 

agendasättande för både läsare och andra medier och därför är det särskilt intressant att 

studera valrapporteringen från just de här tidningarna.
12

 Hur dessa två tidningar väljer att 

exempelvis gestalta nyheter om en presidentkandidat eller vem de låter uttala sig lär påverka 

inte bara väljarna, utan även andra medier.  

 

Tidigare studier av amerikanska medier har visat att Trump fick mer medieutrymme än 

HIllary Clinton under valperioden.
13

 Det är så klart många aspekter som spelar in i 

framgången hos en presidentkandidat. Enligt dagordningsteorin och gestaltningsteorin bör 

medias behandling av Donald Trump vara en av dem och därför blir det då viktigt att 

                                                 
7
 https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/trump_favorableunfavorable-5493.html 

8
  Tronarp, Gustaf, Aftonbladet, ”Nu leder Clinton - i flera stora mätningar”. 2016-11-07, sid. 11. 

9
 Strömbäck, Jesper & Nord, Lars. Väljarna, partierna och medierna. SNS förlag, Stockholm, 2009. 

sid. 226. 
10

 Ibid. sid. 233. 
11

 Strömbäck. Den medialiserade demokratin – om journalistikens ideal, verklighet och makt. sid 275. 
12

 McCombs, Maxwell. Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen. 
1:a uppl. Stockholm: SNS förlag, 2006 sid 133 
13

 Patterson, E, Thomas. News coverage of the 2016 general election: How the press failed the 
voters. Harvard Kennedy School, 2016, sid 7.  

https://www.realclearpolitics.com/epolls/other/trump_favorableunfavorable-5493.html
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undersöka hur medier rapporterade om honom genom valkampanjen. Analysenheterna i 

tidigare studier har varit flera olika medier samtidigt från både tidningar, TV och radio. Vi 

har valt att enbart studera The New York Times och The Wall Street Journals rapportering 

om Trump två veckor innan valet 2016. Med tanke på att det är två stora och inflytelserika 

tidningar som i viss mån är agendasättande för andra medier är det intressant och relevant att 

studera deras rapportering. 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med den här studien är att visa hur Wall Street Journal och New York Times har 

rapporterat om Donald Trump inför presidentvalet 2016.  

 

För att besvara ovan nämnda syfte utgår vi från följande frågeställningar:  

● Hur har Donald Trump gestaltats av New York Times och The Wall Street Journal? 

● Hur ofta får Donald Trump komma till tals i artiklar som handlar om honom själv i 

dessa tidningar?  

● Vilka andra personer är det som kommer till tals i artiklar om Donald Trump? 

● Varifrån hämtar journalister citat av och om Donald Trump?  

● Har artiklar om Donald Trump en övervägande positiv, negativ eller neutral ton under 

valrörelsen? 
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2. Teori & tidigare forskning 

 

2.1 Dagordningsteorin 

Vår teoretiska utgångspunkt är fokuserad på två centrala teorier om mediers rapportering om 

samhällsfrågor och politik, gestaltningsteorin och källförekomst. Hur Trump gestaltas kan te 

sig på olika sätt. Det kan vara på vilket sätt han framställs, om hans sakfrågor lyfts fram eller 

om kampen mellan honom och Hillary Clinton ligger i fokus som spel. Hur Trump 

förekommer i media är det vi tittar på i avsnittet om källförekomst. Är det Trump som uttalar 

sig eller är det någon annan, till exempel en annan politiker? Var kommer uttalandena ifrån, 

är det twitter, presskonferenser eller en vanlig intervju? 

 

Under upptakten till valdagen är medierna fyllda med information. Olika källor får utrymme i 

media och politikerna gestaltas på olika sätt. Det som enligt dagordningsteorin fångar 

medborgarnas uppmärksamhet är det som nyhetsmedierna prioriterar. Det som de sätter på 

sin dagordning sätter även nyhetskonsumenternas dagordning. Det vill säga att de frågor och 

ämnen som nyhetsmedierna väljer att lyfta fram och belysa är de ämnen som konsumenterna i 

stor utsträckning kommer att uppfatta som viktiga.
14

 Rapporteras det exempelvis väldigt 

mycket om att Trump vill bygga en mur mot Mexiko i de stora medierna under en valperiod 

kommer mediekonsumenterna att uppfatta det som en viktig fråga. Därför har vi valt att 

nedan presentera dagordningsteorin som en introduktion till våra centrala teorier. 

 

Grundaren till idén om dagordningsteorin, Walter Lippman, menar i sin bok Public Opinion 

från 1922 att nyhetsmedierna är publikens fönster mot den värld som är utom räckhåll för den 

direkta erfarenheter och att den därmed bestämmer publikens kognitiva karta över denna 

värld.
15

 

 

Nästan 100 år senare står dagordningsteorin på samma grund. Genom att till exempel sätta 

nyheter på förstasidan, göra TV-inslag och att återkomma till en nyhet sätter medierna ett 

budskap – en form av ledtråd – om ett nyhetsämnes betydelse. Allmänheten tar till sig av 

mediernas ledtrådar för att sätta sina egna dagordningar och avgöra vilka frågor som är 

viktigast. Det går att säga att nyhetsmediernas dagordning till slut blir medborgarnas 

dagordning. Att få medborgarna att placera en fråga eller ett ämne högt upp på dagordningen 

                                                 
14

 McCombs, Makten över dagordningen – om medierna, politiken och opinionsbildningen. sid 24.  
15

 Ibid. 25 
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så att den hamnar i fokus för deras egna uppmärksamhet, är det första steget i bildandet av en 

allmän opinion.
16

 

 

Dagordningsteorin i sig påverkar inte vad en person ska tänka, utan sätter snarare agendan för 

vad en person ska tänka på. Man kan säga att den vägleder allmänheten i dess uppfattningar 

om politik och offentliga personer, vilket gör att mediernas inflytande över dagordningen blir 

en central grundpelare i den allmänna opinionsbildningen. Genom att massmedier 

uppmärksammar vissa saker och nonchalerar andra påverkar de allmänhetens sätt att bedöma 

regeringar, politiska aktörer och politiska åtgärder.
17

 

 

2.2 Gestaltningsteorin 

Tillsammans med dagordningsteorin är gestaltningsteorin den viktigaste teorin när det 

kommer till politisk kommunikation och mediernas makt. Jesper Strömbäck och Lars Nord 

beskriver gestaltningsteorin som en teori med tre skepnader. En skepnad är att mediernas 

gestaltningar av verkligheten påverkar hur människor uppfattar saker. En annan skepnad är 

att medierna – genom att gestalta verkligheten på vissa sätt men inte andra – återproducerar 

och sprider ideologiers sätt att se på verkligheten. I en tredje och sista skepnad handlar teorin 

om mediernas innehåll och vad det egentligen representerar.
18

 

 

Forskaren Robert Entman beskriver i sin artikel Framing toward clarification of a fractured 

paradigm att gestaltning är att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem 

mer framträdande i en kommunicerande text på ett sätt som främjar en viss 

problemdefinition. Just orden välja och framträda är viktiga när det kommer till gestaltning. 

Entman skriver att när man gestaltar väljer man ut och lyfter fram viss information från ett 

ämne. Därmed gör man informationen mer framträdande vilket betyder att den biten blir 

lättare för en person att upptäcka, den blir mer meningsfull och den blir mer minnesvärd för 

publiken.
19

  

 

                                                 
16

 Ibid. Sid 24. 
17

 Ibid. Sid 156-157. 
18

 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle. 2:a uppl. Stockholm, Studentlitteratur AB, 2015.  
Sid 118-119. 
19

 Entman, Robert. Framing toward clarification of a fractured paradigm. Journal of communication, 
1993, sid 52-53.  
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Entman lyfter fram gestaltningens betydelse för politisk kommunikation. Vad man väljer att 

gestalta kommer ha betydelse för publikens reaktioner, beroende på vad som väljs att lyftas 

fram och vad som väljs att inte lyftas fram. Politiker som söker stöd hos medborgare är 

tvingade att tävla mot varandra och mot journalister och andra medier. Här spelar 

gestaltningen en stor roll när det kommer till politisk makt. Att ha kontrollen över 

gestaltningen i en nyhetstext är enligt Entman mer eller mindre definitionen av makt.
20

 

 

I boken Den medialiserade demokratin skriver Jesper Strömbäck om fyra alternativa 

gestaltningar av politik i form av spel-, sak-, skandal- och triviagestaltning.
21

 

Spelgestaltning: När politik gestaltas som spel fokuserar journalistiken på politik som spel, 

strategi, relationer mellan politiska aktörer och hur politik bedrivs. Ord man associerar med 

spelgestaltad politik är ord som vinnare, förlorare, spel-, sport och krigsmetaforer. Det anses 

även vara spelgestaltning när journalistiken fokuserar på politikern i stället för den politik 

som politikern företräder. 

 

Thomas Patterson har i studier av nyhetsrapporteringen från valkampanjen 2016 undersökt 

hur amerikansk media gestaltade och rapporterade om det amerikanska presidentvalet 2016.
22

 

Han skriver att amerikansk media till största del fokuserar på presidentvalet som en tävling. 

De rapporterar om vem som vinner och vem som förlorar, hur stort och varför. De baserar en 

stor del av nyheterna och analyserna på opinionsundersökningar. Så har det varit sedan 1970-

talet då medieorganisationer började skapa sina egna opinionsundersökningar. Patterson 

pekar på att det är tydligt varför journalister väljer att fokusera på spelgestaltning. Det är en 

enkel väg att förmedla en våg av färskt material till publiken. Ett sådant exempel är resultat 

från olika opinionsundersökningar. Resultaten av opinionsundersökningar tenderar att 

gestalta innehållet i andra ämnen och frågor, när journalister använder dem till att förklara 

betydelsen av något som nyligen har inträffat. Ett exempel är när FBI:s chef meddelade att 

ytterligare exemplar av Clintons mejl hade hittats. Det största fokuset efter det låg på hur stor 

betydelse det hade för Clinton i opinionsundersökningarna.
23

 

 

                                                 
20

 Ibid. Sid 55.  
21

 Strömbäck. Den medialiserade demokratin – om journalistikens ideal, verklighet och makt. sid 167. 
22

 Patterson, E, Thomas. News coverage of the 2016 general election: How the press failed the 
voters. Harvard Kennedy School, 2016, sid 8 
23

 Ibid, sid 9. 
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Sakgestaltning: Den raka motsatsen till spelgestaltning. När politiken sakgestaltas ligger 

fokus på vad som har hänt, sakfrågor, vad någon har föreslagit eller om någonting som har 

sagts är relevant för det sakliga innehållet inom politiken. Ur ett demokratiskt perspektiv är 

journalistikens viktigaste uppgift att tillhandahålla sådan information som människor behöver 

för att fritt och självständigt kunna ta ställning i olika samhällsfrågor. Därför bör 

nyhetsrapportering om sakfrågor prioriteras av medier, anser en del forskare baserat på en 

normativ syn på mediernas roll i det demokratiska samhället.
24

 

 

Vikten av att prioritera sakfrågor är något som även lyfts fram av medieforskarna Toril 

Aalberg, Jesper Strömbäck och Claes H. De Vreese i den vetenskapliga artikeln The framing 

of politics as strategy and game: A review of concepts, operationalizations and key findings. 

De pekar på att när nyhetsmedier reducerar fokuset från sakfrågor och i stället fokuserar på 

till exempel spel eller det politiker vill ska fokuseras på, så underminerar det den politiska 

informationen och engagemanget hos publiken och aktiverar en sorts politisk cynism. Det 

händer på grund av att det gör det politiska spelet eller politikers egna intressen mer 

framträdande, medan information om politiska sakfrågor minskar.
25

      

   

I amerikanska medier får sakfrågor generellt sett lite utrymme i medierna – och så var även 

fallet under valkampanjen 2016 som Thomas Patterson valde att undersöka. Bara tio procent 

av mediebevakningen kom att handla om sakfrågor. Det går att jämföra med 

spelgestaltningen som tog upp 42 procent av mediebevakningen. Den stora anledningen till 

detta är att sakfrågor är bestående genom hela valprocessen. Saker som går att spelgestalta 

kan komma och gå över en natt, om så hade varit fallet med sakfrågor hade det fått betydligt 

mer utrymme. Sakfrågor får först och främst utrymme när politikern presenterar det. Senare 

blir det gamla nyheter och blir till rubriker endast om det finns någon ny vinkel på sakfrågan. 

Det är då medielogiken styr vilket gör att spel värderas högre än sak i och med att det är 

nyheter i form av nya händelser.
26

 

 

Pattersons forskning visar på att Trumps sakfrågor faktiskt fick mer utrymme än vad 

presidentkandidaterna brukar få. Anledningen är hans sätt att prata om sina sakfrågor. Genom 

                                                 
24

 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper. Mest spelgestaltningar och strukturell partiskhet. rapport 33. Mid 
Sweden University, Sundsvall, 2017, sid 24-25. 
25

  Aalberg, Toril, Strömbäck, Jesper & De Vreese, H Claes. The framing of politics as strategy and 
game: A review of concepts, operationalizations and key findings. Journalism 13, 2012, sid, 165.  
26

 Patterson, News coverage of the 2016 general election: How the press failed the voters. sid 9. 
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sitt burdusa sätt fångade han på det sättet journalisternas uppmärksamhet.
27

 Även hans 

sakfrågor var nya i det avseendet att han inte utgick från den vanliga republikanska politiska 

retoriken.
28

 I stället kom han med nya, oväntade och uppseendeväckande politiska förslag. 

 

Skandalgestaltning: Denna typ av gestaltning fokuserar på moraliskt eller juridiskt 

klandervärda beteenden hos politiker. De kan innefatta exempelvis känsloladdade eller 

anklagande innehåll som till exempel en viss ton i ingressen eller stora rubriker som lockar 

läsare. Även tonen i själva artikeln kan variera beroende på vad som rapporteras om 

politikern eller makthavaren i det sammanhanget. Beroende på hur journalisten väljer att 

vinkla kan ett uttalande som i grunden är en felsägning bli till en skandal.
29

 

 

Att skandalgestalta politiska aktörer har varit ett sätt att bevaka en valrörelse ända sedan 1976 

när Jimmy Carter sa i en intervju med tidningen Playboy att han tittade på många kvinnor 

med åtrå. Det som gör att skandaler får utrymme i media är inte för att skandaler visar hur bra 

eller dålig en president kan komma att bli – de får utrymme i media för att det blir ett avbrott 

i det slentrianmässiga nyhetsrapporterandet, och kan påverka kandidatens vinstchanser.
30

 

 

Thomas Patterson citerar i sin artikel News coverage of the 2016 general election: How the 

press failed the voters den politiska forskaren Larry Sabatos observationer. Han säger att 

skandalgestaltning har blivit ett spektakel som inte liknar något annat i modern amerikansk 

politik och media går efter en sårad politiker likt utsvultna hajar. Såren må ha varit 

självförvållade, och politikern kanske verkligen förtjänar sitt öde, men här tar journalisterna 

över huvudrollen och skapar nyheterna lika mycket som de rapporterar om det”.
31

    

Triviagestaltning: När något som gestaltas inte alls har med politik att göra eller inte har 

någon relevans för det sakpolitiska. Samtidigt handlar det om eller innefattar politiker.
32

 

 

Trump är en källa som var en central punkt i mediernas rampljus under valperioden. Ovan har 

vi presenterat olika sätt som han kan ha gestaltats på. Även fast det är journalisterna som 

                                                 
27

 Ibid, sid 12.  
28

 Gimein, Mark, Time, “Donald Trump and the GOP Have Different Plans for Your Money”. 2016-07-

19. 
29

 Strömbäck, Jesper. Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska 
makthavarna. 2000. Lund: Studentlitteratur, sid 225.  
30

 Patterson, News coverage of the 2016 general election: How the press failed the voters , sid 10.  
31

 Ibid, sid 10.  
32

 Strömbäck. Den medialiserade demokratin. 2004. Sid 167 
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slutför nyhetsprodukten kan Trump i egenskap av källa påverka gestaltningen. Det leder oss 

in på vilken makt källan besitter. 

 

2.3 Källans makt 

Den moderna typen av kampanjande bygger på ett mer sofistikerat sätt att styra sina politiska 

plattformar och sin politiska kommunikation. Det påverkar hur politiker agerar i sitt 

valkampanjande i relation till medier. Den moderna politiska kommunikationen har blivit mer 

professionell och journalister ser det i större utsträckning som sin uppgift att avslöja spelet 

bakom den i stället för att rapportera om själva sakfrågorna.
33

  

 

Politikerna har numera fler och mer direkta egna plattformar i form av Twitter, Facebook, 

hemsidor och liknande där de kan sätta dagordningen på egen hand. Donald Trump till 

exempel, som har över 43 miljoner följare på twitter, kan skriva en tweet under natten och 

räkna med att journalisterna plockar upp den i sina nyheter när de kommer till redaktionen på 

morgonen. Detta gör alltså att det inte bara är journalisterna som styr över dagordningen, utan 

även källorna kan till viss del sätta agendan för vad nyheterna ska handla om och till viss del 

även hur de ska gestaltas, även om det i slutändan alltid blir journalisten som har sista ordet.
34

  

 

Gadi Wolfsfeld skriver i boken Making sense of media & politics att politiska aktörer i stor 

utsträckning har möjlighet att sätta agendan, men för att få stor makt över dagordningen krävs 

stor politisk makt. En presidentkandidat bevakas ständigt av ett stort antal journalister och allt 

han eller hon gör plockas upp av medierna, därför har presidentkandidaten lätt att få medierna 

att rapportera om de ämnen han eller hon vill uppmärksamma. En kongressman eller annan 

politiker med mindre politisk makt har en mängd andra politiker och andra röster att 

konkurrera mot och måste då ha ett mer anmärkningsvärt budskap eller göra något mer 

spektakulärt för att få mediernas uppmärksamhet och kunna påverka dem.
35

 

Men det finns ett sätt för de flesta politiska aktörer att fånga mediernas uppmärksamhet, 

menar Wolfsfeld. Oavsett om du har stor politisk makt eller inte så kommer mediernas 

uppmärksamhet alltid att fångas av en konflikt eller en skandal.
36

  

                                                 
33

 Aalberg, Strömbäck, De Vreese. The framing of politics as strategy and game: A review of 
concepts, operationalizations and key findings. sid 164. 
34

 Strömbäck, Makt, medier och samhälle. Sid. 152. 
35

 Wolfsfeld, Gadi, Making sense of media & politics, 1 uppl. Routhledge: New York (2011) sid. 9. 
36

 Ibid. Sid. 10.  
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Mycket av rapporteringen inför valet fokuserade just på konflikten mellan Donald Trump och 

Hillary Clinton. Tidigare studier av valet 2016 visar att stor del av medias fokus låg på just så 

kallad horserace journalism, d.v.s spelgestaltad journalistik som fokuserar på politikernas 

agerande som ett spel mellan kandidaterna för att vinna mark i valrörelsen. Mycket av 

fokuset låg också på vad Thomas Patterson kallar controversies, vilket kan jämföras med 

skandalgestaltad journalistik.
37

 

 

2.4 Medias rapportering och källförekomst:  

Efter varje val brukar det följa en debatt om vem som gynnades och vem som missgynnades 

av medierna. Förlorarna tenderar att skylla på medias gestaltande av dem, medan vinnarna 

påstår sig ha vunnit genom andra orsaker. Diskussionen om mediernas partiskhet handlar om 

två frågor. Den ena är om journalistikens innehåll gynnar eller missgynnar någon eller 

specifika aktörer. Den andra handlar om journalisternas egna åsikter kan avspeglas i det 

journalistiska innehållet.
38

 

 

Tidigare forskning av Thomas Patterson visar att valperioden under 2016 följde ett visst 

mönster. Varje vecka fick Trump mer uppmärksamhet i media än Hillary Clinton. Överlag 

fick han 15 procent mer utrymme i media än vad Clinton fick. Trump fick även mer utrymme 

att prata om Clinton än vad hon fick prata om honom. Trumps slagord make America great 

again syntes och hördes oftare än Clinton stronger together.
39

 

 

Trump dominerade mediernas rapportering på grund av att hans handlingar och ord var 

perfekta för journalister att skapa nyheter av. Nyheter handlar inte om vad som är vanligt och 

vad som förväntas komma, det handlar snarare om vad som är nytt och annorlunda, och det 

blir ännu bättre när det finns konflikter och ilska inblandat. Något som Trump levererade 

massvis av.
40

 

 

En plattform där journalister drog fram mängder av nyheter från var twitter. Båda 

presidentkandidaterna twittrade flitigt under valkampanjen, men ändå valde journalisterna att 

använda sig av Trumps twittrande oftare än Hillarys.
41

  

                                                 
37

 Patterson. News coverage of the 2016 general election: How the press failed the voters. Sid 8. 
38

 Strömbäck. Den medialiserade demokratin. Sid 123 
39

 Patterson. News coverage of the 2016 general election: How the press failed the voters. Sid 7.  
40

 Ibid, sid 7.  
41
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I dagens medieklimat har presidentkandidaterna större möjligheter att själva göra sig hörda på 

egen hand, via exempelvis sociala medier. Det är fortfarande i stor utsträckning via 

journalistiken som väljarna formar sin uppfattning.
42

 Men allt oftare bygger journalistiken 

som väljarna tar del av på information som journalisten ursprungligen tagit från Twitter. Det 

har länge varit en bra kanal för mediehusen att sprida sinan nyheter och interagera med 

läsarna, men numera när allt fler politiker och partier är aktiva med att sprida sina budskap 

där har det blivit en viktig del av journalistens arbete att vara närvarande på Twitter och 

bevaka politiker, partier eller andra politiska institutioner.
43

 I och med det har medierna fått 

en källa till politiska nyheter som är både snabb och enkel. De behöver bara logga in och se 

vad de politiska aktörerna skrivit sedan sist så har de sannolikt ett par snabba nyheter klara. 

Samtidigt har de politiska aktörerna fått ett enkelt sätt att påverka mediernas dagordning och 

vilka frågor de ska fokusera på under dagen. Donald Trumps twittrande har som sagt 

uppmärksammats, både som fenomen men också som källa till nyheter och citat. I och med 

att han tagit twittrandet till en ny nivå och gjort det till en av sina huvudsakliga plattformar 

under valrörelsen blir det en relevant och intressant del att ta med i den här undersökningen.  

 

Samtidigt som de politiska aktörernas chans att ta plats och göra sig hörda i egna kanaler ökat 

så blir deras utrymme i de mer traditionella kanalerna allt mindre. 

Thomas Patterson har studerat amerikanska val långt tillbaka i tiden. I hans bok Out of order 

från 1994 skriver han att en presidentkandidat som figurerade i ett nyhetsinslag 1968 sågs tala 

under 84 procent av inslaget. Den genomsnittliga soundbiten (ett ljudklipp där en person hörs 

tala, vanligtvis till stillbilder) med tal från en presidentkandidat var då 42 sekunder. Tio år 

senare, 1988, hade det snittet sjunkit till mindre än tio sekunder. 1992 var den genomsnittliga 

soundbiten med en presidentkandidat också under tio sekunder och för varje minut en 

kandidat hördes tala talade journalisten sex minuter.
44

 

 

Även när det kommer till tidningar har utvecklingen varit liknande. 1960 var det 

genomsnittliga citatet från en presidentkandidat i en toppartikel i New York Times 12 rader 

långt. Över 30 år senare, 1992, hade det snittet halverats och citaten var under sex rader 

                                                 
42

  Nord & Strömbäck. Medierna och demokratin. 2012, sid 264 
43

 Klinger, Ulrike. Svensson, Jakob. The emergence of network media logic, in political 
communication: A theoretical approach. New media & society. Klinger, 2015, vol.17, sid. 1241-1257 
44

 Patterson, E, Thomas. Out of order: An incisive and boldly original critique of the news medias 
domination of Americas political process. Uppl: New ed. New York vintage books, 2011. sid 74. 
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långa.
45

 När Patterson har studerat valkampanjen från 2016 är nyheterna om 

presidentkandidaterna fortfarande dominerade av journalister som pratar om kandidaterna, 

snarare än kandidater som uttalar sig själva. I tidnings- och tv-nyheter om Donald Trump 

under republikanernas konvent 2016 har journalisten 72 procent av utrymmet medan Donald 

Trump står för endast sju procent och resten fördelat på “supporters”, “opponents” och 

“others”. I Hillary Clintons fall under demokraternas konvent var resultatet liknande. Där 

stod journalisten för 69 procent av utrymmet, Hillary för fyra procent och resten fördelat på 

andra.
46

  

 

En av effekterna av skiftet mot den mer journalistcentrerade journalistiken som bedrivs idag 

menar Patterson är att allt mer fokus hamnar på det som han kallar “horse race-journalistm”, 

alltså spelgestaltad rapportering, istället för den sakgestaltade journalistiken. Thomas 

Patterson skriver i boken Out of order att skiftet från en jämn fördelning mellan spel- och 

sakgestaltad journalistik på 1960-talet till att spelgestaltningarna dominerar på 1990-talet till 

viss del beror på att den typen av journalistik passar journalisten bättre eftersom det är 

enklare, snabbare och passar bättre in i det moderna journalistiska maskineriet. Han använder 

citatet “If you don’t write, you don’t exist for that day” av Boston Globes Christine Chinlund 

som en bra förklaring till fenomenet.
47

 

Även när det kommer till vinklingen av nyheterna under valrapporteringen har det skett en 

förskjutning genom åren. Patterson har tittat på rapporteringen från valrörelser under åren 

1960 till 1992. Till en början var fördelningen mellan positiva och negativa nyheter ungefär 

75 procent positiva nyheter och 25 procent negativa. Med åren jämnades fördelningen ut allt 

mer och i mitten av 80-talet tog den negativa rapporteringen över. 
48

 

Siffrorna i resultatet av Robert Pattersons senaste studie av de politiska konventen inför valet 

2016 visar att det fortfarande är en överhängande del negativ rapportering. Fördelningen är 

dock inte lika extrem som på 80-talet. Under de fyra undersökta veckorna har 38 procent av 

rapporteringen haft en klart negativ ton och 21 procent en klart positiv ton, resten har varit 

neutralt eller saknat en tillräckligt tydlig ton av negativitet eller positivitet.
49

  

                                                 
45

 Ibid sid 74.  
46

 Patterson, E, Thomas. News Coverage of the 2016 National Conventions: Negative News, Lacking 
Context. Harvard Kennedy School, 2016. Sid 3. 
47

 Patterson. Out of order: An incisive and boldly original critique of the news medias domination of 
Americas political process. Sid 60. 
48

 Out of order sid 20.  
49
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2.5 Amerikanska dagstidningslandskapet 

I USA finns det över 1 300 tidningar som kommer ut dagligen. Till skillnad från Sverige har 

USA ingen nationell tidning som majoriteten av befolkningen läser, som till exempel Dagens 

Nyheter eller Aftonbladet i Sverige. Många stora tidningar är döpta efter staden de har sin bas 

i, till exempel New York Times, Los Angeles Times och Washington Post.
50

 Det är främst tre 

tidningar som dominerar och når flest människor i USA. Dessa är New York Times, USA 

Today och Wall Street Journal. New York Times och USA Today distribuerar över 2 

miljoner tidningar varje dag. Strax efter kommer Wall Street Journal som är betydligt större 

än Los Angeles times som är den fjärde största tidningen.
51

 

 

New York Times grundades 1851 och anses vara lagd åt det liberala hållet.
52

 Tidningen har 

den näst bredaste distributionen i USA och ges ut både nationellt och internationellt. Den är 

även störst av alla så kallade Metropolitan Newspapers, alltså de tidningar som är lokalt 

baserade men har nationell spridning, exempelvis New York Times, Los Angeles Times och 

Washington Post. Tidningen har flest Pulitzer Prizes med sina 122 utmärkelser.
53

 Den anses 

vara en newspaper of record vilket betyder att den anses vara professionell och auktoritär i 

nyhetsarbetet.
54

 

 

Den tredje av de största tidningarna i USA är Wall Street Journal som grundades 1889. 

Tidningen är baserad i New York men har även asiatiska och europeiska utgåvor. Wall Street 

Journal är en tidning som i grunden är fokuserad på business, och har vunnit 40 Pulitzer 

Prizes. Av USA Today, New York Times och Wall Street Journal anses den sistnämnda vara 

den mest neutrala inom politik.
55

 

 

Vi har valt att fokusera på New York Times och Wall Street Journal i den här studien. Båda 

tidningarna har en stark nationell förankring och är dessutom stora internationellt, de sätter 

även till viss del agendan för vad andra medier rapporterar om. De är högt respekterade och 

står för ett innehåll som anses vara högkvalitativt, något man kan se på bland annat antalet 

Pulitzer Prizes som de båda tidningarna har vunnit. 

                                                 
50
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Tidigare studier av presidentvalet 2016 har gjorts, och då har New York Times och Wall 

Street Journal använts som analysenheter.
56

 I dessa studier har dock flera andra tidningar och 

TV-kanaler också använts. Resultatet har därmed varit en sammanslagning av tidningarna 

och TV-kanalernas rapportering. Men eftersom Nyheter på TV och i tidningar kan gestaltas 

relativt olika och resultaten i dessa studier kan därmed vara färgade av till exempel TV-

kanalernas bevakning. Med detta i åtanke anser vi att det är högst motiverat att undersöka två 

högt respekterade dagstidningars rapportering. 
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3. Metod 

Vi har valt att göra en beskrivande studie, där vi har för avsikt att visa hur det är men inte 

varför. För att göra det kommer vi att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys. Genom 

att göra en kvantitativ innehållsanalys har vi gjort det möjligt att på ett systematisk sätt dra 

generella slutsatser av de resultat vi får fram.
 
Metoden passar studiens syfte eftersom vi har 

velat analysera ett stort urval av artiklar från två tidningar och jämföra dessa. Vi vill även 

undersöka om och i sådana fall hur de olika tidningarna skiljer sig i sin rapportering, och 

därför passar den kvantitativa innehållsanalysen denna studie bäst.  

 

Som Peter Esaiasson m.fl. skriver i boken Metodpraktikan bygger en kvantitativ 

innehållsanalys på konkret och jämförbar data. Den valda metoden har gett oss goda 

möjligheter att få resultatet av vår studie så konkret och tydligt som möjligt, och därmed har 

vi kunnat jämföra och dra slutsatser utifrån det. Kvantitativa innehållsanalyser är vanliga 

inom gestaltningsforskningsstudier då man vill undersöka gestaltningar av politiska nyheter 

samt hur dessa eventuellt skiljer sig mellan olika medier/tidningar. Ämnesdisciplinen kallas 

för politisk kommunikationsforskning och inom den finns det något som kallas för 

beskrivande frågeställningar som handlar om det innehåll man studerar. Exempel på 

beskrivande frågeställningar är likheter och skillnader inom politiken.
57

 

 

3.1 Urval och avgränsningar 

Urvalet är strategiskt baserat på syftet och frågeställningarna då vi vill undersöka hur dessa 

tidningar valt att gestalta presidentkandidaten Trump. Eftersom vi har undersökt hur media 

gestaltade Trump under en viss tidsperiod var det inte någon idé att göra ett slumpmässigt 

urval, och eftersom tidningarna har varit noga utvalda och vi har velat ha friheten att sålla 

bort exempelvis åsiktsartiklar och liknande som riskerar påverka resultatet så har urvalet varit 

strategiskt. 

 

De tidningar vi har valt ut är Wall Street Journal och New York Times. Anledningen till att vi 

har valt Wall Street Journal och New York Times är, som tidigare nämnts under rubrik 2.5 

Amerikanska dagstidningslandskapet, att de är två av USA:s största dagstidningar som också 

lägger mycket fokus på politisk bevakning. De når väldigt många läsare varje dag och är 

                                                 
57
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lokalt baserade men har även en stor nationell spridning.
58

 Forskning visar på att det medier 

uppmärksammar kommer mediepubliken att betrakta som en viktig och angelägen fråga.
59

 

Det, tillsammans med det faktum att tidningarna når ut till så pass många människor i USA 

och resten av världen, gör att de blir agendasättande. Därför är det relevant att studera dessa.  

 

Samtliga artiklar är hämtade från respektive tidnings digitala arkiv. Många av artiklarna är 

betalartiklar som ligger bakom en så kallad plus- eller premiumvägg. Efter att ha tagit del av 

innehållet i några av betalartiklarna insåg vi att innehållet skiljer sig ganska markant mellan 

gratis- och betalartiklar, och att det då varit nödvändigt att ha med även betalartiklarna i vårt 

urval för att undersökningen ska bli korrekt. Därför har vi tecknat prenumerationer hos 

respektive tidning för att säkerställa att vi tar del av hela materialet under den valda perioden.   

 

Vi har valt att avgränsa oss till perioden strax innan valet som ägde rum den 8 november 

2016. Artiklarna vi har analyserat är publicerade under en period på två veckor, från den 24 

oktober 2016 till och med den 7 november 2016. Det har vi gjort för att vi anser att den valda 

tidsperioden är mest relevant för vår studie, eftersom det blir mer rapportering ju närmare 

valet kommer. Många väljare väntar in i det sista med att bestämma vem de ska rösta på, och 

medierna har i slutändan en stark makt över väljarna. De påverkar inte direkt vad väljarna ska 

tycka och tänka, men de har stor makt över vilka frågor väljarna ska tycka och tänka om.
60

 Vi 

har också velat ha en så lång tidsperiod som möjligt för att få ett resultat som speglar 

valrörelsen så bra som möjligt. Analyserar man en kort tidsperiod ökar risken att nyhetsflödet 

domineras av en särskild händelse och skapar ett resultat som inte speglar valrörelsen på ett 

rättvisande sätt. Resultatet blir förvisso rättvist för den tidsperioden, men graden av 

generaliserbarhet för längre tidsperioder sjunker.  

 

Vi har valt att använda oss av enbart nyhetsartiklar i vår analys. Det innebär att åsiktsartiklar i 

form av insändare, krönikor och ledare sållas bort. Även sådant som inte publiceras som 

politik- eller nyhetsartiklar går bort, som t.ex. artiklar där Donald Trump nämns i sport- och 

kulturartiklar. Dessa väljer vi bort för att de antingen kan vara personligt färgade av 

skribenten, eller irrelevanta för valrörelsen. Nyhetsartiklar speglar också de redaktionella 
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nyhetsvärderingarna samt vilka gestaltningar tidningarna har valt. Sökorden vi använt oss av i 

respektive tidnings digitala arkiv är Donald Trump.  

 

3.2 Kodschema 

För att kunna analysera artiklarna på bästa sätt har vi skapat ett kodschema som vi har utgått 

ifrån. Kodschemat är utformat utifrån våra frågeställningar. Samtliga variabler är i ja- och 

nejform för att på bästa möjliga sätt kunna utläsa svaren och jämföra dem mot varandra. 

Tanken var att från början ha ett mindre antal variabler med fler svarsalternativ. Men efter 

noga övervägande kom vi fram till att bara ha svarsalternativen ja och nej för att få en lättare 

överblick över variablerna. Varje artikel som har kodats har ett kodnummer för att vi ska 

kunna lokalisera artikeln i efterhand. Variablerna är indelade i olika kategorier som är 

uppdelade efter olika teman.  

 

Den första kategorin handlar om gestaltning (variabel 5-9). Där svaras det på om artikeln är 

spel-, sak-, skandal-, trivia-, eller annan gestaltning. Anledningen till att vi har med annan 

gestaltning är när artikelns gestaltning inte går att avgöra. Den andra kategorin (variabel 10-

19) berör vem eller vilka som förekommer som den dominerande källan i artikeln. Kategori 

tre (variabel 20-26) handlar om hur källan förekommer, det vill säga om citaten är hämtade 

från till exempel en intervju, ett tal eller ett twitterinlägg. Kategori fyra (variabel 27-29) går 

igenom om Donald Trump framställts som positiv, negativ eller neutral.  

 

Efter att ha provkört kodschemat kom vi fram till att vi behövde ändra på vissa variabler och 

lägga till några. Variabel 18 var från början “Förekommer journalister som källa”, den 

ändrades i stället till “förekommer ingen källa”. Anledningen var att när vi hade valt 

journalister som källa var det inte något citat i artikeln alls. Eftersom vi inte har använt oss av 

några åsiktsartiklar framgår inte heller journalistens åsikter i de texterna, och därmed blev det 

ett betydligt trovärdigare resultat efter justeringen. 

 

3.3 Insamling och sammanställning 

Efter att vi gjort urvalet har vi delat upp materialet mellan oss. Vi har båda läst och kodat 

artiklar från varsin tidning. Efter att ha läst en artikel har vi tagit ett beslut om den artikeln 

passar in i vår undersökning. Är svaret ja har kodning av artikeln påbörjats. I kodningen förs 

artikeln och datan förs in i ett SPSS-dokument. När alla artiklar analyserats har vi tagit fram 

relevanta siffror från ett SPSS-dokument med artiklar från New York Times och ett med 
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artiklar från Wall Street Journal. De dokumenten har sedan sammanfogats i ett stort SPSS-

dokument. Datan har sedan sammanställts i diagram och tabeller.  

 

3.4 Validitet och Reliabilitet 

Kodschemat har utgått ifrån Jesper Strömbäcks teorier om olika gestaltningsformer.
61

 Vi har 

även anpassat variablerna i kodschemat efter Thomas Pattersons tidigare forskning av 

amerikanska presidentval.
62

 Med teorin och tidigare forskning i åtanke har vi skapat 

kodschemat för att få frågeställningarna besvarade och därmed få en god validitet. 

 

Innan själva kodandet satte igång utförde vi ett kodningstest. Syftet med det var att få en bild 

av hur väl variablerna i kodschemat gick att applicera på artiklarna. Vi testkodade runt fem 

procent av artiklarna vilket resulterade i att några variabler lades till i kodschemat och några 

fick formuleras om. Allt detta gjordes för att undvika eventuella fel som skulle kunna uppstå 

senare i kodningen. Efter själva kodningen har flera artiklar kodats om i ett så kallat 

intrakodarreliabilitetstest
63

, då vi bytte plats och kodade om ett antal av varandras artiklar. 

Det gjorde vi på runt tio procent av artiklarna för att se om vår studie höll en tillräckligt hög 

reliabilitetsnivå. Testet visade på en tillräckligt hög reliabilitetsnivå och vi bedömde att 

mätinstrumentet var trovärdigt. Artiklarna som kodades som annan gestaltning, annan (källa) 

och annan (källans ursprung) kodades. De som ursprungligen fick variabeln annan var de 

mest svårtolkade artiklarna. De satte vi oss ner och kodade om tillsammans för att på så sätt 

säkerställa att vi har tolkat även de svåraste artiklarna på samma sätt.  

 

3.5 Metodproblem 

Under arbetets gång har vi inte stött på alltför många problem. Ett problem vi insåg att vi 

skulle stöta på redan innan vi satte igång var tolkningen av artiklarna och kodschemat. Det 

finns alltid en risk med att dela upp materialet mellan oss i gruppen. För enkelhetens skull 

analyserade vi varsin tidning. Detta skulle på förhand kunna innebära att resultaten för de 

olika tidningarna blir olika på grund av att risken finns att vi tolkar artiklarna och 

kodschemat. Det har vi dock undvikit genom att noga utforma kodschemat tillsammans och 
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gjort ett reliabilitetstest efter att kodningen avslutades. Vi har även suttit tillsammans när vi 

har kodat och har bollat flera artiklar med varandra under kodningens gång. 

 

Ett problem har varit att avgöra vilka artiklar som handlar tillräckligt mycket om Donald 

Trump för att vara relevant för vår studie. Det har funnits flera gränsfall under studiens gång. 

När vi kom till en sån artikel har vi tagit hjälp av varandra för att gemensamt komma fram till 

om artikeln är relevant eller inte för att undvika att vi tolkar artiklarnas innehåll på olika sätt.  
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4. Resultat och analys 

Här nedan följer vår resultatdel. Här presenterar vi den statistik vi fått fram från vår 

undersökning. För att redovisa resultatet så tydligt som möjligt har vi valt att presentera 

diagrammen med båda tidningarnas resultat tillsammans i exakt antal angivna artiklar. I 

diagrammen som presenterar tidningarnas enskilda resultat har vi valt att använda oss av 

procent, för att på så sätt lättare kunna visa på skillnader och likheter tidningarna emellan. I 

diagrammen förkortas New York Times som NYT och Wall Street Journal som WSJ. 

 

4.1 Gestaltning 

Under denna rubrik presenteras hur Donald Trump gestaltades inför valet 2016. Resultatet 

visas i form av diagram och förklaras i löpande text. Undersökningen är kopplad till 

gestaltningsteorin och tidigare forskning inom ämnet. 

 

Figur 1: Olika gestaltningar (NYT+WSJ) 

N=133 
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Totalt förekom Donald Trump i 133 artiklar under den tvåveckorsperiod inför valet 2016 som 

vi analyserade. I New York Times fokuserade tidningen på Trump i 62 artiklar och Wall 

Street Journal hade 71 artiklar om USA:s president. 

 

Figur 1 visar tydligt att det är en viss typ av gestaltning som dominerade – spelgestaltning. 

Av 133 artiklar var 86 av dem spelgestaltade. Det är 64.7% av det totala antalet artiklar. Efter 

det är det ett långt glapp ner till den näst mest vanliga gestaltningen – skandalgestaltning. 25 

stycken artiklar var skandalgestaltade vilket uppgår till 18.8%. Efter det är det även där ett 

stort hopp ner till trean – sakgestaltning som användes 9 gånger (6.8%). Strax efter kom de 

triviagestaltade artiklarna som var 8 stycken (6.0%). När det inte gick att avgöra om artikeln 

var spel-, skandal-, sak- eller triviagestaltad användes annan gestaltning. Den 

gestaltningsformen användes på 5 artiklar (3.8%). 

 

Figur 2: Fördelning av gestaltningar NYT/WSJ 

NYT, N=62 

WSJ, N=71 
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I figur 2 syns det att New York Times och Wall Street Journals gestaltning av Donald Trump 

var väldigt lika varandra. Wall Street Journal hade aningen mer spelgestaltade artiklar men 

skillnaden var knappt 4%. De andra gestaltningarna skilde det enbart 2% eller mindre mellan 

varandra. Detta visar på att båda tidningarna valt att gestalta Donald Trump på ungefär 

samma sätt. En stor anledning till att spelgestaltningen var så dominerande var att mycket 

fokus lades på opinionsundersökningar för att se vem som ledde racet mot presidentskapet. 

Exempelvis artiklar som enbart visar hur ställningen ser ut mellan de två 

presidentkandidaterna. New York Times hade dagligen sådana artiklar som bidrog till att öka 

antalet spelgestaltningar. Liknande artiklar skrevs även i Wall Street Journal och precis som i 

New York Times visar den här typen av artiklar hur mätningarna inför valet ser ut och 

fokuserar på vem som är i ledningen.  

 

Den näst vanligaste gestaltningen var skandalgestaltning. I en skandalgestaltad artikel ligger 

mycket fokus på ett innehåll som är känslomässigt eller anklagande. Det kan till exempel 

finnas en viss ton i ingressen eller stora rubriker som lockar läsare. En annan viktig 

ingrediens är att belysa moraliskt eller juridiskt klandervärdiga beteenden. New York Times 

hade flera artiklar där olika minoritetsgrupper kom till tals. Gemensamt för majoriteten av 

dessa artiklar är att det riktades kritik mot Donald Trump och hans politik. I flera fall i båda 

tidningarna utgick den här typen av artiklarna från en minoritetsgrupp i USA där Trump hade 

lågt stöd. Det kunde till exempel handla om ett svart, fattigt och lågutbildat samhälle där 

antalet Trumpanhängare var närmast obefintligt, och om hur deras rädsla för den eventuella 

presidenten såg ut och vad som var dåligt med hans politik i deras ögon. Dessa artiklar 

tenderade ofta att även ha en överhängande negativ ton, men det fanns även artiklar som var 

konstruerade på ett liknande sätt fast med andra grupper där Trump hade stort stöd vilket då 

resulterade i att artikeln fick en mer positiv ton och en annan typ av gestaltning. Den 

skandalgestaltade och negativa varianten förekom dock klart mer än motsatsen.  

 

Tidigare forskning vi har använt oss av inom ämnet är främst skrivet av Thomas Patterson 

som i artikeln News coverage of the 2016 general election: How the press failed the voters 

undersökte hur amerikansk media gestaltade och rapporterade om det amerikanska 

presidentvalet 2016.
64

 Han skriver att amerikansk media till största del fokuserar på 

presidentvalet som en tävling. De rapporterar om vem som vinner och vem som förlorar, hur 
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stort och varför. De baserar en stor del av nyheterna och analyserna på 

opinionsundersökningar. Så har det varit ända sedan 1970-talet och och det syns även tydligt 

i resultatet av den här studien.
65

  

 

Thomas Pattersons undersökning behandlade flera olika typer av medier, bland annat tv och 

andra tidningar vilket gjorde att hans resultat såg lite annorlunda ut än vårt resultat på vissa 

punkter. Gemensamt mellan den här studien och Pattersons studie är att spelgestaltningen är 

dominerande. Patterson pekar på att det är tydligt varför journalister väljer att lägga stor vikt 

vid spelgestaltning. Det är för att det är ett snabbt och enkelt sätt att förmedla färskt material 

till läsarna.
66

 Något som stämde in på New York Times och Wall Street Journal. New York 

Times hade varje dag en artikel som uppdaterade läsarna hur läget såg ut, vem som ledde var 

och hur stort. Det gav läsarna färsk information om vem av de två presidentkandidaterna som 

satt i förarsätet. Spelgestaltade reportage i både New York Times och Wall Street Journal 

förekom. De handlade vanligtvis om grupper av människor där deras livssituation beskrevs 

och vem de skulle rösta på och varför. Att de här två elittidningarna som är så pass högt 

ansedda av både sig själva och av andra inte skiljer sig mer från resten av medielandskapet 

när det kommer till andelen spelgestaltade artiklar är anmärkningsvärt. Man brukar säga att 

det journalistiska uppdraget står på tre ben. En journalistisk produkt ska informera, granska 

och vara ett forum för debatt, men det som presenterats mest under de här två veckorna 

information är i form av spelgestaltade artiklar och väldigt lite av materialet kvalar in under 

de två andra benen som är granskning och forum för debatt.  

 

Robert Entman skriver att när man gestaltar väljer man ut och lyfter fram vissa delar från ett 

ämne. Därmed gör man de delarna mer framträdande vilket betyder att den biten blir lättare 

för en person att upptäcka, den blir mer meningsfull och den blir mer minnesvärd för 

publiken.
67

 Med vår studie som utgångspunkt är det tydligt vad New York Times och Wall 

Street Journal har gjort framträdande – spelgestaltningen. Med spelgestaltningen i fokus har 

de två tidningarna målat upp valperioden som en tävling. När spelgestaltningen är ständigt 

återkommande blir den, precis som Entman skriver, lättare att upptäcka och mer minnesvärd 

för publiken.  
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Att skandalgestaltning och främst spelgestaltning tillsammans utgör över 80% av artiklarna är 

problematiskt om man utgår från hur flera medieforskare resonerar om gestaltning. Lars Nord 

och Jesper Strömbäck pekar på att ur ett demokratiskt perspektiv är journalistikens viktigaste 

uppgift att tillhandahålla sådan information som människor behöver för att fritt och 

självständigt kunna ta ställning i olika samhällsfrågor. Därför bör inte spel- och 

skandalgestaltade artiklar prioriteras. I stället bör sakfrågor vara den dominerande 

gestaltningsformen.
68

 Även medieforskarna Toril Aalberg, Jesper Strömbäck och Claes H. De 

Vreese pekar på liknande resonemang. De skriver att när nyhetsmedier reducerar fokuset från 

sakfrågor och i stället fokuserar på till exempel spel eller det politiker vill ska fokuseras på, 

så underminerar det den politiska informationen och engagemanget hos publiken, och 

aktiverar en sorts politisk cynism. Det händer på grund av att det gör det politiska spelet eller 

politikers egna intressen mer framträdande, medan information om politiska sakfrågor 

minskar.
69

  

 

New York Times och Wall Street Journal är två av de största och mest inflytelserika 

tidningarna i USA. När då dessa två tidningar rapporterar om valperioden med ett 

spelgestaltat fokus blir det problematiskt enligt teorierna från ovan nämnda medieforskare. 

Resultatet visar på att publiken inte får den information som behövs för att självständigt 

kunna ta ställning. I stället blir det politiska spelet det mest framträdande. Det minskar i sin 

tur den politiska informationen och därmed det politiska engagemanget hos publiken. 

 

4.2 Källförekomst  

Under den här rubriken presenteras källförekomsten. Det vi menar med källa i den här 

studien är, som nämnts i tidigare kapitel, den person som har den bärande rollen i artikeln – 

det vill säga den person som citeras mest i artikeln. Inte att förväxla med den person som 

artikeln handlar om, som ju alltid är Donald Trump i den här studien. Vem som är källan har 

vi avgjort genom huvudandelsprincipen, vilket innebär att om två eller flera personer är 

citerade i artikeln blir den person som citeras mest källan.  
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Figur 3: Källförekomst (WSJ+NYT)  

N=133 

  

Under de två sista veckorna inför valet har Donald Trump förekommit som källa i artiklar 

som handlar om honom 29 gånger av totalt. Det är i 21.8% av de 133 artiklar som handlade 

om honom. I 78.2% av artiklarna är det någon annan än Donald Trump som uttalar sig, eller 

ingen alls.   

 

När det kommer till vilka som uttalar sig i artiklar om Trump, förutom han själv, är 

fördelningen ganska jämnt fördelad mellan Trumpmotståndare, Trumpsupporter, annan 

republikan och variabeln demokrat och republikan. En återkommande typ av artikel i både 

New York Times och Wall Street Journal är spelgestaltade artiklar, den överlägset vanligaste 

gestaltningen i båda tidningarna, som grundar sig på opinionsundersökningar. Ofta intervjuas 

“folk på stan” om sin inställning till presidentkandidaten och blir då källa i artikeln. Därför 

ligger variablerna Trumpsupporter och Trumpmotståndare också i topp, efter Donald Trump 

själv. I många artiklar av den typen är både Trumpsupporter och Trumpmotståndare 

intervjuade. När fördelningen av dessa varit så jämn att huvudandelsprincipen inte gått att 

applicera har de hamnat under variabeln demokrat och republikan. Även i de artiklar där 

politiker eller personer som arbetar inom republikanerna och demokraterna intervjuas finns 
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ofta en jämn fördelning av citat från de båda sidorna. Dessa artiklar har också hamnat under 

variabeln demokrat och republikan. I 16 fall, 12% av artiklarna, har journalisten lyckats 

åstadkomma denna jämvikt mellan demokrater och republikaner. Som journalist bör man 

utifrån de rådande journalistiska idealen och förhållningssätten alltid sträva efter att båda 

sidor ska få höras i en fråga för att ge en nyanserad och rättvis bild av frågan samt för att 

undvika att påverka åt ett eller annat håll. Därför sticker variabeln demokrat och republikan 

ut något med sina 12%. I endast fyra artiklar är det Trumps motståndare Hillary Clinton som 

är den dominerande källan till citat och i sju fall är det en annan demokrat. Förvisso har den 

här studien utgått från huvudandelsprincipen i bedömningen av källorna, vilket innebär att 

både demokrater och republikaner förekommer i samma artikel oftare än vad som syns i figur 

3, men då inte med en jämn fördelning av utrymmet. Återigen med tanke på att dessa två 

tidningar ses som elittidningar väcker det fråga om man inte skulle ha väntat sig en något 

större andel artiklar under variabeln demokrat och republikan.  

 

I 14 av artiklarna, 10.5%, finns inga citat och därmed finns inte heller någon källa. Detta 

gäller oftast artiklar där reportern enbart redogör för en opinionsundersökning eller 

förutsättningarna för presidentkandidaterna de sista dagarna inför valet.  
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Figur 4: Fördelning av källförekomst (NYT/WSJ) 

NYT, N=62 

WSJ, N=71 

 

 

När det kommer till gestaltningen var det inte mycket som skilde tidningarna åt (se figur 1), 

men i källförekomsten ser det lite annorlunda ut. Donald Trump är den klart vanligaste källan 

i både New York Times och Wall Street Journal. Men därefter finns en del som skiljer 

tidningarna åt. I figur 4 syns det tydligt att New York Times varit mer benägna att använda 

sig av Trumpmotståndare som huvudsaklig källa. I 8.5% av sina artiklar har Wall Street 

Journal gjort det medan New York Times har gjort det i 19.4% av artiklarna – mer än dubbelt 

så mycket.   

 

Wall Street Journal har överlag haft en jämnare fördelning av de båda sidorna av valet i sin 

rapportering. Demokrat och republikan har 15.5% hos dem medan samma variabel bara har 

8.1% hos New York Times. Variablerna Trumpmotståndare  och Trumpsupporter ligger 

också närmare varandra hos Wall Street Journal än vad de gör hos New York Times. Dock är 

det motsatt när det kommer till variablerna annan demokrat och annan republikan.  
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I båda tidningarna har Hillary Clinton fått väldigt lite utrymme som källa, 1.6% av artiklarna 

i New York Times och 4.2% av artiklarna i Wall Street Journal. Någonting som till viss del 

kan bero på att artiklarna inte handlar om henne, till viss del på att tidningarna inte lever upp 

till den jämvikt mellan sidorna som de ska eftersträva enligt rådande journalistiska ideal och 

förhållningssätt. Resultaten i figur 3 och 4 stämmer också väl överens med Thomas 

Pattersons iakttagelser av samma valrörelserapportering. Pattersons studie visar att Trump 

fick mer utrymme att uttala sig än hans motståndare. Hans slagord “make America great 

again” syntes mer än Hillary Clintons “stronger together” och sett över hela valrörelsen fick 

Trump 15% mer utrymme än Hillary Clinton.
70

  

 

Som vi kan se i figur 4 har Wall Street Journal en jämnare fördelning mellan demokrater, 

republikaner, Trumpmotståndare och Trumpsupporters än vad New York Times har. Detta 

stämmer väl överens med det vi skriver under rubriken 2.5 Amerikanska 

dagstidningslandskapet. Nämligen att Wall Street Journal är den mest neutrala av de största 

amerikanska tidningarna när det kommer till politisk journalistik, och att New York Times är 

något liberalare.
71

 Wall Street Journal har nästan dubbelt så hög andel artiklar med jämvikt 

mellan demokrater och republikaner som källa än vad New York Times har (15.5% mot 

8.1%). Även detta speglar beskrivningen av Wall Street Journal som den mest neutrala 

tidningen inom politiska frågor.  

 

Pattersons studie av tv- och tidningsnyheternas rapportering under republikanernas konvent 

2016 visar att journalisten hade hela 72% av utrymmet medan Trump stod för endast 7%. 
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Figur 5: Källans ursprung (NYT+WSJ) 

N=133  

 

Trump citeras som sagt som källa i 29 av artiklarna, men är inte intervjuad direkt av varken 

Wall Street Journal eller New York Times någon gång. Citaten när Trump står som källa är 

alltid hämtade från andra håll. Nästan uteslutande från offentliga tal, och enstaka gånger från 

intervjuer med andra mediehus.  

Däremot är intervjuer det mest förekommande sättet att citera källor på överlag. Bland de 133 

artiklarna i båda tidningarna citeras källan från direkta intervjuer med tidningar i 61 av 

artiklarna. Dessa intervjuer har inte gjorts med varken Hillary Clinton eller Donald Trump, 

utan de förekommer oftast när källan är antingen annan demokrat eller annan republikan 

samt Trumpmotståndare och Trumpsupporter, som ju är mer lättillgängliga för intervjuer än 

presidentkandidaterna är. I den här frågan ska man ta i beaktning att den ena av tidningarna 

som studerats, Wall Street Journal, portades från Donald Trumps valkampanj redan i juni 

2016.
72

  

 

Endast i ett fall ser vi att källans citat är hämtade från Twitter, vilket inte alls stämmer 

överens med teorin om att Twitter blir en allt vanligare källa till nyheter för journalisterna, 

                                                 
72

 Kudo, Per, Svenska Dagbladet, “Trump portar en av USA:s största tidningar”. 2016-06-13. 



34 
 

som går att läsa om under rubriken 2.4 Medias rapportering och källförekomst.
73

 Detta skulle 

kunna bero på att tidningarna vi studerat inte anser twitter vara en källa som är god nog. Eller 

så kan det bero den tidsperiod vi valt att studera och att mycket annat med högre nyhetsvärde 

hände precis innan valet och prioriterades före vad som skrevs på Twitter. Valrörelsens två 

sista veckor var fyllda av pep rallys och offentliga tal som utgjorde den näst största delen av 

citaten i de studerade artiklarna. I 38 fall av 133 är citaten hämtade från offentliga tal, vilket 

är 28.6%. Offentliga tal går också på sätt och vis att likställa vid att använda Twitter som 

källa. Det finns åtminstone många likheter. Det är Donald Trumps egna kanal och han är fri 

att prata om i stort sätt vad han vill och kan nästan alltid räkna med att det rapporteras om det 

i medierna, och journalisterna har inte lika stor chans att ifrågasätta det som sägs i ett 

offentligt tal som vid till exempel en intervjusituation. På så sätt stämmer resultatet i figur 5 

överens med Gadi Wolfsfelds teori om att politiska aktörer med stor politisk makt i stor 

utsträckning har chans att påverka dagordningen.
74

 I 6 av de 133 artiklarna förekommer ingen 

källa alls. 
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Figur 6: Fördelning källans ursprung (NYT/WSJ) 

NYT, N=62 

WSJ, N=71 

 

 

Den främsta skillnaden mellan New York Times och Wall Street Journal när det kommer till 

var citaten är hämtade är vid intervjuer och offentliga tal. Wall Street Journal har hämtat sina 

citat från egna intervjuer i mer än hälften av artiklarna, närmare bestämt i 53.4% av 

artiklarna. New York Times har en något mindre andel citat hämtade från intervjuer än vad 

Wall Street Journal har, men en större andel citat hämtade från offentliga tal. I övrigt är det 

inte särskilt mycket som skiljer dem åt. Både andelen citat hämtade från Twitter och 

presskonferenser är försvinnande små. Det handlar bara om en artikel på Twitter och en från 

en presskonferens. New York Times har fler artiklar där ingen källa förekommer och Wall 

Street Journal har fler artiklar där annat förekommer. När citaten i en artikel har varit 

hämtade från det vi kallar annat har det vanligtvis handlat om tv-sända debatter, skrivelser 

eller liknande.  
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4.3 Artiklarnas ton 

 

I detta kapitel redogör vi för vilken ton New York Times och Wall Street Journal har i de 

artiklar som handlar om Donald Trump. Om han har framställts positivt har han exempelvis 

beskrivits med positivt laddade ord, som kompetent eller som trovärdig. Ett negativt omdöme 

innebär att han har beskrivits med värdeladdade negativa ord, ej trovärdig och ej kompetent. 

Ett neutralt omdöme betyder att varken en positiv eller negativ ton går att utläsa i artikeln.  

 

Figur 7: Artiklarnas ton (NYT+WSJ) 

N=133 

 

 

 

Av de 133 artiklarna har artiklarnas ton varit övergripande negativt och neutralt. Trump har 

framställts negativt 61 gånger vilket är 45.6% av artiklarna. En neutral ton har använts 58 

gånger vilket är 43.6% av artiklarna. En positiv ton användes klart mest sällan. Det var enbart 

14 artiklar som framställde Trump positivt vilket är 10.5% av artiklarna.  
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Figur 8: Fördelning av artiklarnas ton (NYT/WSJ) 

NYT, N=62 

WSJ, N=71 

 

 

New York Times och Wall Street Journal hade både skillnader och likheter när det kommer 

till tonen i artiklarna av Donald Trump. De skiljer sig väldigt lite åt när det kommer till 

andelen artiklar med en positiv ton. Av New York Times 62 artiklar var 7 positiva och av 

Wall Street Journals 71 artiklar var 7 positiva. Därmed är skillnaden mellan tidningarna inte 

mer än 1.4%. Skillnaderna kom i stället att handla om den neutrala respektive den negativa 

tonen. New York Times hade en betydligt mer negativ framställan av Donald Trump med 36 

artiklar. Wall Street Journal hade 25 artiklar av den sorten. En neutral framställan gjordes 19 

gånger av New York Times och hela 39 gånger av Wall Street Journal.  

 

En anledning till att Wall Street Journal framställde Donald Trump mest neutralt var för att 

de lät folk med olika åsikter komma till tals i samma artikel oftare. Många gånger var det en 

person som uttalade sig negativt om Trump samtidigt som det vägdes upp av en annan person 

med ungefär samma status som uttalade sig positivt. Eftersom det ofta var jämnt fördelat så 

blev resultatet en neutral ton. Det stämmer väl överens med det vi skrev under rubriken 2.5 
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Amerikanska dagstidningslandskapet, nämligen att Wall Street Journal är den mest neutrala 

av de största amerikanska tidningarna när det kommer till politisk journalistik.
75

  

 

New York Times hade inte med två olika sidor lika ofta som Wall Street Journal. Därav den 

inte lika stora neutrala tonen. I stället hade de större fokus på artiklar och reportage där 

antingen Trumpmotståndare eller Trumpsupporters fick komma till tals. Som figur 4 visar var 

det betydligt vanligare med Trumpmotståndare som källor än Trumpsupporters. Varje gång 

en Trumpmotståndare förekom som den huvudsakliga källan var det en negativ ton i artikeln. 

Det faktum att New York Times var sämre på att låta båda sidor komma till tals är därmed en 

starkt bidragande orsak till att de hade en överväldigande negativ framställning av Trump i 

deras artiklar.  

 

Thomas Patterson har undersökt rapporteringen från valrörelser ända sedan 1960. Till en 

början var fördelningen mellan positiva och negativa nyheter ungefär 75 procent positiva 

nyheter och 25 procent negativa. Det kom att jämnas ut allt mer och i mitten av 80-talet tog 

den negativa rapporteringen över.
76

 Det resultat som vi har fått fram går i linje med det 

Patterson har fått fram från sina undersökningar. Visserligen hade Wall Street Journal 

framställt Trump mestadels i en neutral ton men tillsammans var de två tidningarnas 

framställning mest negativ. Den positiva rapporteringen fortsätter att vara underlägsen den 

negativa vilket syns i tidningarnas framställan av Trump. 
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5. Slutsats 

Under denna rubrik är det dags för oss att knyta ihop säcken. Vi kommer här att dra slutsatser 

och diskutera utifrån vår studies syfte tillsammans med frågeställningarna. Våra egna tankar 

kring studien kommer även att synas här.  

 

5.1 Gestaltning 

Alla former av gestaltningar som vi applicerade på materialet enligt gestaltningsteorin fick 

utrymme i de undersökta medierna. Att just spelgestaltning fick så stort utrymme är vi inte 

särskilt förvånade över. Tidigare forskning som vi har tagit del av har visat att spelgestaltning 

är den vanligaste formen när det kommer till politisk journalistik. Anledningen är att det ger 

journalister en möjlighet att komma med något nytt varje dag eftersom 

opinionsundersökningarna visar olika siffror regelbundet. En annan anledning till det höga 

antalet spelgestaltningar är enligt oss att vår undersökning gick igenom artiklar från de två 

sista veckorna innan valet. Då är valperioden i sluttampen och en vinnare är på väg att utses 

och det blir allt mer intressant att veta hur presidentkandidaterna ligger till ju närmare slutet 

på valperioden man kommer. Ett tecken på det är till exempel New York Times dagliga 

uppdaterande artiklar om pollresultat och opinionsundersökningar. 

 

Sakfrågor är som vi nämnt tidigare i både teori- och resultatkapitlet, en viktig ingrediens för 

publiken att känna till för att självständigt kunna ta ställning i politik. Den möjligheten fick 

inte New York Times och Wall Street Journals publik eftersom Donald Trump enbart 

sakgestaltades 6.8% av gångerna. Vår tolkning är att sakgestaltning fick så pass lite utrymme 

för att det helt enkelt inte händer något nytt kring sakfrågorna. Hade Donald Trump 

diskuterat sakfrågorna mer på sina tal han höll hade det säkerligen fått mer utrymme. Men 

eftersom att det sällan presenteras nya sakfrågor så sent under en valkampanj fokuserade 

både Donald Trump, Hillary Clinton och medierna mer på valperiodens slutskede som ett 

spel. I tal och i reklamfilmer, som vi märkt ofta blir agendasättande för nyheterna, ägnade 

båda presidentkandidaterna en hel del tid åt smutskastning, vilket i sin tur kan ha reducerat 

det eventuella utrymme som sakfrågor kunde ha fått. 

 

Att New York Times och Wall Street Journal gestaltar Donald Trump på ett sätt som är mer 

eller mindre likadant är inte särskilt förvånande. Vår teori är att Wall Street Journal och New 

York Times är två stora och respekterade mediehus som liknar varandra på många plan och 

som även står i direkt konkurrens till varandra. Detta leder då till att de jagar samma typ av 
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nyheter för att snabbt kunna vara före den andra tidningen som ett sätt att hantera 

konkurrensen. Som vi nämnt under tidigare kapitel är just de spelgestaltade nyheterna lättast 

och snabbast att få ur sig som tidning, vilket gör att resultaten blir snarlika. 

 

Ett exempel på studier att göra i framtiden är att jämföra amerikanska mediers gestaltning av 

Trump för att sedan jämföra det med internationella medier, till exempel svenska 

nyhetsmedier. Eftersom vårt resultat blev likt tidigare forskning av amerikanska medier vore 

det intressant att ta steget längre för att se på skillnader och likheter med medier utanför 

USA:s gränser. 

 

5.2 Källförekomst 

För att besvara frågan om hur Donald Trump behandlats i tidningarna under valkampanjen, 

som är syftet med den här studien, är det viktigt att titta på vilka som uttalar sig och får 

utrymme i artiklarna som handlar om honom. Efter ett val följer ofta en debatt om vilka som 

gynnats och missgynnats av medias rapportering. Förlorarna tenderar att skylla på medias 

rapportering om dem, medan vinnarna ofta påstår sig ha vunnit av andra orsaker.
77

 Inför 

undersökningen studerade vi det material vi hade att analysera och kom fram till att de 

relevanta variablerna att ha med för att besvara våra frågeställningar när det kommer till 

källfrågan var Donald Trump, Hillary Clinton, annan demokrat, annan republikan, 

Trumpmotståndare, Trumpsupporter, expert samt en variabel för de fall där det råder en jämn 

fördelning mellan demokrat och republikan i artikeln.  

 

Ett genomgående drag för båda tidningarna vi analyserat är att Donald Trump själv är den 

huvudsakliga källan till citat i ungefär var femte artikel. Resten är fördelat på framför allt 

andra demokrater och republikaner, samt väljare från båda sidor. Att andelen artiklar där 

källan är Trump eller Hillary Clinton korrelerar med andelen artiklar där källan är hämtad 

från ett offentligt tal är ingen slump. Endast en gång när en av presidentkandidaterna varit 

huvudsaklig källa har citaten kommit från en direkt intervju med tidningen, och det var en 

gammal intervju med Hillary Clinton i Wall Street Journal som plockats fram igen. Resten av 

gångerna är presidentkandidaterna citerade från offentliga tal. Vid en första anblick kan det 

tyckas anmärkningsvärt, att personen som artikeln handlar om inte får en chans att uttala sig. 

Men i och med att de artiklar vi studerat är publicerade under de två sista veckorna av 
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valrörelsen är presidentkandidaterna ständigt ute på pep rallys i landet och talar. I talen är det 

också så att de sätter sin egen agenda och kan lita på att medierna plockar upp det som sägs, 

vilket gör att deras behov av att låta sig intervjuas numer inte är lika stort som förut. Detta 

stämmer väl överens med det Thomas Patterson skriver i boken Out of order och han nämner 

det även i sin studie av valrörelsen 2016. Politikerna är fortfarande beroende av medierna, 

men deras utrymme att uttala sig själva direkt till medierna krymper. En intressant 

förlängning av den här studien skulle vara att studera valrörelsens två första veckor eller till 

och med en tid innan valrörelsen, för att sedan kunna jämföra resultatet med den här studien. 

På så sätt skulle man kunna få en hint om huruvida avsaknaden av direkta intervjuer med 

Donald Trump beror på tidsperioden vi valt eller något annat.  

 

Kring frågan om direkta intervjuer med presidentkandidaterna bör man ha med sig i 

bakhuvudet att Wall Street Journal är ett av de mediehus som portades från Donald Trumps 

valkampanj redan i juni 2016, och att relationen mellan Trump och tidningen antagligen 

skulle kunna beskrivas som något frostig.  

En intressant studie vore att titta närmare på rapporteringen från en av de tidningarna som 

blev portade från Trumps valrörelse en tid innan incidenten och en tid efter. Exempelvis Wall 

Street Journal som han hävdade hade bedrivit en “oerhört osann” rapportering om 

kampanjen.
78

 Om och hur deras deras behandling av Trump har ändrats efter att de portades 

är en intressant fråga att ta tag i.  

 

I teorikapitlet skriver vi om hur Twitter fått en allt större roll i den politiska journalistiken, 

både som källa till nyheter och som källa till citat. Thomas Patterson och Gadi Wolfsfeld är 

eniga om att så är fallet, men av de artiklar vi haft som material i den här studien förekommer 

Twitter som källa till citat endast en gång. Vad det beror på är svårt att spekulera i. Kanske 

handlar det om just de tidningar vi studerat och att de inte ser den relativt nya kanalen twitter 

som en legitim källa än. Både Wolfsfeld och Patterson har haft ett större urval än oss, och fler 

medier än bara tidningar, så det är möjligt att vi lyckats pricka in två av några få som inte 

använder sig av Twitter i lika stor utsträckning som de andra gör. Eller så kanske det handlar 

om valet av tidsperiod och att nyhetsvärderingen ser annorlunda ut så tätt inpå valet.  

 

 

                                                 
78

 Kudo, Per, Svenska Dagbladet, “Trump portar en av USA:s största tidningar”. 2016-06-13. 



42 
 

5.3 Artiklarnas ton 

Vi har tidigare i slutsatsen diskuterat hur Donald Trump gestaltades och vilka som uttalar sig 

och får utrymme i artiklar om honom. Men för att få en ännu tydligare bild av hur tidningar 

har rapporterat om Trump inför presidentvalet 2016, är det viktigt att undersöka om artiklarna 

om Trump har haft en övervägande positiv, negativ eller neutral ton. 

 

Tidigare studier av den amerikanska medieforskaren Thomas Patterson har visat att det sedan 

1960-talet har blivit en allt mer negativ rapportering kring amerikanska valrörelser.
79

 2016 

undersökte han de politiska konventen inför valet 2016 som visade att det var en 

överhängande del negativ rapportering. Under de fyra undersökta veckorna har 38 procent av 

rapporteringen haft en klart negativ ton och 21 procent en klart positiv ton, resten har varit 

neutralt eller saknat en tillräckligt tydlig ton av negativitet eller positivitet.
80

  

 

Vår undersökning visar på likheter med Pattersons studie. Den stora skillnaden är att antalet 

positiva artiklar var färre i vår undersökning. Den positiva rapporteringen var väldigt låg i vår 

undersökning då bara 10.5 procent av artiklarna var positiva, till skillnad från Pattersons 21 

procent från hans undersökning av partikonventen. Andelen negativa och neutrala artiklar 

skilde sig inte märkbart från tidigare studier. Patterson har som tidigare nämnts, undersökt 

både tidningar och tv, medan vi enbart undersökte de två tidningarna Wall Street Journal och 

New York Times. 

 

Den stora skillnaden mot tidigare forskning av det amerikanska presidentvalet som vi har 

tagit del av, är att de studierna undersökte valrörelsen i stort. Vi har enbart undersökt 

rapporteringen kring en presidentkandidat, Donald Trump. Trots det går det att dra slutsatsen 

att rapporteringen om Trump följer i den riktning som amerikanska medier rapportering kring 

valrörelser har tagit. Likt tidigare studier visar vår undersökning på en överhängande negativ 

rapportering. Faktum är att vår studie visar på en större andel negativ rapportering och en 

mindre positiv rapportering. Det är där Donald Trump kommer in i bilden. Vår slutsats är att 

han engagerar folk och det är många som har en åsikt om honom. Framför allt är det många 

som har negativa åsikter om honom som får sin röst hörd, och därmed bidrar det till att vår 

studie visar på ett större negativt resultat och ett mindre positivt resultat än tidigare studier.  
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Bilaga 1 – kodschema 

 

Allmänna variabler: 
 

Variabel 1: Artikelns kod 

 

Variabel 2: Artikelns datum 

 

Variabel 3: Vem har kodat artikeln? 

 

1. Anton 

2. Andreas 

 

Variabel 4: Vilken tidning förekommer artikeln i? 

 

1. New York Times  

2. Wall Street Journal 

 

Gestaltning: 
 

Variabel 5: Förekommer spelgestaltning? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 6: Förekommer sakgestaltning? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 7: Förekommer skandalgestaltning 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 8: Förekommer triviagestaltning? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 9: Förekommer annan gestaltning? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

 

Källförekomst:  

 

Variabel 10: Förekommer Donald Trump som källa? 
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1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 11: Förekommer Hillary Clinton som källa? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 12: Förekommer annan republikan som källa? 

 

1. Ja  

2. Nej 

 

Variabel 13: Förekommer annan demokrat som källa? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 14: Förekommer både republikan och demokrat lika mycket? 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 15: Förekommer Trumpsupporters som källa? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 16: Förekommer Trumpmotståndare som källa? 

 

1) Ja  

2) Nej 

 

Variabel 17: Förekommer expert som källa? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 18: Förekommer ingen källa? 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 19: Förekommer annan som källa? 

 

1. Ja  

2. Nej 

 

Hur källorna förekommer:  
 

Variabel 20: Förekommer källan i en intervju? 



48 
 

 

1. Ja  

2. Nej 

 

Variabel 21: Förekommer källan på twitter? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 22: Förekommer källan på en presskonferens? 

 

1. Ja  

2. Nej 

 

Variabel 23: Är källan hämtad från en intervju med ett annat mediehus? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 24: Förekommer källan i ett offentligt tal? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 25: Förekommer källan på annat sätt? 

 

1. Ja  

2. Nej 

 

Variabel 26: Förekommer ingen källa? 

1. Ja 

2. Nej 

 

Hur är artikelns ton? 
 

Variabel 27: Positiv? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 28: Negativ? 

 

1. Ja 

2. Nej 

 

Variabel 29: Neutral? 

 

1. Ja 

2. Nej 
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Bilaga 2 – kodinstruktioner 

 

Allmänna kodinstruktioner: Varje artikel besvaras med endast ett alternativ. När en fråga 

kan besvaras med fler alternativ går vi efter huvudandelsprincipen, vilket innebär att det 

alternativ som har störst utrymme i artikeln väljs. 

 

Variabel 1: Artikelns kod. För att spara och systematisera urvalet ges varje artikel en unik 

kod.  

 

Variabel 2: Vilken tidning av New York Times eller Wall Street Journal som artikeln 

förekommer i.  

Variabel 3: Ange vem som kodat artikeln. Ytterligare ett sätt att systematisera och sortera 

urvalet.  

Variabel 4: I vilken tidning förekommer artikeln. Ytterligare ett sätt att systematisera och 

sortera urvalet.  

 

Variabel 5-9 – gestaltning: 

Endast en gestaltning kan väljas till varje artikel. I vissa fall kan en artikel gestaltas på flera 

sätt. I dessa fall väljs den gestaltning som är mest framträdande i artikeln. I de fall 

gestaltningen är för otydlig väljs variabel 9: förekommer annan gestaltning. Eftersom att en 

artikel endast kan ha en gestaltning blir det automatiskt variabelvärde 2) nej på resterande 

variabler under rubriken gestaltning efter att man valt 1) ja på någon av dem.  

 

Vid spelgestaltning fokuseras det på politiken som ett spel och vanliga ord i sådan 

rapportering är vinnare, förlorare, spel-, sport- och krigsmetaforer. Fokus ligger på hur politik 

bedrivs, vem som vinner eller förlorar i kampen om väljarna och opinionen. Kandidaternas 

framträdande, stil och hur de uppfattas är centralt och det finns ett starkt fokus på 

opinionsmätningar och hur kandidaterna klarar sig i dem. Gemensamt för de spelgestaltade 

artiklarna är att de framställer politiken som ett spel. 

 

Vid sakgestaltning – sådan journalistik fokuserar på sakliga förhållanden i verkligheten. Det 

handlar om innehållet i politiska förslag och politiska kandidaters åsikter i sakfrågor.  

 

Skandalgestaltningar fokuserar på skandaler – politiker som någon ansett har betett sig 

moraliskt eller juridiskt klandervärt – exempelvis att en politiker gjort ett klantigt uttalande 

som framställs som en skandal. De kan innefatta exempelvis känsloladdade eller anklagande 

innehåll som till exempel en viss ton i ingressen eller stora rubriker som lockar läsare. Även 

tonen i själva artikeln kan variera beroende på vad som rapporteras om politikern eller 

makthavaren i det sammanhanget. 

 

Triviagestaltningar handlar om något trivialt som inte alls har med politik att göra men som 

ändå handlar om politiker – exempelvis politikernas kläder.  
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Variabel 10-19 – källförekomst:  

Frågan om vem som förekommer som källa syftar till att visa vem som är källan till 

eventuella citat i artiklarna. Den person som har den bärande rollen i artikeln – det vill säga 

den person som citeras mest i artikeln är alltså källan. Inte att förväxla med den person som 

artikeln handlar om, som ju alltid är Donald Trump i den här studien. På denna variabel 

tillämpas huvudandelsprincipen, vilket innebär att om två eller flera personer är citerade i 

artikeln blir den person som citeras mest källan. Om det blir ja på en variabel blir det 

automatiskt nej på de andra variablerna under kategorin Källförekomst.  

 

Variabel 10: Om Donald Trump är den mest citerade personen i artikeln, välj 1. Ja. 

 

Variabel 11: Om Hillary Clinton är den mest citerade personen i artikeln, välj 1. Ja.  

 

Variabel 12: Med annan republikan menas t.ex. en lokal politiker eller någon annan politiker 

eller tjänsteman inom den republikanska organisationen. 

 

Variabel 13: Med annan demokrat menas t.ex. en lokal politiker eller någon annan politiker 

eller tjänsteman inom demokraternas organisation 

 

Variabel 14: När både en annan demokrat och annan republikan ges lika mycket utrymme i 

artikeln och huvudandelsprincipen inte är tillämpbar väljs 1. Ja. Även när Trumpsupporter 

och Trumpmotståndare (se variabel 15) ges lika mycket utrymme i artikeln väljs 1. Ja på den 

här variabeln.  

 

Variabel 15: Med Trumpsupporter menas en privatperson som uttryckligen sympatiserar mer 

med och stöttar Donald Trump.  

 

Variabel 16: Med Trumpmotståndare menas en privatperson som som uttryckligen inte 

sympatiserar med eller stöttar Donald Trump.  

 

Variabel 17: Expert innebär en person som intervjuas för att den är särskilt kunnig på ett 

område. Detta kan t.ex. vara en politisk expert, en pollanalytiker, statsvetare eller liknande. 

 

Variabel 18: I de fall artikeln saknar citat väljs 1. Ja på den här variabeln.  

 

Variabel 19: I de fall källan inte passar in på någon av ovanstående variabler väljs 1. Ja på 

den här variabeln.  

 

Variabel 20-26 – Källans ursprung: 

I vilket forum (twitter, presskonferens, intervju, offentligt tal etc.) är källans citat hämtade?. I 

de fall källans citat är hämtade från flera olika forum utgår vi från huvudandelsprincipen, 

vilket innebär att vi anger det forum där störst del av citaten är hämtade. Om en variabel har 

variabelvärdet 1. Ja blir det automatiskt 2. Nej på resterande variabler.  
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Variabel 20: I de fall källan citeras från en intervju som är gjort av tidningen källan 

förekommer i väljs 1. Ja på den här variabeln.  

 

Variabel 21: I de fall källan citeras från ett Twitterinlägg väljs 1. Ja på den här variabeln.  

 

Variabel 22: I de fall källan citeras från en presskonferens väljs 1. Ja på den här variabeln.  

 

Variabel 23: Med intervju med annat mediehus menas att källans citat är hämtade från en 

intervju med t.ex. en annan tidning eller en radio- eller tv-intervju.  

 

Variabel 24: Ett offentligt tal kan t.ex. vara under ett pepp rally. I många fall tv-sänds dessa 

tal. Även de gångerna väljs 1. Ja på den här variabeln.  

 

Variabel 25: När ingen av de andra variablerna under den här kategorin passar in på artikeln 

väljs 1. Ja på den här variabeln.  

 

Variabel 26: I de fall 1. Ja väljs på variabel 18 väljs även 1. Ja på den här variabeln, eftersom 

att artikeln saknar citat.  

 

Variabel 27-29 – Artikelns ton:  

 

Har artikeln en synlig positiv, negativ eller neutral ton.  

 

Med negativ ton menas att Trump beskrivs: 

– Med värdeladdade negativa ord och anföringsverb (exempelvis rasist, främlingsfientlig. 

Sägs aktören ”hävda”, ”uppge”, eller ”påstå”). 

– Som ej trovärdig, (exempelvis att aktören ej går att lita på, ger vilseledande uppgifter, har 

skrämselpropaganda etc). 

– Som ej responsiv (att Trump inte söker eller har stöd hos folket, inte bryr sig om vad folk 

tycker etc). 

– Som ej kapabel/kompetent (framställs som svag, splittrad, handlingsförlamad, svag 

parlamentarisk förankring). 

– Allmänt negativ. 

  

Med positiv ton menas att Trump beskrivs: 

– Med positivt laddade ord och anföringsverb (Exempelvis ökar, gör framsteg).  Som 

trovärdig (Exempelvis går att lita på, håller vad de lovar, ger klara besked och slingrar sig 

inte) 

– Som responsiv (framställs som demokratisk, med folklig förankring och som lyhörd för 

folks åsikter) 

– Som kapabel/kompetent (framställs som stark, handlingskraftig, stark förankring hos 

väljarna, populär etc.) 

– Allmänt positivt 
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Med neutral ton menas att varken en klar negativ eller positiv ton kan utläsas i artikeln  

 

Har Trump beskrivits både exempelvis negativt och neutralt i en artikel utgår man från 

huvudandelsprincipen och räknar den värdering som har mest utrymme i artikeln. 

 

 

 

 

 

 

 


