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ABSTRACT 

• Donald Trumps Twitter  

Svensk medias gestaltning av Trumps twittrande 

 

• Magnus Wilsson och Erik Liljekvist 

• Journalistik GR (C), Examensarbete, HT 18 

 

• Antal ord i uppsatsen  

10 501 

 

• Problemformulering och syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur mycket 

och hur svensk media bevakar nyheterna kring Donald Trump som uppstår genom hans 

twittrande och hur den ser ut nu jämfört i början av hans presidentskap i dags- och 

kvällstidningar. 

 

• Metod och material 

Undersökningen är en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys om hur Expressen och 

Dagens Nyheter har rapporterat om Donald Trumps twittrande sedan han blev president.  

 

• Huvudresultat  

Studiens resultat visar att Dagens Nyheter skriver mer om Donald Trump, men att 

Expressen har en högre andel artiklar om Donald Trumps twittrande. Det går inte att se 

någon tydlig förändring över tid utan kurvan går upp och ner under hela perioden. Båda 

tidningarna gestaltar Donald Trumps twittrande genom saklig skandalgestaltning. 

Studien visar även att redaktionerna lägger upp artiklarna på olika sätt. Expressen skriver 

om fler saker i samma artikel medan Dagens Nyheter delar upp det i olika artiklar. 

 

• Nyckelord: Donald Trump, Twitter, Medielogik, Gestaltningsteori, Dagordningsteori, 

Dagens Nyheter, Expressen 

2 
 



 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning 4  

2. Syfte och frågeställningar 5  

3. Teori och tidigare forskning 5 

3.1 Tidigare Forskning 5 

3.2 Teori 10 

3.2.1 Gestaltningsteorin 10 

3.2.2 Dagordningsteorin 12 

3.2.3 Medielogik 13 

4. Metod och material 14  

4.1 Kvantitativ Metod 14  

4.2 Kvalitativ textanalys 15 

4.3 Urval 16 

4.4 Reliabilitet och validitet 17 

5. Resultat och analys 17 

5.1 Kvantitativ undersökning 17 

5.2 Kvalitativ undersökning 22  

6. Slutsats och slutdiskussion 36

6.1 Slutsats 36 

6.2 Slutdiskussion 38 

7. Referenser 40 

8. Bilagor 42 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 

 

1. Inledning 

Sedan Donald Trump blev president i USA har han använt Twitter som en plattform för att 

uttrycka sig om olika ämnen. Hans beteende på Twitter är något som amerikanska 

befolkningen inte varit vana vid att se från deras president, och det skapade då stora 

rubriker i media och diskussioner på sociala medier. Under hans första 11 månader som 

president hade Donald Trump twittrat 2 417 tweets. Han spenderade nästan 1 minut på 

varje tweet, vilket totalt sett blir nästan 40 timmar, vilket är en vanlig arbetsvecka för de 

flesta amerikaner. I snitt blir det nästan 7 tweets om dagen (Wiser, M & Wu, Y, 2017).  

 

Tommy Shane(2018) skriver bland annat att Donald Trumps aktivitet på Twitter beskrivs 

som ett fönster till presidentens innersta tankar och känslor. Shane skriver också att det är 

viktigare för väljare att politiker framstår som äkta än vad den faktiska politiken innehåller. 

 

Donald Trumps Twitter ger en inblick i vad som pågår och vad USA:s president tänker och 

gör i realtid. Han uppdaterar dagligen sin twitter med både privata angelägenheter och 

sådant som rör hans presidentskap. Något som lett till att nyhetssidor som CNN har en 

livefeed av Trumps twittrande på sin hemsida(Wills. A & Love. A, 2017). Det ger även en 

direkt kontakt mellan politiker och väljare, men politiker använder sociala medier främst 

som en kanal för att få ut sina politiska budskap(Buccoliero et al, 2018). 

 

Enligt Zhang, et al(2017) är ens synlighet, inflytande och uppmärksamhet på Twitter ens 

värde vilket leder till att Donald Trumps twittrande har ett allt högre nyhetsvärde då hans 

twitteraktivitet vanligtvis får många reaktioner. Detta då sociala medier har fått ett högre 

nyhetsvärde som nyhetskälla i de dagliga rutinerna(Zhang, et al, 2017). 

 

Brian L Ott(2016) ser en problematik i att Donald Trumps twitteraktivitet blir nyheter då 

han menar att det inte är nyheter utan åsikter som skrivs på Twitter. Och ibland är det inte 

ens det då engagemanget på Twitter under valrörelsen 2016 var till stor del 
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botar(Ott,2016). 

 

Donald Trump får stor uppmärksamhet i svensk media, bland annat när det kommer till 

hans twittrande. Till exempel har tweetsen när han hotar Iran, när han hotar Nordkorea 

och hoten mot Ryssland och Syrien(Se bilaga 1) fått stor uppmärksamhet i svensk media. 

Därför har vi valt att fokusera på just de händelserna (se mer i 5. Metod och material). 

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur mycket och hur svensk media bevakar 

nyheterna kring Donald Trump som uppstår genom hans twittrande och hur den ser ut nu 

jämfört i början av hans presidentskap i dags- och kvällstidningar. 

 

2.2 Frågeställningar 

De frågeställningar undersökningen kommer att utgå från är: 

● Hur har rapporteringsfrekvensen förändrats om Donald Trump under hans tid som 

president? 

● Hur skiljer det sig om det är en dagstidning eller kvällstidning som rapporterar? I 

det här fallet Dagens nyheter (dagstidning) och Expressen (kvällstidning). 

 

3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Tidigare forskning 

Tommy Shane skriver i The Semiotics of Authenticity: Indexicality in Donald Trump’s 

Tweets(2018) att det blir allt viktigare att skapa en allt mer autentisk bild av sig själv på 

sociala medier inom den moderna politiken. Han skriver att det även är av en större 

betydelse att framstå som äkta än den faktiska politiken för många väljare. Genom att 

analysera hur nyhetsmedia beskrev Donald Trumps äkthet under valet 2016 visar Shane 

att Donald Trump använder twitter till allt från att diskutera kändisar och skvaller till 

känsliga internationella relationer. Han skriver att en stor del av Donald Trumps 
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framgångar på twitter har mycket att göra med det breda twittrande då det bidrar till en 

mer äkta skildring av hans tankar och känslor. Donald Trumps twitter har beskrivits som 

ett fönster till hans tankar och sinnestillstånd, där olika nyhetsmedier har anställt 

psykologer för att tolka presidentens mentala tillstånd. Något som förstärker bilden av att 

twitter ger oss tillgång till hans innersta tankar snarare än att det skulle vara en 

kommunikationsstrategi. Bilden av att han skriver alla tweets själv ger publiken känslan av 

att vi kommer i direkt kontakt med hans tankar. Donald Trump säger inte åt oss att lita på 

hans autencitet på twitter utan lämnar spår av äkthet gällande författarskap och spontan 

känslomässig betydelse. (Shane, 2018) 

 

Yini Zhang, Chris Wells, Song Wang och Karl Rohe undersökte Donald Trumps 

twitteraktivitet efter presidentvalet 2016 där de bland annat gick igenom varför 

uppmärksamhet kan ge personer extra makt. De nämner fyra aspekter som på något sätt 

kan göra att uppmärksamhet leder till makt.  

1. “Uppmärksamhet är ett måste för att en talare ska kunna mobilisera åsikter hos en 

publik.” 

2. “Uppmärksamhet är makt då det är en kanal som en aktör kan använda för att få 

andra att agera.“ 

3. “Det är en form av valuta. Ägaren till uppmärksamhet kan välja att uppmärksamma 

någon annan sak.” 

4. “Uppmärksamhet är makt för att folk tror att det är makt.” 

Det är i den tredje aspekten där massmedia fortfarande står stark. Media kan forma och 

avstyra aktivisters aktioner i deras jakt för att få tillgång till medias uppmärksamhet(Zhang 

et al, 2017) 

 

De skriver även att en persons nivå av inflytande, synlighet och uppmärksamhet på Twitter 

blir ens värde. Antalet följare och profilvisningar blir ett kvantitativt värde medan 

mängden retweets och svar visar ens värde i publikens erkännande av personens existens. 

För journalistiken har mätningar av publiken fått en större roll i nyhetsvärderingen och 
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nyhetsskapandet. Sociala medier som Twitter har blivit en nyhetskälla och 

undersökningsobjekt i de dagliga rutinerna. Journalister kan känna ett tvång att täcka och 

rapportera uppmärksammade politiska twitterinlägg för att uppfattas som aktuella för sina 

läsare eller av rädsla för att konkurrerande medier kommer rapportera om det först. 

Mätvärdena blir extra viktiga när det handlar om rapporteringen om osäkra händelser. Det 

blir då det som mäter publikens intresse för vad som är relevant(Zhang et al, 2017). 

 

Resultatet i Attention and amplification in the hybrid media system: The composition and 

activity of Donald Trump’s Twitter following during the 2016 presidential election (2017) 

visar antydande bevis för att engagemang på sociala medier som Twitter har spelat en stor 

roll för medias nyhetsbevakning kring Donald Trump. De nämner det som omvänd 

dagordning där allmänheten som har mindre påverkan på den vanliga dagordningen här 

får en större makt genom sitt engagemang på sociala medier. De skriver också att om 

engagemanget på sociala medier är faktiska mätvärden för nyhetsmediernas 

nyhetsvärdering måste man fråga sig varifrån engagemanget kommer ifrån. Engagemanget 

är inte nödvändigtvis neutrala indikatorer av allmänhetens intresse. Det kan vara aktörer 

som så kallade sociala medie-botar eller troll med en agenda som kan utföra 

engagemanget(Zhang et al, 2017). 

 

Brian L Ott skriver i The age of Twitter: Donald J. Trump and the politics of debasement 

(2016) att då twitter kräver väldigt lite av en person då det är väldigt simpelt att twittra. 

Att twittra är något en kan göra trots att man inte har något viktigt eller vettigt att säga. Det 

är en väldigt impulsiv aktivitet som ofta aktiveras av något känsloladdat. Twitterinlägg som 

är känsligt laddade tenderar att allt oftare bli mer retweetade jämfört med andra neutrala 

tweets. Som en jämförelse har Ott jämfört att twittra med att skicka röksignaler, ett kort 

och komplext meddelande som oftast hade något budskap av större vikt som kräver mer av 

dig som person medan att twittra är så enkelt och kräver ingen speciell baktanke som du 

kan göra från i princip var som helst. Likheten blir då att meddelande måste hållas kort och 

rakt(Ott, B, 2016). 
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Ott identifierar tre egenskaper som definierar Twitter. Tre egenskaper som följer ett 

mönster som liknar det sätt som observatörer har sett i Donald Trumps offentliga 

uttalanden.  

1. Enkelhet: 

Donald Trump är inte enkel, han bara uttalar sig som om han vore det. 

2. Impulsivitet: 

Donald Trump uttalar sig på ett sätt som verkar mer impulsivt snarare än 

genomtänkt. 

3. Ohövlighet:  

Donald Trumps språk är mörkare, mer våldsamt och mer benäget att förolämpa. 

Ott beskriver det som en smittsam sjukdom inom det publika samtalet som Donald Trumps 

retorik och Twitter som medium skapar tillsammans.  

 

“Trump’s simple, impulsive, and uncivil Tweets do more than merely reflect sexism, 

racism, homophobia, and xenophobia; they spread those ideologies like a social 

cancer. There is mounting evidence that Trump’s Twitter feed appeals to, resonates 

with, and even endorses white supremacists”(Ott, B, 2016). 

 

I Otts ögon kom inte utgången av presidentvalet som en chock utan snarare så förväntade 

han sig att en personlighet som Donald Trump skulle träda fram. Enligt Ott så garanterades 

Donald Trumps seger i valet av “the Age of Twitter” som han beskriver det själv. Det 

offentliga samtalet kan inte bli en del av politiken på daglig basis utan att det får stora 

konsekvenser. Ott nämner två faktorer som var avgörande för att en person som Donald 

Trump kunde väljas till president. 

1. Den icke-kritiska acceptansen till att plattformar som twitter används som den stora 

källan till nyheter och information om offentliga angelägenheter. 

2. Medias behandling av Twitters innehåll som nyheter. 
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Då 62 procent av den vuxna amerikanska befolkningen använder sociala medier som sin 

primära nyhetskälla menar Ott att det är skrämmande då “nyhetsinnehåll” på sociala 

medier ofta innehåller falska och missvisande historier från alternativa medier. 

Sanningshalten på innehållet är av mindre värde än variabler som att bli delad, gillad och 

värderad. Oavsett om personen är vänster eller höger så blir användaren matad med 

sådant innehåll som talar för dess världsbild (Ott, B, 2016). 

 

Nyhetsmedierna gav Donald Trump ett gyllene läge till gratis reklam. Genom att bevaka 

hans twitterflöde så noggrant och på ett sådant sätt så normaliserades hans sätt att 

kandidera på. Donald Trump fick en alldeles egen plattform att sprida vad han ville oavsett 

hur lite sanning det låg i budskapet då amerikanska medier behandlade hans twitterflöde 

som vanliga nyheter. Ott ifrågasätter även när rapportering om någons twitterflöde började 

räknas som nyheter (Ott, B, 2016). 

 

Ott poängterar att folks meddelanden på Twitter inte är nyheter utan att de är åsikter. Och i 

många falla är det inte ens det då det på Twitter florerar en hel del botar. Efter den första 

och andra debatten skrevs en tredjedel av alla tweets som var för Donald Trump av botar 

och en femtedel av alla tweets som var för demokraternas presidentkandidat Hillary 

Clinton var också botar (Ott, B, 2016). 

  

Luca Buccoliero, Elena Bellio, Giulia Crestini och Alessandra Arkoudas skrev Twitter and 

politics: Evidence from the US presidential elections 2016 (2018) där de undersökte vilket 

inflytande sociala medier hade på det amerikanska valet 2016. Enligt dem så var Twitter de 

två presidentkandidaterna Hillary Clintons och Donald Trumps viktigaste kanal för att 

sprida sitt budskap och sin politik. Ju mer de använde plattformen desto mer pratade folk 

om dem och media skrev desto mer om kandidaternas aktivitet på Twitter.  

 

Genom sociala medier har dagens politiker fått direkt tillgång till de kanaler som 

producerar och sprider olika meddelanden vilket har förändrat maktförhållandena mellan 
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politiska kampanjer och det traditionella journalistiska arbetet. Det ger även en direkt 

kontakt mellan politiker och väljare, men politiker använder sociala medier främst som en 

kanal för att få ut sina politiska budskap(Buccoliero et al, 2018). 

 

I stället för att kopiera sociala medier- och kommunikationsstrategier valde Donald 

Trumps kampanj att se amatör liknande ut i sociala medier. Bilden av Donald Trump som 

presidentkandidat formades genom hans twitterflöde som ofta spreds och omtalades i 

media. Detta ledde till en bild av en impulsiv och spontan kandidat som inte var rädd för att 

uttrycka sig på ett icke politiskt korrekt sätt. Flertalet av hans tweets var skapade på ett 

sådant sätt som skulle få folk och framförallt media att prata om honom. Donald Trump 

spenderade nästan 20 miljoner dollar mindre än Hillary Clinton på reklam under 

presidentvalskampanjen, men Donald Trump lyckades tjäna nästan 2 miljarder dollar i 

reklam genom att få media att prata honom. Det var mer än 1 miljard dollar mer än vad 

Hillary Clinton lyckades med(Buccoliero et al, 2018). 

 

3.2 Teori 

3.2.1 Gestaltningsteorin 

En teori vi kommer att använda oss av är gestaltningsteorin. Till skillnad från 

dagordningsteorin så handlar den inte om vad som blir en nyhet utan hur en nyhet 

presenteras, vilken del man väljer att visa och hur man visar den. Den kommer vara 

relevant för oss då Donald Trumps twittrande gör att media väljer att utforma en nyhet på 

annat sätt än de gjort annars. Det handlar om vilken del av Donald Trump som 

journalistiken väljer att visa för allmänheten. Är det twittraren Donald Trump eller USA:s 

president Donald Trump som media väljer att gestalta? 

 

Gestaltningsteorin(eller framing theory på engelska) kommer ursprungligen från Maxwell 

McCombs och Donald Shaws dagordningsteori (agenda setting theory) från 1972. 

Gestaltningsteorin är enligt Jesper Strömbäck (2015) den mest använda teorin de senaste 

decennierna inom medieforskningen och den är förmodligen den viktigaste när det 
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kommer till mediernas effekter på den politiska kommunikationen. Strömbäck skriver 

också att man inte kan säga att nyheters bild av verkligheten är exakt. (Strömbäck, 2015, s. 

113-114) 

 

3.2.1.1 Sakgestaltning 

Vanligtvis pratar man om två typer av gestaltningar; sakgestaltning och spelgestaltning. 

Sakgestaltning, eller sakfrågorna, innebär att media lägger fokus på den faktiska politiken, 

de sakfrågor som ligger på agendan för dagen och politikers åsikter. Här nämns ingen 

förlorare eller vinnare utan publiken får själva bedöma och värdera vad som är bra och 

dåligt (Strömbäck, 2015, s.120). 

 

3.2.1.2 Spelgestaltning 

Här kommer matchen om makten in. Vem har den bästa strategin att vinna väljarnas röster, 

vem är den stora förloraren och varför har det gått som det gått. Makten och seger blir 

målet och inte vad som är bäst för folket och landet. I detta ligger den problematik som 

nämnts ovan där det politiska intresset och förtroendet för politiken i sig 

sjunker(Strömbäck, 2015, s.120-121).  

 

Medias bevakning av Donald Trumps twittrande, där han aggressivt uttalar sig om olika 

ämnen, är något som kan bli en typ av skandalgestaltning, en underkategori till 

spelgestaltningen. Just skandalgestaltning där media fokuserar på politiska skandaler efter 

utspel från politiker är något som i högre utsträckning sker i kommersialiserade 

medier(Strömbäck, 2012). 

 

Enligt Strömbäck (2018) innebär gestaltning att välja ut vissa perspektiv och synvinklar 

om en företeelse eller aktör inom den politiska kommunikationen. Till exempel kan det 

vara genom ett visst ordval eller vissa formuleringar, men även att aktivt välja ut vissa 

fakta ur ett större sammanhang. Man kan välja bort fakta som inte talar för den egna saken. 

Det blir en kamp om gestaltningen då politiska aktörer vill få sin politiska åsikt att se ut 
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som lösningen på de problem som finns på dagordningen genom att framställa 

verkligheten förenklad ur ett visst perspektiv. Hur människor uppfattar verkligheten 

påverkas av hur politiska aktörer och medierna gestaltar verkligheten ur olika perspektiv. 

Strömbäck skriver att det är den stora anledningen till varför kampen om gestaltningarna 

blir så viktig (Strömbäck, 2018). 

 

3.2.2 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin handlar om hur media har makten över vad som står på dagordningen 

och vad vi pratar om i fikarummet. Då media är den största källan när det kommer till 

politik för majoriteten av befolkningen så formar media vår politiska kunskap och det som 

media då tar upp blir då vår politiska verklighet och hur vi uppfattar den(Strömbäck, 2014, 

s.101).  

 

“The Agenda-Setting Function of Mass Media” av Maxwell McCombs och Donald Shaw från 

1972 är vad som först började prata om dagordningsteorin som vi i dag känner till den. 

Redan då framkom det att de frågor som medierna väljer att lyfta fram blev det som 

vanligtvis lyssnaren/läsaren/tittaren såg som det viktigaste på dagordningen. McComb har 

senare forskat vidare i ämnet och kommit fram till att den teorin även kan lyftas vid alla 

typer av samhällsfrågor och inte endast vid valrörelser som det började med. En av de 

viktigaste delarna i Dagordningsteorin handlar om att kunna konkurrera ut andra frågor 

för att själv få kunna ta plats i media (McCombs, 2006). 

 

Det som medierna väljer lyfta upp på agendan uppfattar ofta publiken som det viktiga. 

Alltså att det andra som inte lyfts upp alls eller bara lite grann upplevs som mindre viktiga 

och inte alls hamnar på deras agenda. Något som ger medier en betydande makt över vad 

som dyker upp på agendan och dagordningen och även har en delvis påverkan på hur 

många människor tycker och tänker. Det som blir viktigt för publiken kan alltså ha en viss 

påverkan på hur människor känner för de frågor och personer som dyker upp eller inte 

dyker upp på mediernas dagordning. Då majoriteten av människors inhämtning av 
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information sker via medier, framförallt politisk information, ger detta en stor makt till 

medierna beroende på hur och vad det väljer att lyfta fram, då de tvingas att välja ut en del 

av den information det samlar in(Strömbäck, 2015). 

 

Då Donald Trump ständigt skapar rubriker och oro i och med sina tweets så är mediers 

bevakning av Donald Trump likt en krissituation. Det beror mycket på att det är ett nytt 

fenomen att USA:s president uttrycker sig på det sättet i sociala medier, vilket gör att det 

sticker ut ifrån det normala. Lars Nord och Jesper Strömbäck (2002) skriver att en kris är 

när något avviker från normen. Medias bevakning av en kris är intensiv, i varje fall till en 

början. Efter ett tag börjar krisen ses som det nya normala, då avtar också intensiteten i 

bevakningen då medierna tappar intresset (Nord, L & Strömbäck, J, 2002). 

Donald Trumps twittrande kan alltså ses som en kris, då det sticker ut från det normala. 

 

3.2.3 Medielogik 

Medielogik är hur antaganden och processer kan bygga olika typer av meddelanden inom 

en viss typ av media. Det inkluderar rytmen, språket och formatet. Mediers kultur är en 

produkt av den breda användningen av medielogik. Speciellt när medielogik appliceras i 

nutid för att spegla ett institutionellt fenomen, då blir formen och innehållet i de 

institutioner påverkade (Altheide, 2004). 

 

Att media använder Donald Trumps Twitter som en nyhetskälla blir en ny form av 

medielogik som påverkar innehållet i media. 

 

Medielogik grundas i att vad som dyker upp på medias dagordning varierar då det ska 

passa in i mediets system vilket även har lett till att olika aktörer i samhället som använder 

media anpassar sig efter medielogiken. Aktörerna anpassar sig för att passa in i mediernas 

format och produktionsvillkor. De anpassar retoriken för att hamna inom den 

gestaltningsform medierna har som produktionsvillkor(Strömbäck, 2015). 
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Enligt Nord och Strömbäck speglar inte medierna verkligheten utan att det numer är 

spegelvänt. Vad som blir en nyhet baseras inte längre på händelsens relevans utan 

medierna bestämmer själva vad som passar in i deras format, vilket betyder att den som 

kommunicerar via medierna blir styrd av dem genom att vara tvungen att kommunicera på 

ett visst sätt för att uppmärksammas(Nord, L & Strömbäck. J, 2002). 

 

Medierna har ett behov av delge sig av informationen på ett sådant sätt som fångar 

människors uppmärksamhet och där ligger ett underskott av uppmärksamhet och ett 

överskott av information. Det leder till att medierna måste minimera mängden information 

och förenkla, konkretisera och intensifiera händelseförloppet och samtidigt hålla sig till 

sanningen. Kan den formas efter det egna medieformatet är det mer sannolikt att den till 

slut kommer med i nyhetsurvalet (Strömbäck, 2015). 

 

4. Metod och material 

4.1 Kvantitativ metod 

Undersökningens första del är en kvantitativ innehållsanalys som svarar på 

frågeställningen “Hur har rapporteringsfrekvensen förändrats under Donald Trumps tid 

som president?”. En metod som brukar använda sig av när man vill veta hur stort utrymme 

något får, i vårt fall hur stort utrymme som ges i media (Esaiasson et al, 2012). 

Artiklarna samlades in från Dagens Nyheter, som är en dagstidning, och Expressen, som är 

en kvällstidning. Artiklarna valdes ut från tidningarnas respektive hemsidor och därmed 

valdes papperstidningarnas exemplar och webbtidningarna bort.  

 

Till studien användes tjänsten Retriever Research. Ett mediearkiv som sparar publicerade 

artiklar både i tryckt- och webb-format. Under perioden studien avser så var det 9116 

artiklar där Donald Trump nämndes i Dagens Nyheter eller Expressen, vilket gav studien 

ett tillräckligt stort urval för att kunna göra den undersökning som var tänkt. På Retriever 

Research användes sökfrasen “”Donald Trump” AND “Twitter”” där tidningarnas hemsidor 

användes som källor. Med den sökfrasen dök alla artiklar innehållande bägge de orden upp 
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inom valt tidsspann. För att få ett mer träffsäkert resultat användes även sökfrasen 

“”Donald Trump” AND “Tweet””. För att inte riskera att räkna samma artikel under 

sökningarna gjordes det även en sökning med frasen “”Donald Trump” AND “Twitter” AND 

“Tweet””, så att vi kunde se hur många artiklar de bägge orden fanns med och då enkelt 

kunde se hur många som hade räknats två gånger. Undersökningen gick månad för månad 

från de att han blev insvuren som president till och med november 2018. Januari 2017 

valdes bort då han endast var president under den sista delen av månaden och att det 

skulle bli lika många månader per år som undersöktes.  

 

För att kunna urskilja någon typ av mönster och utveckling under den tidsperiod vi valde 

att undersöka så undersöktes även frasen “Donald Trump” i Retriever. Genom att söka på 

antalet artiklar där “Donald Trump” nämns i Expressen och Dagens Nyheter så går det att 

se hur stor andel av den totala mängden artiklar om Donald Trump som även nämner 

Twitter och/eller tweet. Vi får då varje månad ett resultat i hur stor andel artiklar om 

Donald Trump som nämner Twitter och/eller tweet, vilket gör att vi kan se hur resultatet 

ändrar sig över tid. 

 

4.2 Kvalitativ textanalys 

Den andra delen i undersökningen är en kvalitativ textanalys, så kallad närläsning. Detta 

för att förstå hur svensk media väljer att gestalta nyheter om Donald Trumps Twitter och 

hur rapporteringens normer har förändrats över tid(Esaiasson, et al, 2012). Genom att 

använda gestaltningsteorin(3.2.1) tar undersökningen reda på hur svenska medier, i det 

här fallet Dagens Nyheter och Expressen, väljer att forma och gestalta den amerikanske 

presidentens twittrande. 

 

Uppsatsen har undersökt tidningarnas totalt 16 artiklar(se bilaga 2) om tre olika 

twitterinlägg(se bilaga 1) som har fått stor spridning och uppmärksamhet på Twitter. 

Alltså de twitterinlägg som har skapat stort engagemang på Twitter och på så sätt har 

undersökningen undersökt de inlägg som haft stort nyhetsvärde enligt Zhang, et al(2017) i 

15 
 



 

den tidigare forskningen(3.1 Tidigare forskning). 

 

Genom att systematisk läsning av artiklarna svarar undersökningen på vilken typ av 

gestaltning som görs av Donald Trumps Twittrande. Den visar på vilka perspektiv som som 

visas, om det är de uppseendeväckande uttalanden från den amerikanske presidenten eller 

om det är en saklig gestaltning som görs. 

 

4.3 Urval 

Artiklarna samlades in från mediernas hemsidor då internet är den största och viktigaste 

informationskällan för personer i åldrarna 16-45 och det är en större andel av den svenska 

befolkningen(71 procent) som läser tidningen på internet än vad som använder 

Facebook(TU, 2016). 

 

Händelserna valdes ut efter en genomgång av Donald Trumps twitterflöde sedan han blev 

invald som president. Där gjordes ett strategiskt urval där vi valde tweets som resulterade i 

ett stort engagemang på Twitter, det vill säga svarsfrekvensen, antalet gillningar, antalet 

retweets och antalet citerade tweets. Vi valde att inte ta med tweets där Sverige påverkas, 

för att det då skulle leda till att den tweeten sticker ut i jämförelse med de andra som inte 

har svenskt fokus. Då vi undersöker hur svensk media gestaltar Donald Trump så ville vi 

inte att svenska medier skulle färgas av att Sverige nämns på något sätt, utan endast 

bevakar det som en internationell nyhet. 

 

På Dagens Nyheters hemsida finns en sökfunktion som användes för att söka på ordet 

Trump och därmed dök alla artiklar med just ordet Trump i sig upp. Därefter scrollades det 

manuellt till de datum som tweeten tillkom och kollade efter relevanta artiklar 48 timmar 

framåt. Relevanta artiklar är samtliga som på något sätt handlar om det ämnet som Donald 

Trump twittrat om samt att tweeten i fråga nämns. 

 

Även Expressen har en sökfunktion på sin hemsida där det söktes på frasen “Trump” och 
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på samma sätt som på Dagens Nyheter scrollades det manuellt till tidpunkten för tweeten 

och kollades efter artiklar, i en metod likt det vi gjorde på Dagens nyheter, 48 timmar 

framåt. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Vi har undersökt de artiklar vi sa att vi skulle undersöka under den perioden. För att 

undvika mätfel gjordes de sökningar med de fraser som angetts för att komplettera och 

inte missa artiklar som skrivits och inte riskera att dubbelräkna någon artikel. Vi har 

använt oss av tjänsten Retriever som ska innehålla alla nyheter från tryckta och digitala 

redaktionella medier från 1980-talet tills nu. Genom det har vi eftersträvat att uppnå så 

hög reliabilitet som vi kunde känna vara möjlig.  

 

Studiens validitet är inte så hög som man kunde önskat. Då den kvalitativa metoden som 

valdes är en tolkande metod är resultatet lite beroende av vem som gör studien. 

Subjektivitet har eftersträvats genom att systematisera frågorna till texterna och tydligt 

visa vilket underlag som bedömts. Trots det så finns det brister i validiteten. 

 

5. Resultat och analys 

5.1.1 Kvantitativ undersökning 

I den kvantitativa undersökningen vi gjorde för att få se en förändring över tid så visade det 

sig vara stor skillnad mellan Expressen och Dagens Nyheter i deras bevakning av Donald 

Trump. Resultatet, som visar antalet artiklar månadsvis i de båda tidningarna, visar på att 

Dagens nyheter publicerar nästan dubbelt så många artiklar där Donald Trumps namn 

nämns än vad Expressen gör under samma tidsperiod. 

 

När vi ser på resultatet av antalet skrivna artiklar under hela undersökningsperioden så 

visar det en tydlig korrelation mellan hur många artiklar Expressen och Dagens nyheter 

skriver varje månad om Donald Trump. Vår undersökning börjar i februari 2017, där ligger 

båda tidningarna på sina högsta noteringar i antalet artiklar på en månad, trots att det är 
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just februari som har färre dagar än alla andra månader. I februari 2017 så gjorde Donald 

Trump ett uttalande där han sa att något hemskt hade hänt “igår kväll” i Sverige, något som 

visade sig vara falskt och det blev en stor diskussion om det uttalandet i olika medier. Det 

uttalandet är något som kan ha påverkat resultatet och gjort att antalet artiklar om Donald 

Trump just i februari 2017 var högre än vad det annars skulle ha varit då det är svenska 

tidningar vi undersökt. 

 

Dagens Nyheter hade första månaden i undersökningen 537 artiklar där Donald Trump 

nämndes, och den andra månaden var antalet artiklar nere i 331. Dagens nyheter snittade 

under perioden februari 2017 till november 2018 cirka 270 artiklar per månad. 

Expressen hade i sin första månad 298 artiklar skrivna där Donald Trump nämndes, och i 

den andra månaden så skrevs endast 184. Expressen snittade under perioden februari 

2017 till november 2018 cirka 145 artiklar per månad. 

 

Undersökningen visar att under 2017 så minskar antalet artiklar i både Dagens nyheter och 

Expressen där Donald Trump nämns. Samtidigt så visar vår undersökning att antalet 

artiklar där Donald Trump och orden Twitter eller Tweet nämns ökade. I februari 2018 

syns det att alla värden i grafen sjunker oavsett tidning, detta beror inte bara på antalet 

dagar i månaden, utan även antalet artiklar per dag sjunker. Under mitten av 2018 så sjönk 

antalet artiklar där Donald Trump nämndes i både Expressen och Dagens Nyheter.  

 

Båda tidningarna hade emellertid fler artiklar där han nämndes under de sista månaderna 

av undersökningen. Samtidigt höll sig antalet artiklar där Donald Trump och Twitter eller 

tweet nämndes på en jämn nivå över hela 2018 med några små differenser. I antalet 

artiklar som Donald Trump och Twitter eller tweet nämns så kan vi se att båda tidningarna 

har liknande antal under stora delar av undersökningen. Den största skillnaden mellan 

tidningarna där blev mellan juni 2018 och september 2018 där Dagens Nyheter hade en 

lång period med fler artiklar där Donald Trump och Twitter eller tweet nämndes än vad 

Expressen hade. Dessutom var det under den perioden den månaden då det var störst 
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skillnad mellan tidningarna, augusti 2018. Dagens Nyheter hade under den månaden 64 

artiklar som nämnde Donald Trump och Twitter eller tweet och Expressen hade 32 

artiklar. Noterbart är även att samma månad så hade Expressen sitt lägsta antal artiklar om 

Donald Trump under en månad, 74 stycken samtidigt som snittet över hela 

undersökningen låg på 145. Samtidigt som Dagens nyheter hade 262 artiklar som är strax 

under deras snitt på 270 artiklar per månad. 

 

Figur 1 

 

I nästa graf visar vi på hur stor andel av artiklarna där Donald Trump nämns i de båda 

tidningarna som även nämner orden Twitter eller tweet. Det vi kan se i undersökningen är 

hur andelen artiklar där orden nämns sjunker i början av 2017. Det är inte förens i juni 

2017 som båda tidningarna ökar andelen artiklar där Twitter och tweet nämns i samband 

med Donald Trump. I juli 2017 är den månaden som störst andel av artiklarna i Expressen 

om Donald Trump även nämner Twitter eller tweet. Under den månaden var det 56 

procent av artiklarna som innehöll något av orden. 

Dagens Nyheter hade deras högsta notering i oktober 2017 då de hade 33 procent av 

artiklarna om Donald Trump som även nämnde Twitter eller tweet. 
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Båda tidningarna hade tre toppar under de 22 månader vi undersökte, och både Dagens 

Nyheter och Expressen hade topparna under samma perioder. De två första topparna var 

på exakt samma månader, juli 2017 och oktober 2017. Den sista toppen skedde för Dagens 

nyheter i april 2018 medan Expressen hade sin tredje topp i maj 2018. 

 

I både Expressen och Dagens Nyheter sjönk andelen artiklar om Donald Trump där Twitter 

eller tweet nämndes efter augusti 2018, och i Dagens nyheter så kom den lägsta andelen 

under hela undersökningsperioden i sista månaden, november 2018, då det var 14 procent 

av artiklarna som nämnde Twitter eller tweet. 

 

Under hela perioden hade Expressen en genomsnittlig andel på 37 procent, medan Dagens 

Nyheter hade 21 procent. 

 

Figur 2 

 

 

Om vi sätter de två graferna bredvid varandra så kan vi se att det finns ett samband mellan 
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dem. När vi ser att båda tidningarna minskar det totala antalet artiklar om Donald Trump 

så håller sig fortfarande antalet artiklar om Donald Trump där även Twitter eller tweet 

nämns på en liknande nivå, vilket gör att andelen artiklar där Twitter eller tweet nämns 

ökar. Under den första månaden av undersökningen, februari 2017, så var antalet artiklar 

om Donald Trump mycket högre än snittet i övriga månader för båda tidningarna. Den höga 

nivån kan bero på att Donald Trump blev president i USA i mitten av januari 2017, vilket 

kan ha gjort att intresset för att skriva artiklar om honom kan varit högre då det var något 

nytt. 

 

En av anledningarna till att Dagens Nyheter skriver fler artiklar där Donald Trumps namn 

nämns kan vi hitta i kapitlet 3.2.3 Medielogik där Strömbäck menar att det som dyker upp 

på medias dagordning måste passa in i mediets system och format. Även om Dagens 

Nyheter under perioden vi valt att undersöka har skrivit fler artiklar där Donald Trumps 

namn nämns än vad Expressen har gjort så har Expressen liknande antal artiklar där 

Donald Trumps namn nämns samt “Twitter” eller “Tweet” är med i artikeln. Det gör att 

Expressen har en högre andel av sina artiklar om Donald Trump som dessutom nämner 

Twitter på något sätt. Det kan ha och göra med att Expressen har mer fokus på 

spelgestaltning, som vi skriver om i kapitel 3.2.1.2, än vad Dagens Nyheter har. 

 

Resultatet i Attention and amplification in the hybrid media system: The composition and 

activity of Donald Trump’s Twitter following during the 2016 presidential election (2017) 

visar att ditt värde på Twitter, synligheten och uppmärksamheten, utgör ditt värde 

nyhetsmässigt vilket leder till en ökad chans för att hamna på mediernas dagordning. Detta 

kan förklara varför medier lägger ett sådant fokus på just Donald Trumps twitteraktivitet. 

 

Varför just Donald Trumps twitter har ett sådant nyhetsvärde kan förklaras i att hans 

twitteraktivitet har ett större värde. Tommy Shane (2018) skriver att Donald Trumps 

twitter är så pass brett att det framstår mer som en äkta skildring av hans tankar och 

känslor. Just äktheten på Twitter är också något som har blivit viktigare för många väljare 
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än det faktiska politiska budskapet. Tillsammans med Attention and amplification in the 

hybrid media system: The composition and activity of Donald Trump’s Twitter following 

during the 2016 presidential election (2017) kan det var en förklaring till varför media 

väljer att lägga så stort fokus på just Donald Trumps Twitter. 

 

En annan anledning till varför Donald Trump skördar framgångar på Twitter behöver inte 

ha att göra med att publiken och väljare gillar det han gör, utan det räcker med att 

presidentens twitteraktivitet skapar någon form av reaktion. Så länge det pratas om det så 

kommer nyhetsvärdet att öka samtidigt som hans meddelande får en allt större spridning. I 

Twitter and politics: Evidence from the US presidential elections 2016 (2018) berättar 

författarna att ju mer presidentkandidaterna använde Twitter som plattform så pratade 

folk mer om dem. Just Donald Trump utformade sina Twitterinlägg just för att få sin publik 

att prata om det. I slutändan var målet att media skulle uppmärksamma det vilket han även 

lyckades med. Genom att se ut som en amatör lyckades han får en större spridning på sitt 

flöde än andra genom att just media pratade om honom och hans Twittrande. Totalt 

lyckades Donald Trump tjäna in nästan 2 miljarder i gratisreklam för att hans uttalanden 

på Twitter uppmärksammades i media. 

 

5.2 Kvalitativ undersökning 

Nästa del av undersökningen är en kvalitativ undersökning för att försöka ge ett svar på 

varför skillnaden mellan Expressen och Dagens Nyheter i den kvantitativa undersökningen 

ser ut som den gör. 
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5.2.1 Tweet 1 

 
“Nordkorea söker efter problem. Om Kina beslutar sig för att hjälpa vore det fantastiskt. 
Om inte så kommer vi att lösa problemet utan dem! U.S.A.” (Svensk översättning av Donald 
Trumps tweet ovan) 
 
Artikel 1, Expressen: “Nordkorea: Vi är redo för det krig USA vill ha” 

Artikeln handlar om hur Nordkorea svarar på hotet från USA som skedde i och med Donald 

Trumps tweets samt hur USA skickat ett hangarfartyg till kusten utanför koreahalvön. 

Artikeln nämner även hur Donald Trump twittrat att han ska ta itu med Nordkorea även 

om Kina inte tänker hjälpa USA. Artikeln framställer Donald Trump som offensiv och att 

han vill få en lösning på problematiken på koreahalvön. Nordkoreas talesperson i 

utrikesministeriet får en roll där han slår tillbaka genom att säga att Nordkorea är redo för 

krig om det är så att USA vill attackera. 

 

Donald Trumps tweet både citeras i text där den är översatt till svenska, men även genom 

att bäddas in i artikeln. Artikeln nämner även Donald Trumps tweet om att Kina skulle få 

ett bättre handelsavtal med USA om de valde att gå emot Nordkorea. 

 

Artikeln har inte en kronologisk ordning utan Nordkoreas svar på Donald Trumps tweet 

och aktioner kommer tidigare i texten än vad Donald Trumps tweets gör. Donald Trumps 
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namn nämns tre gånger i rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 

 

Artikel 2, Dagens Nyheter: “Trump: Nordkorea muckar gräl” 

Artikeln handlar om hur Donald Trump via Twitter har varnat Nordkorea och hotat att 

attackera då Nordkorea inte slutar att provocera. Donald Trump säger att USA kan komma 

att attackera ensamma även om Kina inte stödjer det om situationen fortsätter som den gör 

nu. 

Artikeln nämner hur Nordkorea hotat med att göra en kärnvapenattack mot USA om dem 

misstänker att USA förbereder för en attack mot Nordkorea. 

 

Sydkoreas tillförordnade president, Hwang Kyo-Ahn, varnar för ytterligare provokationer 

från Nordkorea och har beordrat militären att ha en allt hårdare bevakning av Nordkoreas 

aktiviteter. 

Nordkorea fördömer USA:s val av att ha fartyg nära koreahalvön, och säger att det är ett 

steg närmare en invadering av Nordkorea. 

 

Donald Trump gestaltas med en aggressiv och auktoritär i sin kommunikation medan 

Nordkorea är defensivt och fördömande till Donald Trumps retorik, men menar att de inte 

står handfallna om konflikten skulle gå in i ett militärt stadie. Även Sydkorea nämns i 

texten och dem varnar för ytterligare provokationer från Nordkorea. 

 

I artikeln så citeras Donald Trumps tweet, och artikeln följer en kronologisk ordning. 

Donald Trumps namn nämns tre gånger i rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 

 

Artikel 3, Dagens Nyheter: “Xi till Trump: Vill samordna med USA om Nordkorea” 

Artikeln handlar om Donald Trumps möte med Kinas president Xi Jinping där de 

diskuterade kriserna i Syrien och på Koreahalvön, och hur dessa kriser ska kunna lösas. 

Artikeln inleds med att skriva om hur Kina vill upprätthålla samordning med USA om 

Nordkorea och att säkerhetsrådet kan enas om situationen i Syrien. Xi Jinping påstås ha 
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sagt till Donald Trump att han vill se att koreahalvön blir en kärnvapenfri zon, och att det 

blir en fredlig lösning på situationen. 

Artikeln tar sedan upp Donald Trumps tweets där han säger att Kinas handelsavtal med 

USA kommer att bli bättre om de lyckas lösa problemet med Nordkorea. Han säger vidare 

att om Kina hjälper till med Nordkorea så är det bra, men om de inte gör det så kommer 

USA att ta hand om det utan Kina. 

 

 Donald Trump gestaltas genom sitt twittrande och beskrivs föra en hård ton. Xi Jinping 

målas i artikeln upp som den opartiske medlaren mellan USA och Nordkorea i deras 

konflikter mellan varandra. 

 

Donald Trumps tweet, där han säger att det vore bra om Kina hjälpte till med 

problematiken med Nordkorea, men att USA skulle ta tag i det själva om det inte var fallet, 

både citeras i texten samt bäddas in i artikeln. Texten följer inte en kronologisk ordning, 

och Donald Trump nämns åtta gånger i rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 

 

5.2.2 Tweet 2 

 
“Ryssland svär på att de kommer skjuta ner alla missiler som skjuts mot Syrien. Gör er redo 
Ryssland, för de kommer att komma, fina och nya och “smarta!” Ni borde inte vara en 
partner till ett gas dödande djur som dödar sin egen befolkning och gillar det!” (Svensk 
översättning av Donald Trumps tweet ovan). 
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Artikel 1, Expressen: “May skickar ubåtar till Syrien – kan attackera snart” 

Artikeln handlar om hur den syriska regimen kontrollerar östra Ghouta samt att Theresa 

May gör sig redo för att skicka ubåtar från Storbritannien till Syrien. Brödtexten inleds med 

ett stort fokus på vad Donald Trump twittrat. Donald Trumps tweets citeras i text där de 

översatts till svenska. Där skriver Donald Trump om hur USA kommer att skicka missiler i 

en attack mot Syrien samt att relationen mellan USA och Ryssland är sämre än någonsin. 

 

Artikeln går sedan in på hur Storbritannien backar USA genom att de kommer att skicka 

ubåtar inom några dagar. I artikeln står det även om hur Sverige fortsätter att arbeta för att 

det ska ske en utredning kring en kemvapenattack på en stad i Syrien. 

 

Rysslands president Vladimir Putin kommer sedan till tals i artikeln där han säger att en 

missilattack kan förstöra bevis för att en kemvapenattack skett. Han kommenterar även 

läget i världen där han säger att situationen blir mer och mer kaotisk. 

 

Artikeln följer ingen tydlig kronologisk ordning, och Donald Trumps namn nämns fyra 

gånger i rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 

 

Artikel 2, Expressen: “Kassem Hamadé: Folk är rädda för storskaligt krig” 

Artikeln handlar om hur Kassem Hamadé, Expressens mellanösternkorrespondent, säger 

att befolkningen i Syrien är rädda för att det ska ske en militär upptrappning som leder till 

ett storskaligt krig. I artikeln nämns ordkriget mellan Ryssland och USA som en anledning 

till oron, och att Donald Trumps tweets är ett tecken på att en attack är att vänta. Kassem 

Hamadé säger i artikeln att allt tyder på att USA tillsammans med Storbritannien och 

Frankrike kommer att inom några dagar ge sig in i striderna i Syrien, vilket enligt Kassem 

Hamadé hade lett till en mer komplicerad situation. 

 

Artikeln avslutas med hur Kassem Hamadé berättar hur de civila i Syrien har gått från att 

tro att kriget snart ska vara slut till att vara rädda för att det ska bli ett storskaligt krig samt 

26 
 



 

att myndighetspersoner fått i order att befinna sig på arbetsplatser trots hot om attack, 

vilket är för att förhindra USA att attackera myndighetsbyggnader. 

 

Artikeln följer ingen tydlig kronologisk ordning, och Donald Trumps namn nämns tre 

gånger i rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 

 

Artikel 3, Expressen: “Theresa May får grönt ljus för militär insats i Syrien” 

Artikeln handlar om att Theresa May fått klartecken från den brittiska regeringen att 

planera in militära aktioner, samtidigt säger Donald Trump att USA är redo att attackera, 

utan att specificera när en attack skulle ske. Artikeln nämner även att Donald Trump och 

Theresa May har fört samtal via telefon. 

 

Artikeln fortsätter sedan genom att berätta hur Sverige gjort ett sista försök att få till en FN 

ledd utredning kring den misstänkta kemvapenattacken mot en stad i Syrien. Margot 

Wallström säger att det är ett sista försök innan en militär lösning. 

 

Artikeln går sedan in på hur Donald Trump fortsätter att twittra om att attackera Syrien, 

men nu skriver han även att han aldrig specificerat när attacken skulle äga rum. Artikeln 

ger en bakgrundsbeskrivning till Donald Trumps tweet om att Ryssland bör se upp för 

missiler, där de även citerar en del av Donald Trumps tweet översatt till svenska. 

Vidare beskrivs det i artikeln hur USA:s militära närvaro i Medelhavet ser ut, där både 

båtar och flygplan finns på plats. Det nämns även att en attack mot Syrien troligtvis 

kommer att ske på distans för att inte riskera att förlora piloter i bombflygplan i en attack. 

 

Artikeln avslutas med att återigen gå in på hur Sverige arbetar för en fredlig lösning på 

konflikten genom FN. 

 

Artikeln följer ingen kronologisk ordning, och Donald Trumps namn nämns nio gånger i 

rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 
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Artikel 4, Dagens Nyheter: “Trump: Gör er redo för missiler, Ryssland” 

Artikeln handlar om att Donald Trump hotar Ryssland om att bomba Syrien på twitter efter 

att Ryssland fördömt och hotat att försvara Syrien om en militär aktion skulle ske.  

Artikeln nämner att Donald Trumps tweet kommer efter att Ryssland varnade USA för att 

utföra militära attacker mot Syrien som svar på den misstänkta kemvapenattacken i 

Douma. 

Ryssland säger även att eventuella missiler från USA kommer att skjutas ned, samt att 

platsen de sköts från skulle attackeras. 

 

Rysslands presidents talesperson vädjar i artikeln till återhållsamhet, och säger att länder 

förhoppningsvis inte förvärrar en redan bräcklig situation. 

Artikeln citerar och bäddar in ännu en tweet från Donald Trump där han svarar på 

Rysslands uttalande. Donald Trump säger att USA:s relation med Ryssland är den sämsta 

någonsin, och det egentligen inte finns någon anledning till det då Ryssland behöver USA 

för att ha en bra ekonomi. 

Den handlar även lite om att man inom FN misslyckats komma överens om en diplomatisk 

lösning som svar på Syriens misstänkta kemvapenattack. 

 

Donald Trumps tweet angående missilerna som Ryssland ska förbereda sig för både citeras 

i texten samt bäddas in i artikeln. 

 

Artikeln följer ingen kronologisk ordning, och Donald Trumps namn nämns sju gånger i 

rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 

 

Artikel 5, Dagens Nyheter: “Trumps twitterhot lyfter priset på olja och guld” 

Artikeln handlar om hur Donald Trumps uttalande på twitter, där han hotat att göra en 

missilattack mot Syrien ,har gjort så att priset på olja och guld stigit till en så hög nivå att 

det är den högsta nivån sedan december 2014. Det nämns även att flera flygbolag efter 
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uttalandet har valt att omdirigera sina rutter i området. 

 

Donald Trumps tweet både nämns i text och citeras. 

 

Artikeln följer ingen kronologisk ordning, och Donald Trumps namn nämns fyra gånger i 

rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 

 

Artikel 6, Dagens Nyheter: “Syrien: USA har skapat ”besinningslös eskalering” 

Artikeln handlar om att Syrien uttalar sig om ordkriget mellan USA och Ryssland efter den 

misstänkta kemvapenattacken i Syrien, där Donald Trumps tweet där han hotat om att 

attackera Syrien, är en del av ordkriget. Regimen i Syrien är väldigt kritiska mot USA och 

Donald Trump och säger genom statliga nyhetsbyrån Sana att USA har en dålig ställning i 

krisen i Syrien och att de gör att det eskalerar. 

Även Turkiet kommer till tals i artikeln där de kommenterar den eskalerade situationen. 

Turkiets premiärminister, Binali Yildirim, säger att USA och Ryssland borde sluta sitt 

“gatuslagsmål” som han säger pågår mellan de båda länderna. 

 

Donald Trumps tweet nämns i artikeln och vissa delar av tweeten citeras i texten. 

 

Artikeln följer en kronologisk ordning, och Donald Trumps namn nämns två gånger i 

rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 

 

Artikel 7, Dagens Nyheter: “Trump: Aldrig sagt när attacken ska ske” 

Artikeln handlar om att USA:s hot om anfall mot Syrien kanske inte kommer ske inom den 

närmaste tiden, men att den kommer att komma. Artikeln nämner ett nytt uttalande från 

Donald Trump via Twitter, där han skriver att han aldrig sagt när en attack mot Syrien 

skulle ske samt att USA kämpat mot IS i Syrien, men har fortfarande inte fått ett tack från 

Syrien.  
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Artikeln handlar även om att USA eventuellt kommer att få stöd från flera av sina allierade 

när de väl attackerar. Storbritannien och Frankrike målas upp som länder som kan komma 

att stödja USA i en attack mot Syrien, och att de gör sig redo för att kunna attackera om det 

visar sig att Syrien använt sig av kemvapen. 

 

Donald Trumps tweet om missilerna som skulle komma nämns samt citeras delvis i 

artikeln. 

Artikeln följer ingen tydlig kronologisk ordning, och Donald Trumps namn nämns tre 

gånger i rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 

 

Artikel 8, Dagens Nyheter: “Expert: Ryssland slår tillbaka om ryssar dödas i 

Syrienattack” 

Artikeln handlar om konflikten i Syrien, och en expert säger att Ryssland kommer att svara 

på en attack från USA mot Syrien om det är så att ryssar dödas. Artikeln skriver emellertid 

att Ryssland inte är intresserade av att trappa upp konflikten med USA, men att Ryssland 

inte kommer att lämna sina allierade i sticket. 

I artikeln är det en expert som berättar hur Ryssland ser på konflikten, och varför Ryssland 

har uttalat sig som de gjort. Experten säger vidare att det är viktigt för USA att om de inte 

vill ha en militär konflikt med Ryssland att det inte är någon ryss som dör i en attack från 

USA. Experten säger även att den dåliga relationen till västvärlden är en anledning till att 

Ryssland ser Syrien som en viktig allierad, då de inte vill bli helt isolerade. 

 

Donald Trumps tweet om en attack mot Syrien, där han säger att Ryssland måste vara 

beredda, citeras delvis i artikeln. 

 

Artikeln följer ingen kronologisk ordning, och Donald Trumps namn nämns två gånger i 

rubriken, ingressen och/eller i brödtexten.  
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5.2.3 Tweet 3 

 
“Till den Iranske presidenten Rouhani: Hota aldrig någonsin Förenta staterna igen eller så 
kommer du få lida av konsekvenser som få genom historien någonsin lidit förut. Vi är inte 
längre ett land som står för dina dementa uttalanden om våld och död. Var försiktig!” 
(Svensk översättning av Donald Trumps tweet ovan) 
 

Artikel 1, Expressen: Irans svar till Trump: ”VAR FÖRSIKTIG” 

Artikeln handlar om ordkriget mellan Donald Trump och Iran. Ingressen inleder med att 

citera Irans uttalande där de varnar för att ett krig med Iran hade varit alla krigs moder, 

och fortsätter sedan med Donald Trumps tweet där han svarar på uttalandet med ett hot 

om att om Iran inte ska hota USA igen. Efter det citeras Irans utrikesminister som 

uppmanar Donald Trump till att vara försiktig. 

 

Brödtexten inleds med att ge en bakgrundshistoria till bråket mellan USA och Iran, och går 

sedan in på Irans uttalande om USA. I uttalandet säger Irans president Hassan Rouhani att 

fred med Iran är alla freds moder, och att krig med Iran är alla krigs moder. Han säger även 

att Donald Trump inte är i position att hota varken Irans säkerhet eller intressen. 

 

Artikeln går sedan in på Donald Trumps tweet som svarar på Irans presidents tal. Artikeln 
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både citerar tweeten översatt till svenska samt bäddar in tweeten i artikeln. I tweeten så 

skriver Donald Trump att Iran aldrig ska hota USA igen, för då skulle Iran få se 

konsekvenser som få sett genom historien. 

 

I nästa del av artikel svarar Irans utrikesminister på Donald Trumps uttalande och säger att 

Iran har hört den typen av hot i 40 års tid, och manar till lugn. Artikeln avslutas med att 

USA:s utrikesminister säger hur Iran leds av en president som är korrupt och att det liknar 

en maffia. 

 

Artikeln följer ingen kronologisk ordning och Donald Trumps namn nämns åtta gånger i 

rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 

 

Artikel 2, Dagens Nyheter: “Trump: Hota aldrig USA igen” 

Artikeln handlar om Donald Trumps tweet där han skriver ett meddelande till Irans 

president Hassan Rouhani där han med versaler hotar att Iran kommer få känna på 

konsekvenser om de hotar USA igen. Artikeln tar även upp ordkriget som följde mellan 

representanter från USA och Iran efter Donald Trumps tweet. Artikeln påpekar att det är en 

hård ton i Donald Trumps tweet, som både citeras i texten och bäddas in i artikeln. 

 

Artikeln går in på bakgrunden till ordkriget mellan USA och Iran, där USA:s uttåg från det 

avtal de två nationerna hade kring kärnenergi nämns som den största bidragande orsaken. 

Artikeln går sedan in på hur sanktioner kommer att komma emot Iran, där bland annat 

exporten av olja kommer att strypas. Men redan innan sanktionerna så har trätt i kraft så 

har Irans ekonomi drabbats hårt. 

 

Mohammad Fazlhashemi, professor och Irankännare vid Uppsala universitet, får även han 

plats i artikeln som expert i området. 
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Artikeln följer ingen kronologisk ordning, och Donald Trumps namn nämns fem gånger i 

rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 

 

Artikel 3, Dagens Nyheter: “Trumps ordkrig oroar demokrater” 

Artikeln handlar om att demokrater är oroliga för att Donald Trump genom sin retorik mot 

Iran och sin impulsivitet ska starta ett krig, och vill därför göra det svårare för presidenten 

att göra just det. I artikeln står det att USA försökt att skicka budskap till befolkningen i 

Iran genom att via media, på Irans huvudspråk farsi, där USA jämför Irans ledning med en 

maffia. Budskapet är tänkt att nå TV, radio och sociala medier. 

 

Artikeln nämner att Donald Trump, tidigare när Barack Obama var president, har 

förespråkat en invadering av Iran. Han har då sagt att opinionen om honom hade blivit 

bättre och att det hade ökat hans sannolikheter för att bli omvald. 

 

I artikeln nämns det även att det är genom ett lagförslag som demokraterna vill kunna 

begränsa Donald Trumps möjligheter till att starta ett kärnvapenkrig utan att kongressen 

godkänner det. 

 

I artikeln så tar även journalisten ställning genom att spekulera om händelsen. 

 

Artikeln refererar till Donald Trumps tweet till Irans president Hassan Rouhani som 

hotfulla kommentarer och utspel. Utöver det citeras tweeten endast i en faktaruta, inte i 

själva texten. 

 

Artikeln följer ingen kronologisk ordning, och Donald Trumps namn nämns 14 gånger i 

rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 

 

Artikel 4, Dagens Nyheter: “Irans svar på Trumps twittervarning: Var försiktig!” 

Artikeln handlar om Irans svar på Donald Trumps tweet till Irans president Hassan 
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Rouhani. Donald Trumps tweet citeras delvis i artikeln, men huvudfokus är på Irans 

utrikesminister Javad Zarif som svarar på hoten från USA. Javad Zarif gestaltas som 

självsäker och hotfull samtidigt som han målas upp som Irans varnande finger mot Donald 

Trump och USA. Javad Zarif säger att Iran inte är rädda för USA, och att stora imperier har 

fallit förr samtidigt som Iran funnits i årtusenden, och avslutar med att uppmana till 

försiktighet. Artikeln avslutas med en kort genomgång av vad som orsakat det ordkrig som 

nu är mellan Iran och USA, där USA:s uttåg ur kärnenergiavtalet anses vara den mest 

bidragande orsaken. 

 

Artikeln följer ingen kronologisk ordning, och Donald Trumps namn nämns fyra gånger i 

rubriken, ingressen och/eller i brödtexten. 

 

Figur 3 

 

I grafen ovan visas hur många gånger Donald Trumps namn nämns i snitt per artikel om de 

olika tweetsen. 

 

En av anledningarna till att Dagens Nyheter har en mycket lägre andel artiklar där både 
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Donald Trump och Twitter och/eller tweet nämns än vad Expressen har kan vi se i den 

kvalitativa undersökningen vi gjort. Vi kan i vår innehållsanalys se hur Dagens nyheter och 

Expressen skiljer sig åt i deras medielogik. Medielogik är något vi skriver om i kapitel 3.2.3. 

Sättet dem skiljer sig på är att Dagens Nyheter och Expressen skriver olika antal artiklar 

om samma ämne. Expressen kan i en artikel skriva om flera olika nyheter när Dagens 

Nyheter väljer att dela upp det i flera olika artiklar. Detta är något som kan leda till lägre 

andel artiklar där Twitter eller tweet nämns i Dagens Nyheter än vad det är i Expressen. 

 

Ett hypotetiskt scenario som kan förklara resultatet är om det finns fyra nyheter som är 

relaterade till varandra angående Donald Trump. I ett av fallen så har Donald Trump 

kommenterat det på Twitter, men inte på de andra händelserna. Dagens Nyheter väljer då 

att skriva fyra olika artiklar där de väljer ut var och en av de olika nyheterna och 

specificerar artikeln på en nyhet. Då får Dagens nyheter en av fyra artiklar som har en 

nyhet om Donald Trump som även nämner Twitter eller tweet. 

Samtidigt skriver Expressen en artikel där de får med alla fyra nyheterna. Och eftersom det 

bara är en artikel som har skrivits om Donald Trump så blir det alla deras artiklar som även 

nämner Twitter eller tweet. 

Båda tidningarna har då skrivit lika mycket om Donald Trumps Twitter och dessutom 

skrivit om samma nyheter, men det totala antalet artiklar om Donald Trump är högre på 

Dagens Nyheter samtidigt som Expressen har en högre andel artiklar där de nämner 

Twitter eller tweet. 

 

Det exemplet ovan kan vara något som förklarar den stora skillnaden som vi upptäckte när 

vi gjorde vår kvantitativa undersökning. I den kvantitativa undersökningen såg det ut som 

om Expressen hade större fokus på spelgestaltning än vad Dagens Nyheter hade, men när 

vi i den kvalitativa studien såg att de båda tidningarnas skillnader i medielogiken var så 

märkbar under de tre tillfällen som vi undersökte så gav det lite perspektiv på den 

kvantitativa undersökningen vi gjorde. 
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6. Slutsats och slutdiskussion 

6.1 Slutsats 

I vår första frågeställning ville vi ta reda på hur mycket svensk media skriver om Donald 

Trump och hans twitteraktivitet samt hur den rapporteringen har förändrats över tid 

sedan han blivit president för USA. Det fick vi svar på i den kvantitativa studien. Dagens 

Nyheter rapporterade mer om Donald Trump under den tidsperiod som vi undersökt. 

Dagens Nyheter skrev i snitt 270 artiklar per månad där Donald Trumps namn nämndes 

medan Expressen skrev i snitt 145 per månad. Andelen artiklar som nämner Donald 

Trumps twitteraktivitet låg på 21 procent i Dagens Nyheter och på 37 procent i Expressen. 

Att andelen som rapporteras om Donald Trumps twitteraktivitet är så hög hos båda 

redaktionerna kan bero på att journalisterna och redaktionerna tror att andra redaktioner 

kommer att skriva om det före de själva så att konkurrensen pressar upp andelen 

tillsammans(Zhang et al, 2017). Den första månaden vi undersökte, februari 2017, var den 

månad det skrevs mest artiklar om Donald Trump. Dagens Nyheter skrev 537 och 

Expressen hade 298, vilket var den tidpunkt som Donald Trump även uttalade sig om 

Sverige. Ett uttalande om att något hemskt skulle ha hänt i Sverige som blev en stor snackis 

i svensk media. Månaden efter skrev Dagens Nyheter 331 och Expressen skrev 184. I 

december 2017 skrev Dagens Nyheter 261 artiklar och Expressen 130 artiklar. Den sista 

månaden, november 2018, skrev Dagens Nyheter 298 artiklar som nämner Donald Trump 

vid namn och Expressen skrev 141 artiklar. Vår undersökning visar att det går både upp 

och ner i antalet artiklar under den period vi har undersökt och att vi inte kan se någon 

större förändring i rapporteringen när det kommer till antalet. Det vi kan se är att när det 

rapporteras mer om honom är då han har fått en större spridning på sina uttalanden på 

Twitter. Då engagemanget på Twitter har spelat en stor roll för medias bevakning av 

Donald Trump har det blivit lite av en omvänd dagordning då allmänheten får en allt större 

roll i vad som blir nyhetsvärdigt(Zhang et al, 2017). Det blir en motsats till den 

dagordningsteori som vi känner till(3.2.2). 

 

I vår andra frågeställning ville vi ta reda på om det var någon skillnad i bevakningen av 
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Donald Trump mellan en kvällstidning och en dagstidning i Sverige. Vi fick i både den 

kvantitativa och den kvalitativa undersökningen svar på några skillnader mellan Dagens 

Nyheter och Expressen. I den kvantitativa undersökningen kunde vi se hur Dagens Nyheter 

skrev totalt under perioden vi undersökte 5932 artiklar där Donald Trumps namn 

nämndes, medan Expressen skrev 3184 artiklar. När vi kollade på andelen av artiklarna 

som även nämnde Twitter eller tweet så var det även där en skillnad. Dagens Nyheter hade 

nämnt Twitter eller tweet i 21 procent av sina artiklar där de skrev om Donald Trump, 

medan Expressen hade 37 procent. 

Där kan vi se att Expressen i större utsträckning nämner Donald Trumps Twitter när de 

skriver artiklar om honom än vad Dagens Nyheter gör, medan Dagens Nyheter levererar 

fler artiklar totalt om Donald Trump än vad Expressen gjorde. Att Donald Trumps 

twittrande är så framgångsrikt förklaras med att hans innehåll är så pass brett vilket får allt 

mer av hans twitteraktivitet att gå ihop mer med Expressens medielogik(3.2.3) än Dagens 

Nyheter vilket kan vara en anledning till varför Expressen skriver mer om den amerikanske 

presidentens twitteraktivitet (Shane, 2018). 

 

I den kvalitativa delen av undersökningen så kom vi fram till att tidningarna skiljer sig åt i 

sättet de skriver sina artiklar. Dagens Nyheter delar oftast upp sina artiklar på ett sätt så att 

de skriver om en grej per artikel, medan Expressen i många fall skriver om flera olika grejer 

i samma artikel. Detta är något som kan leda till att resultatet vi fått fram i den kvantitativa 

undersökningen ser ut som dem gör. Det är på grund av att då Dagens Nyheter skriver flera 

artiklar om något som Expressen skriver en artikel om. Det gör att Expressen nämner 

Twitter eller tweet i artiklar där de skriver om nyheter som Dagens Nyheter inte gör då 

Expressen sätter ihop nyheten med en annan och skriver en stor artikel. Detta är något som 

både gör att det totala antalet artiklar om Donald Trump i Dagens Nyheter och andelen 

artiklar i Expressen som nämner Twitter eller tweet ökar. Detta visar på en tydlig skillnad i 

medielogiken hos de olika redaktionerna(3.2.3). 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur mycket svensk media rapporterade om Donald 
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Trump och hans twittrande under den period som vi tidigare nämnt samt hur svensk 

media har gestaltat Donald Trumps twittrande i dagstidningar och kvällstidningar. Vi kan 

se att uppseendeväckande och skandalomsusade uttalanden på Twitter får en stor 

spridning på det sociala mediet och får med det ett högt nyhetsvärde även i Sverige. Detta 

leder till att båda tidningarna gestaltar Donald Trumps twittrande som aggressivt vilket 

även framkommer i den tidigare forskningen som sant. Båda tidningarna får på så sätt en 

saklig skandalgestaltning, en underkategori i spelgestaltningen(3.2.1.2 Spelgestalning), om 

den amerikanske presidentens twittrande. 

 

Vi trodde att Expressen, kvällstidning, skulle ha ett högre antal artiklar och skriva mer om 

Donald Trump då kvällstidningar är mer kända för att skriva mer om skvaller och mer 

saker som inte handlar om Donald Trump som president. Men det var Dagens Nyheter som 

skrev flest artiklar under den period vi har undersökt. Men Expressen hade en högre andel 

av artiklarna som handlade om Donald Trumps Twitter. Hur det rapporterades skiljde sig 

inte så mycket bortsett från att Expressen skrev om fler saker i samma artikel medan 

Dagens Nyheter skrev en artikel för varje sak. 

 

6.2 Slutdiskussion  

Då vi har undersökt det lite unika fallet Donald Trump och hans twittrande är det svårt att 

säga att den här studien är generaliserbar. Donald Trump som politiker har till skillnad 

från tidigare högt uppsatta politiker antagit en mer amatörmässig form i sin 

kommunikation för att framstå som mer äkta och är därför en av de första i sitt slag. Som 

exempel så tjänade Donald Trump mer än en miljard dollar mer än konkurrenten Hillary 

Clinton genom att media rapporterade om hans kommunikation i stället för att köpa 

reklam. Något som däremot går ihop med tidigare forskning är att ju mer Donald Trump 

twittrar desto mer utrymme får han i media, även i den svenska mediesfären. 

 

I den kvalitativa delen undersöktes hur tidningarna rapporterade om Donald Trumps 

twittrande. Vi kunde se att i just de fallen som undersöktes så valde både Dagens Nyheter 
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och Expressen att skriva om samma saker, men att Dagens Nyheter skrev fler och mer 

tydliga artiklar än vad Expressen gjorde. 

 

I den kvalitativa delen undersöktes hur många artiklar som nämner Donald Trump och hur 

många som nämner honom och hans twittrande. Där framkom det att Dagens Nyheter 

skriver mer om Donald Trump, men har en lägre andel av artiklarna som nämner Donald 

Trumps twittrande. 

 

Vidare hade det varit intressant att ta reda på hur det skiljer sig i rapporteringen mellan 

svensk och amerikansk media. Det skulle även vara intressant att jämföra resultatet med 

hur det ser ut i Public Service i Sverige. 
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Tweet 3 
https://www.dn.se/nyheter/varlden/pompeo-irans-ledning-liknar-en-maffia/ 
https://www.dn.se/nyheter/varlden/irans-svar-pa-trumps-twittervarning-var-forsiktig/ 
https://www.dn.se/arkiv/varlden/trumps-ordkrig-oroar-demokrater/ 
https://www.expressen.se/nyheter/trumps-svar-till-iran-hota-aldrig-usa-/ 
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https://www.dn.se/nyheter/varlden/trump-nordkorea-muckar-gral/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/xi-till-trump-vill-samordna-med-usa-om-nordkorea/
https://www.expressen.se/nyheter/nordkorea-vi-ar-redo-for-det-krig-usa-vill-ha/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/ryssland-varnar-usa-for-att-utfora-attacker-i-syrien/
https://www.dn.se/ekonomi/trumps-twitterhot-lyfter-priset-pa-olja-och-guld/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/syrien-usa-har-skapat-besinningslos-eskalering/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/trump-aldrig-sagt-nar-attacken-ska-ske/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/om-usa-skadar-ryssar-i-syrienattack-maste-ryssland-sla-tillbaka/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/om-usa-skadar-ryssar-i-syrienattack-maste-ryssland-sla-tillbaka/
https://www.expressen.se/nyheter/trump-varnar-ryssland-for-robotattacker-i-syrien/
https://www.expressen.se/nyheter/kassem-hamade-folk-ar-radda-for-storskaligt-krig/
https://www.expressen.se/nyheter/sa-kan-trump-sla-till-om-hoten-blir-verklighet/
https://www.expressen.se/tv/nyheter/may-skickar-ubatar-till-syrien--staller-sig-pa-trumps-sida/
https://www.expressen.se/tv/nyheter/may-skickar-ubatar-till-syrien--staller-sig-pa-trumps-sida/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/pompeo-irans-ledning-liknar-en-maffia/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/irans-svar-pa-trumps-twittervarning-var-forsiktig/
https://www.dn.se/arkiv/varlden/trumps-ordkrig-oroar-demokrater/
https://www.expressen.se/nyheter/trumps-svar-till-iran-hota-aldrig-usa-/


 

Bilaga 3 
Frågor: 
 
Hur nämns Trumps tweet? 
Vad handlar artikeln om? 
Är journalisten delaktig? 
Finns det huvudroller och biroller? 
Hur gestaltas huvudroller och biroller? 
Följer texten kronologisk ordning? 
Förekommer det kritik mot Donald Trump? 
Tar journalisten något/några ställningstaganden? 
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Bilaga 4 

Expressen    

Månad 

Antal artiklar där 
Donald Trumps 
namn nämns 

Antal artiklar där Donald 
Trump och "Twitter" eller 
"tweet" nämns 

Hur stor andel av artiklarna 
som nämner "Twitter" eller 
"Tweet" 

februari 2017 298 89 29,87% 

mars 2017 184 52 28,26% 

april 2017 155 40 25,81% 

maj 2017 197 53 26,90% 

juni 2017 139 61 43,88% 

juli 2017 126 70 55,56% 

augusti 2017 143 65 45,45% 

september 
2017 170 67 39,41% 

oktober 2017 116 58 50,00% 

november 
2017 107 44 41,12% 

december 
2017 130 44 33,85% 

januari 2018 189 69 36,51% 

februari 2018 104 37 35,58% 

mars 2018 172 53 30,81% 

april 2018 130 57 43,85% 

maj 2018 119 56 47,06% 

juni 2018 117 42 35,90% 

juli 2018 103 38 36,89% 

augusti 2018 76 32 42,11% 

september 
2018 109 43 39,45% 

oktober 2018 159 58 36,48% 

november 
2018 141 51 36,17% 

 

Totalt 2017 1765 643 

Totalt 2018 1419 536 

Totalt 3184 1179 
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Dagens Nyheter    

Månad 

Antal artiklar där 
Donald Trumps 
namn nämns 

Antal artiklar där Donald Trump 
och "Twitter" eller "tweet" 
nämns 

Hur stor andel av artiklarna 
som nämner "Twitter" eller 
"Tweet" 

februari 2017 537 109 20,30% 

mars 2017 331 58 17,52% 

april 2017 257 41 15,95% 

maj 2017 334 51 15,27% 

juni 2017 219 55 25,11% 

juli 2017 268 82 30,60% 

augusti 2017 230 56 24,35% 

september 
2017 221 50 22,62% 

oktober 2017 200 65 32,50% 

november 2017 257 58 22,57% 

december 2017 261 55 21,07% 

januari 2018 279 62 22,22% 

februari 2018 179 29 16,20% 

mars 2018 320 67 20,94% 

april 2018 244 66 27,05% 

maj 2018 240 46 19,17% 

juni 2018 254 54 21,26% 

juli 2018 223 52 23,32% 

augusti 2018 262 64 24,43% 

september 
2018 224 48 21,43% 

oktober 2018 294 47 15,99% 

november 2018 298 41 13,76% 

 

Totalt 2017 3115 680 

Totalt 2018 2817 576 

Totalt 5932 1256 
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Månad 

Antal artiklar 
där Donald 
Trumps namn 
nämns i DN 

Antal artiklar där 
Donald Trump och 
"Twitter" eller 
"tweet" nämns i DN 

Antal artiklar där 
Donald Trumps 
namn nämns i 
Expressen 

Antal artiklar där 
Donald Trump och 
"Twitter" eller "tweet" 
nämns i Expressen 

februari 2017 537 109 298 89 

mars 2017 331 58 184 52 

april 2017 257 41 155 40 

maj 2017 334 51 197 53 

juni 2017 219 55 139 61 

juli 2017 268 82 126 70 

augusti 2017 230 56 143 65 

september 
2017 221 50 170 67 

oktober 2017 200 65 116 58 

november 
2017 257 58 107 44 

december 
2017 261 55 130 44 

januari 2018 279 62 189 69 

februari 2018 179 29 104 37 

mars 2018 320 67 172 53 

april 2018 244 66 130 57 

maj 2018 240 46 119 56 

juni 2018 254 54 117 42 

juli 2018 223 52 103 38 

augusti 2018 262 64 76 32 

september 
2018 224 48 109 43 

oktober 2018 294 47 159 58 

november 
2018 298 41 141 51 
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Månad 
Andel artiklar där "Twitter" eller 
"tweet" nämns i Expressen 

Andel artiklar där "Twitter" eller "tweet" nämns 
i Dagens Nyheter 

februari 2017 29,87% 20,30% 

mars 2017 28,26% 17,52% 

april 2017 25,81% 15,95% 

maj 2017 26,90% 15,27% 

juni 2017 43,88% 25,11% 

juli 2017 55,56% 30,60% 

augusti 2017 45,45% 24,35% 

september 
2017 39,41% 22,62% 

oktober 2017 50,00% 32,50% 

november 2017 41,12% 22,57% 

december 2017 33,85% 21,07% 

januari 2018 36,51% 22,22% 

februari 2018 35,58% 16,20% 

mars 2018 30,81% 20,94% 

april 2018 43,85% 27,05% 

maj 2018 47,06% 19,17% 

juni 2018 35,90% 21,26% 

juli 2018 36,89% 23,32% 

augusti 2018 42,11% 24,43% 

september 
2018 39,45% 21,43% 

oktober 2018 36,48% 15,99% 

november 2018 36,17% 13,76% 
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