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Abstract 
Titel: Sak, spel eller skandal? – En kvalitativ studie om hur gestaltningarna av det 

amerikanska presidentvalet 2016 såg ut i svenska tidningar  

Författare: Linnea Nordström och Matilda Åberg 

 
Kurs, termin och år: C-uppsats, höstterminen 2016 

Antal ord i uppsatsen: 16 206 

Problemformulering och syfte: Var fjärde år ska de amerikanska medborgarna rösta om vem 

som blir landets nästa president. Det är ett val som får mycket uppmärksamhet över hela 
världen och även i Sverige. Hur medier väljer att gestalta ett val kan ha betydelse för 

demokratin, genom att det kan påverka människors bild av politik och därmed påverka hur de  
röstar. Framing, på svenska kallat gestaltningsteorin, är en framträdande teori inom 
forskningen av hur politik och val gestaltas i media. Teorin om framing har varit till grund för 

denna studie, eftersom syftet var att undersöka hur gestaltningarna av det amerikanska valet 
såg ut i svenska medier. De tre gestaltningstyperna som undersökts är sak-, spel- och 
skandalgestaltning.  

Metod och material: Studien baseras på en kvalitativ innehållsanalys av politiska 
nyhetsartiklar i fyra svenska medier: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet. Artiklarna som studerades i varje tidning hade publicerats under den valda 
tidsperioden; dagen innan, dagen för och dagen efter de tre amerikanska 
presidentvalsdebatterna.  

Huvudresultat: Resultaten i studiens innehållsanalys visar att de studerade mediernas artiklar 
dominerades av spelgestaltningar. Dock så förekom sak-, spel- och skandalgestaltningar i alla 

medier i form av olika dimensioner. Morgontidningar och kvällstidningar gestaltade det 
amerikanska valet på liknande sätt. Tidigare forskning har visat att sakgestaltning är vanligast 
i morgontidningar och sak- och skandalgestaltningar förekommer oftare i kvällstidningar. 

Denna studies resultat visar dock att spel- och skandalgestaltningar förekom i alla medier 
under den undersökta tidsperioden. 

Nyckelord: USA, presidentval, politik, media, gestaltning  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Problembakgrund 
Vart fjärde år är det presidentval i USA. Det är ett val som får mycket uppmärksamhet i hela 

världen, även i Sverige. Media rapporterar intensivt om valet under en lång tid. För 

majoriteten av medborgarna i västerländska demokratier är nyhetsmedia den främsta källan 

till kunskap och information om politik (de Vreese, 2009:119)  

 

USA är en supermakt och valen i landet får konsekvenser över hela världen. Bland annat är 

landets inverkan på världsekonomin betydelsefull. Årets amerikanska presidentval var ett av 

de mest betydande på flera decennier. I Europa och särskilt i Sverige är man beroende av den 

ekonomiska utvecklingen i USA. Presidentvalet i USA 2016 stod emellan två kandidater där 

båda, i något varierad grad, var kritiska till frihandel (Hatzigeorgiou och Åström, 2016:2). 

 

Vid val är det i USA mycket fokus på de två presidentkandidaterna istället för själva partierna, 

vilket skiljer sig en del från hur det ser ut i Sverige. Det är därför intressant att studera hur 

gestaltningarna ser ut i ett land där det är tydligt med just två kandidater mot varandra. Det är 

dessutom intressant att studera hur svenska medier gestaltar ett utländskt val. 

Forskningen om hur politik och politiska val gestaltas i media sträcker sig långt tillbaka.  

Det finns olika teorier gällande mediebevakning av politik. En av de mest framträdande är 

framing, på svenska kallat gestaltningsteorin (Cappella och Jamieson, 1997:39).  

 

När det kommer till gestaltningar av politik finns det forskning som visar att det finns två 

dominerande typer av gestaltningar: Sakgestaltning och spelgestaltning (Capella och 

Jamieson 1997; Lawrence, 2000; Patterson, 1993). En annan typ av gestaltning som tas upp  

i denna studie är skandalgestaltning (Strömbäck, 2013:124). Med sakgestaltning menas det att 

media fokuserar på det politiska innehållet, sakfrågor, såsom politiska ämnen eller förslag. 

Spelgestaltning handlar om att politik framställs som ett spel med fokus på strategier och en 

maktkamp mellan politiker. Skandalgestaltning innebär att innehållet i media gestaltar politik 

som skandal, där skandalerna handlar om till exempel beteenden som är moraliskt 

klandervärda (Strömbäck, 2013:124).  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Studier av bland annat politiska nyheter i USA visar att användandet av spelgestaltning har 

ökat över tid. Nyhetsbevakning av politiska kampanjer domineras ofta av spelgestaltning. Den 

definieras ofta av personifiering av kandidater, fokus på oskiljaktigheter och motsättningar 

mellan partier, kandidater och väljare, samt en stark närvaro av opinionsmätningar i 

nyheterna. Politikerna ses som aktörer och väljarna som en publik (de Vreese, 2009:192).  

Eftersom nyhetsmedier är människors främsta källa till information om politik så är det 

viktigt att se hur media framställer nyheter. Det är via medier vi möter samhället och det är 

där vi får vår kunskap om vår omvärld (Strömbäck, 2012:263). Mycket av den forskning som 

finns på området i dag handlar om hur amerikanska medier gestaltar amerikansk politik. 

Därför är det också viktigt att titta närmare på hur medier i andra länder, till exempel Sverige, 

rapporterar om det amerikanska valet eftersom det får så pass mycket uppmärksamhet utanför 

USA. När svenska medier har studerats av svenska forskare handlar det ofta om hur media 

rapporterar om ett svenskt val eller svensk politik (Strömbäck, 2014:176; Asp, 2011:14). Med 

vår studie vill vi bidra till forskning om hur svenska medier gestaltar ett utländskt val. 

 

Studiens syfte 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur svenska medier, närmare bestämt 

papperstidningar, gestaltade det amerikanska presidentvalet i samband med de tre 

presidentkandidatsdebatterna under hösten 2016. Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och 

Svenska Dagbladet är de tidningar vars valrapportering studerades. Undersökningens syfte är 

att se om valet gestaltades utifrån sak-, spel- eller skandalgestaltning samt jämföra om det 

finns några skillnader i hur de olika tidningarna gestaltar valet. 

Frågeställning: 

Vilka gestaltningar använde de valda medierna om valet i samband med nyhetsbevakningen 

av valdebatterna?  

 

Kompletterande frågeställning: 

Hur skiljer sig gestaltningarna åt mellan de valda medierna?  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Presidentvalet 2016 
Det amerikanska presidentvalet 2016 fick stor uppmärksamhet i svenska medier. Aldrig har de 

stora partierna företrätts av någon som Donald Trump. Aldrig heller av en kvinna, i detta fall 

Hillary Clinton. Därför var det ett speciellt val i USA på flera vis. Donald Trump klev in i 

valet helt utan både politisk och militärisk erfarenhet och blev sedan alltså den första 

president i USA som saknat dessa typer av meriter (Vox, 2016). 

Första gången som Donald Trump uttryckte intresse av att kandidera till att bli president var 

redan 1987. I juni 2015 meddelande han att han skulle kandidera i presidentvalet 2016 (BBC, 

2016). Innan Donald Trump ställde upp som kandidat inför valet 2016 var han en av USA:s 

mest kända miljardärer. Han arbetade till exempel med byggprojekt på Manhattan och en av 

hans mest kända egendomar är byggnaden ”Trump tower”. Han har också varit involverad i 

underhållningsbranschen. Mellan 1996 och 2015 var han ägare till skönhetstävlingarna ”Miss 

universe”, ”Miss USA” och ”Miss teen USA” (BBC, 2016). 

Hillary Clinton blev 2016 den första kvinnan i USA:s historia att bli presidentkandidat för ett 

så stort politiskt parti. Som presidentkandidat hade hon till skillnad från Donald Trump mer 

erfarenhet av politik. Från 1993 till 2001 var hon landets ”first lady” när hennes man Bill 

Clinton var president. Hon var amerikansk senator mellan 2001 och 2009 och representerade 

delstaten New York. I år var inte hennes första försök att bli president, utan hon kandiderade 

redan 2008. Då vann Barack Obama demokraternas primärval och blev senare president, men 

hon blev istället utvald till utrikesminister och arbetade som det fram till 2013. Våren 2015 

meddelade att hon skulle kandidera för att bli president igen (Biography, 2016). 

 
Presidentvalet i USA ägde rum 8 november 2016. Innan valet var det tre debatter mellan 

presidentkandidaterna. Den första debatten var 26 september och modererades av Lester Holt 

från NBC News. Den andra debatten hölls 9 oktober och där var det två moderatorer, Martha 

Raddatz från ABC och Anderson Cooper från CNN. Debatt nummer tre leddes av moderatorn 

Chris Wallace från Fox News. Den första och sista debatten hade samma upplägg. Debattens 

ämnen valdes av moderatorn och kandidaterna hade två minuter på sig att svara på varje fråga 

han ställde. Debatt nummer två skilde sig något i sitt upplägg. Där bestod publiken av osäkra 

väljare som fick vara med och ställa frågor till kandidaterna (The Washington Post, 2016).  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Teoretisk bakgrund 

Medierna är den i särklass viktigaste informationskällan för den som söker information om 

politik och samhälle. Därför kan medias bild av verkligheten påverka människors bild av den 

(Strömbäck, 2012:263). Men mediernas bild av verkligheten är aldrig densamma som den 

delen av verkligheten som nyheterna i media handlar om. Den rekonstrueras och gestaltas av 

medierna (Strömbäck, 2012:271). Hur journalister väljer att gestalta en valrörelse skulle alltså 

ha stor betydelse för vilken bild väljarna får av partiernas politik (Asp, 2014:146).  
 
Nyhetsmedier påverkar åsiktsbildningen hos såväl allmänheten som politiska aktörer, både 

direkt och indirekt. Media är en förutsättning för att information ska kunna spridas och 

påverka människors åsikter. Hur politik kommuniceras i medierna är en viktig del i den 

politiska kommunikationen (Strömbäck, 2014:15). 

  

Jesper Strömbäck skriver i sitt kapitel ”Politisk nyhetsjournalistik” i ”Handbok i 

journalistikforskning” att de styrande i demokratin måste vara informerade om vad som 

händer i samhället och om medborgarnas åsikter, samtidigt som medborgarna behöver 

information om vad som sker i samhället för att kunna ta ställning i olika samhällsfrågor. 

Därför spelar media en viktig roll i informationsspridningen (Strömbäck, 2015:299).  

 

Mediers avslöjande och drev kan till exempel leda till att politiker avsätts och styr beslutens 

innehåll. Relationen mellan media och politik är riktad åt två håll. Samtidigt som media är 

beroende av politiker för nyheter, är politiker också beroende av media. Politiker försöker ofta 

påverka nyhetsrapporteringen (Petersson el al, 2005:19). 

 

Kommersialisering av den politiska nyhetsjournalistiken 

Kommersialisering är en process där medias innehåll påverkas av medieindustrins mål att 

vara vinstdrivande, samt att media styrs av marknadens villkor. Kommersialiserat 

medieinnehåll tros, i varierande grad, inte vara oberoende, oäkta och ökat utrymme för 

sensationsjournalistik och personifiering (McQuail, 2011:551). Den politiska 

nyhetsjournalistiken ses som en produkt som måste sälja, samtidigt som den förväntas ge 

medborgarna relevant information om samhället (Strömbäck, 2015:301). 
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Teorier kring kommersialisering menar att kommersiella drivkrafter och normer gör att 

publicistiska och demokratiska ideal får stå tillbaka. Kommersialiseringen antas påverka 

nyhetsjournalistiken bland annat genom: ett minskat utrymme för politisk nyhetsjournalistik 

och ”viktiga” nyheter till förmån för underhållande nyheter som väcker människors 

uppmärksamhet. Det tros också leda till ökad dramatisering, ökad personifiering, ökad 

fokusering på gestaltandet av politik som strategi och spel till förmån för sak samt en mer 

tolkande journalistik på bekostnad av beskrivande journalistik (Strömbäck, 2015:302). 

Medialisering av den politiska nyhetsjournalistiken 

Medialisering beskrivs som en process där massmedia har kommit att påverka många aspekter 

i samhället, till exempel genom ett ökat inflytande i politiska processer (McQuail, 2011:563)  

Konkret kan man säga att medielogiken påverkar olika journalistiska berättartekniker för att 

få människors uppmärksamma samt reducera mängden information. Till dessa räknas: 

tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, personifiering och stereotypisering. 

Medialiseringen antas påverka den politiska nyhetsjournalistiken genom bland annat: ökat 

fokus på gestaltningen av politik som spel, minskat utrymme för politiska aktörers egna ord 

till förmån för ökad journalistisk synlighet, politiska aktörer förekommer oftare som objekt än 

subjekt, ökad negativitet och kritisk hållning till politiska aktörer och ökad strävan att ställa 

politiker till svars (Strömbäck, 2015:304).  

 

Journalistikens syfte är att rapportera om nyheter och saker som sker i samhället. Dagligen 

väljs händelser ut som sedan belyses i media, det vill säga att det görs en nyhetsvärdering. Om 

en händelse är sensationell/oväntad, dramatisk/spännande, handlar om viktiga personer och/

eller intresserar många så ökar chansen att det blir en nyhet. Händelser som ökar människors 

insikt och kunskap anses inte vara lika viktiga när journalister nyhetsvärderar (Löfgren-

Nilsson, 1992:3). 

 

Alla medier påverkas av kommersialiseringen och medialiseringen, men det är främst i 

kvällstidningar och kommersiella tv-nyheter som journalistiken framstår som mer 
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kommersialiserad och medialiserad jämfört med journalistik i morgontidningar och public 

service-nyheter (Strömbäck, 2013:126).  
 

Gestaltningsteorin 

Framing, eller gestaltningsteorin, handlar om hur nyheter presenteras och inramas. Framing 

skapar en struktur för hur nyheten kan byggas. Det innefattar vad som inkluderas och vad som 

exkluderas, vad som är centralt och vad som är oviktigt (Cappella och Jamieson, 1997:39). 

Hur journalister ramar in en nyhet behöver inte alltid stämma överens med hur konsumenten 

som tar del av nyheten uppfattar den (Cappella och Jamieson, 1997:44). Gestaltningar är 

verktyg till att rama in nyheter som hjälper journalister att berätta en sammanhängande 

historia. När en gestaltning är vald så underlättar det för skribenten att få läsaren att förstå en 

särskild händelse (Wolfsfeld, 2011:50-51).  

Sakgestaltning 

Tidigare forskning om mediernas gestaltning av politik visar att det går att urskilja två 

dominerande gestaltningar: Sak- och spelgestaltningar (Capella och Jamieson, 1997; 

Patterson, 1993; Lawrence, 2000). Sakgestaltning innebär att journalistiken fokuserar på 

verkliga förhållanden, partiers förslag på hur problem ska lösas och partiers åsikter i sakfrågor 

(Strömbäck, 2008:181). Det innebär också att det fokuseras på vad som hänt eller kommer 

hända när det syftar på politiskt innehåll (Strömbäck, 2012:272). 

Politiska kandidater visar väljarna vilken politik de vill driva genom att ta ställning i eller 

driva vissa frågor. Trots detta har deras uttalanden i sakfrågor ett marginellt nyhetsvärde. 

Första gången som en kandidat tar ställning i ett viktigt ämne kommer pressen sannolikt att 

rapportera om det. Men fler uttalanden om samma ämne har inte samma nyhetsvärde, såvida 

det inte handlar om en ny vinkel (Patterson, 1993:61). Även om politikerna bygger sina 

kampanjer på sakfrågor får fokus på dessa ämnen stå tillbaka till förmån för spelgestaltning 

(Patterson, 1993:142).  

Enligt Michael Robinson och Margaret Sheehan har journalistiken i över ett och ett halvt 

århundrade, definierat nyheter som händelser eller ”happenings”. ”Horse race”, 
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kapplöpningsjournalistik på svenska, är något som händer. De menar att sakfrågor däremot 

inte har något som händer, de existerar knappt. Substans har inga händelser och sakfrågor är 

generellt sett oförändrade. Sakfrågor och substans har därför hamnat utanför vad som är 

”riktiga nyheter” (Robinson och Sheehan, 1983:148). 

Ur ett demokratiskt perspektiv anses det att ofta att journalistik bör gestalta politik som sak. 

En anledning är att sakgestaltning ligger närmare de demokratiska ideal om vilken typ av 

information människor behöver för att kunna bilda sig en uppfattning rörande politik och 

samhällsfrågor (Strömbäck, 2012:272).  

 

Forskaren Jesper Strömbäck gjort undersökningar där han jämfört svenska mediers 

gestaltningar av politik med varandra. I boken ”Kampen om opinionen” presenterar han 

resultat av en undersökning där han jämfört gestaltningarna av politik i svenska medier under 

valrörelserna 2002, 2006 och 2010. Resultatet visade att nyheter som innehöll 

spelgestaltningar har ökat medan nyheter som gestaltar politik som sak har sjunkit över tid 

(Strömbäck, 2013:124-125).  

Nyhetsmedier försöker på olika sätt hitta en balans mellan vad som är viktigt och vad som är 

intressant. Skulle valbevakningen bara innehålla sådant som är viktigt och relevant utan att ta 

hänsyn till om det skulle intressera publiken skulle medierna tappa publik. Om mediernas 

valbevakning bara skulle handla om sådant de tror intresserar publiken, utan att tänka på om 

det är viktigt eller relevant, skulle de istället tappa i legitimitet. En bra valbevakning behöver 

vara både viktig och intressant (Johansson, 2006:287-290).  

 

Spelgestaltning 

Spelgestaltad journalistik syftar på en journalistik som fokuserar på politik som spel, på 

vinnare och förlorare som kämpar om röster, på politisk strategi och ser politikerna som 

individer snarare än representanter för särskild politik (Strömbäck, 2008:181). Vid 

nyhetsbevakning av politiska kampanjer är det den dominerande gestaltningen (de Vreese, 

2009:192).  
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När Jesper Strömbäck undersökt hur svenska medier gestaltar politik kom han fram till att 

kvällstidningar är mer benägna att framställa politik som spel eller skandal i större 

utsträckning än vad morgontidningar brukar göra. Journalistiken i morgontidningar är istället 

mer sakgestaltad än kvällstidningar (Strömbäck, 2013:125). 

 

Sedan 1970-talet har det skett en förändring av den journalistiska bevakningen av politik och 

valkampanjer. Förr var sakgestaltning den vanligaste gestaltningen av politiska nyheter, men 

spelgestaltnings framväxt har gjort att politiken numera handlar om strategi och vem som 

leder och vem som ligger efter. I samband med valkampanjer är det fokus på hur kandidaterna 

ligger till (Cappella och Jamieson, 1997:33).  

 

I boken ”Spiral of cynicism. The press and the public good” definieras spel/strategi på 

följande sätt: 1) att vinna eller förlora är det centrala; 2) språket hämtas från krig, sport eller 

tävlingar; 3) en berättelse med aktörer, kritiker och en publik (väljarna); 4) hur kandidaterna 

uppträder, deras stil och hur de uppfattas är också centralt; 5) stark närvaro av 

opinionsmätningar och hur det går för kandidaterna (Cappella och Jamieson, 1997:33). Paul 

H. Weaver karaktäriserar spel på ett liknande vis. Han skriver att politik är ett spel som spelas 

av politiker för personlig vinning. Därför försöker ”spelarna” att framställa sig själva i god 

dager genom att överdriva deras goda sidor och minimera deras mindre goda sidor (Weaver, 

1972:69).  

Journalistprofessor Kent Asp skriver i sin bok ”Mediekratin – mediernas makt i svenska val” 

att det kan tyckas självklart att nyhetsmedierna genom sitt urval och sin redigering spelar en 

viktig roll i hur politiker gestaltas. Men det är också lika självklart att politikerna själva, deras 

personliga egenskaper, karisma och kompetens, bidrar till vilken bild av dem som förmedlas 

(Asp, 2014:141). Jesper Strömbäck håller med och säger att det inte nödvändigtvis behöver 

vara så att journalister har som ambition att gestalta verkligheten på ett speciellt sätt. Det kan 

istället handla om att journalisterna medvetet eller omedvetet accepterar de gestaltningar som 

de politiska aktörerna själva för fram. Valet av gestaltningar skulle kunna bero på ett medvetet 

journalistiskt val eller vara ett resultat av journalisternas nyhetsvärdering (Strömbäck, 

2013:123-124). 
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Enligt den amerikanske journalisten James Fallows tolkar och beskriver ofta journalister 

politik som sport. Han menar dessutom att politik och sport blivit samma sak för amerikanska 

medier när han i sin bok ”Breaking the news. How the media undermine american 

democracy” skriver att: ”For the American media in the 1990s, public life is sports. The entire 

press has become the sports page.” (Fallows, 1996:160). Han beskriver det också som att  

mediernas intresse är tävlingen mellan en vinnare och en förlorare: 

 ”Sports cannot exist without competition. The thrill of victory. The agony of defeat. 

 You need someone to win and someone to lose. […] Electoral politics is the same way 

 – someone is going to win the race and someone will lose, and the interest lies in the 

 contest between them” (Fallows, 2006:163).  

 

Kathleen Hall Jamieson har studerat krigsmetaforer i nyheter och hittat dussintals varianter av 

krigsmetaforer, som till exempel holding back no ammunition, under fire, targets, a war of 

attrition (Jamieson, 1992:184-185). Även ordet attack är en förekommande krigsmetafor 

(Patterson, 1993:41).  

 

Forskaren Claes H. de Vreese är inne på samma spår som Fallows och Patterson när han 

beskriver att spelgestaltad journalistik definieras av personifiering av kandidater, 

motsättningar och oskiljaktighet mellan politiker, väljare eller inom partier. Politikerna ses 

som aktörer på en scen och väljarna som en publik (de Vreese, 2009:192). Det är också något 

som forskaren Maria Wendt har sett när hon till exempel tittat på den politiska utvecklingen 

under Almedalsveckan. Den politiska diskussionen har förflyttats till att handla mer om 

individers personliga egenskaper än om deras politiska visioner. Hon beskriver att 

bevakningen av politik ofta handlar om personer och deras framträdanden (Wendt, 2012:40). 

Något som förekommer frekvent i samband med spelgestaltning är opinionsmätningar (de 

Vreese, 2009:192). Opinionsmätningar i medier handlar oftare om vilket parti människor 

sympatiserar med eller hur olika partiledare klarat sig i partiledarutfrågningar, snarare än vad 

människor har för åsikter i sakfrågor (Strömbäck, 2008:181). Genom att det fokuseras mycket 
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på opinionsmätningar för det bort uppmärksamheten från sakfrågor samtidigt som det bidrar 

till fler gestaltningar av politik som spel. Det blir viktigare att visa vilka som är vinnare och 

förlorare än att förmedla vem som säger vad eller vem som har rätt respektive fel (Strömbäck 

2012:275-276) Det tas också upp i studien ”Cynics all around? The impact of election news 

on political cynicism in comparative perspective”. I den beskrivs det att när nyheter gestaltas 

som spel handlar det ofta om vinnare och förlorare (Schuck et al, 2013:289). Den sortens 

journalistik riskerar att påverka opinionen eftersom det kan ge en bild av att vissa partier eller 

politiker är vinnare och andra partier är förlorare. En person som ska rösta i ett val kan bli 

påverkad av insikten att det vore bortkastat att rösta på en politiker som ses som en säker 

förlorare (Mutz, 1998:196).  

I en undersökning som Jesper Strömbäck gjort om opinionsundersökningar i medier mellan 

1998 och 2006 visar resultaten att det framförallt är tidningar som uppmärksammar 

opinionsmätningar, till skillnad från nyhetsprogram på tv (Strömbäck, 2008:173). I samma 

undersökning studerade han sambandet mellan opinionsmätningar i svenska medier och 

gestaltningen av politiken. Det var 117 artiklar och tv-inslag som innehöll 

opinionsundersökningar och av dem gestaltades politik som spel i 82 och som sak i 35. 

Strömbäck menar att det inte råder några som helst tvivel på att mediernas fokus på 

opinionsundersökningar bidrar till att gestalta politik som spel (Strömbäck, 2008:183).  

 

Professor Sören Holmberg menar att opinionsundersökningar lider av förtroendeproblem. 

Människor har ganska lågt förtroende för dem. Holmberg beskriver det som att 

opinionsundersökningen inte ses som en vän man kan lita på, utan mer som en person man är 

misstänksam mot (Holmberg, 2008:143).  

 

Den internationella forskningen om nyhetsjournalistik som handlar om politik är omfattande, 

men den utmärks av amerikansk forskning och bevakning av valrörelser. Hur medier skriver 

om politisk journalistik kan skilja mellan olika länder. I en del länder är medier på en 

institutionell nivå mer självständiga från politiken, medan i andra är de mer integrerade i 

politiken (Strömbäck, 2015:304-305).  
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På internationell nivå har det visat sig att politisk journalistik oftare tenderar att gestalta 

politik som spel och strategi än som sak (Aalberg et al, 2012:163). Forskning om sak- och 

spelgestaltningar utgår ofta från ett amerikanskt perspektiv. Samtidigt har det också 

konstaterats att spelgestaltning av valkampanjer är vanligt förekommande utanför USA 

(Schuck et al, 2013:288). Europeiska länder tar tagit efter det amerikanska sättet att berätta 

om politik (de Vreese, 2009:194). 

Det syns till exempel i resultaten av Jesper Strömbäck och Daniela V Dimitrovas studie 

”Election news in Sweden and the United States: A comparative study of sources and media 

frames”. De har jämfört skillnaden i gestaltningen av politik mellan Sverige och USA. Deras 

resultat visade att tv-bevakningen av politik under valkampanjer i Sverige oftare fokuserar 

kring faktiska politiska ämnen, medan man i bevakningen i till exempel USA oftare gestaltar 

politik som spel. Då det finns skillnader i hur det rapporteras om politik i medierna kan också 

medborgarnas kunskaper kring ämnet i de olika länderna skiljas åt. USA:s medborgare kan ha 

mindre information och kunskap om egentliga politiska frågor och få mer information kring 

det politiska spelet (Strömbäck och Dimitrova, 2012:615).  

 

Skandalgestaltning 

En annan typ av gestaltning är den som gestaltar politik som skandal. Medieprofessorn Jesper 

Strömbäck beskriver skandalgestaltningar på det här sättet:  

 

 ”En annan form av gestaltning som – åtminstone under perioder – är relativt vanlig 

 är skandalgestaltningar. De präglas av att journalistiken gestaltar politik som  

 skandal, där skandalerna kan handla om allt från beteenden som är moraliskt eller 

 juridiskt klandervärda till uttalanden som framställs som om de vore   

 skandalösa” (Strömbäck, 2013:124).  

 

John B. Thompson beskriver i ”Political scandal” vad som kännetecknar en skandal. Han 

nämner följande kännetecken: något som överskrider värden, normer eller moraliska koder, 

att det finns ett element av hemlighetsmakeri eller att något försökt döljas, en del kan vara 

emot handlingen och berätta det i pressen, en del kan bli förolämpade av handlingen 
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(skandalen) och det kan skada rykten på den som skandalen kretsar kring. Den mest 

uppenbara aspekten av skandal är att det rör sig om handlingar eller händelser som 

överskrider eller bryter mot rådande normer. Det kriteriet är nödvändigt för att det ska bli eller 

kallas en skandal (Thompson, 2000:15-16). Thompson urskiljer tre typer av skandaler inom 

det politiska området: sexskandaler, finansiella skandaler och maktskandaler (utnyttjande av 

politisk makt) (Thompson, 2000:120). 

 

I Lars Nords kapitel ”Journalistiska drev och skandaljournalistik” i boken ”Handbok för 

journalistikforskning” tar han upp att i demokratiska stater med fria medier brukar politiska 

skandaler alltid få stor uppmärksamhet. Skandaljournalistik kan användas både om en typ av 

nöjesjournalistik som ser sin uppgift som att förmedla skvaller, likaväl som begreppet kan 

användas när den allmänna journalistiken bevakar samhälleliga normbrott. Det finns olika 

typer av skandaler, exempelvis ekonomiska skandaler (förskingring, skattebrott etc.), 

förtroendeskandaler (maktmissbruk, olämpliga uttalanden etc.) eller moraliska skandaler 

(otrohetsaffärer, sexköp etc.). Det gemensamma för skandaler är att det rör sig om avvikelser 

från normala förhållanden där personen i frågas motiv för sitt agerande kan bli ifrågasatt och 

strida mot gällande normer (Nord, 2015:319-321).  

 

Enligt John B. Thompson så är en politisk skandal en skandal som innefattar en politisk ledare 

eller figur (Thompson, 2000:91). Men det håller inte forskarna Anderi S. Markovits och Mark 

Silverstein med om. De skriver att bara för att en skandal kretsar kring en politiker så är det 

ingen politisk skandal. Den måste innehålla någon typ av maktmissbruk på bekostnad av 

politiska processer. (Markovits och Silverstein, 1988:6). Thompson hävdar däremot att deras 

tolkning är för restriktiv (Thompson, 2000:93).  

Skandaler blir ofta stora nyheter. Det beror bland annat på att avvikelser från normen har ett 

givet nyhetsvärde, men också för att i de flesta fall så omfattar skandaler personer som har 

mycket makt. Det gör att nyhetsvärdet ökar ännu mer. Skandaler ger rubriker så fort de 

avslöjas, men de har även en tendens att generera fler rubriker så länge som nya skeenden och 

detaljer kommer fram (Nord, 2015:321). Innehållet i medier har i Sverige framför allt 

granskats i samband med valrörelser. I Sverige är det ganska ovanligt med 
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skandalgestaltningar i den politiska journalistiken. Det är mer vanligt att använda sig av sak- 

och spelgestaltningar (Nord, 2015:330). 

Vissa tidningar, tv-stationer och speciellt bloggar väljer ibland sida. De är antingen för eller 

emot en politiker. Förutom detta så har journalister en tendens att gestalta nyheter om 

maktfulla människor med en viss negativitet och cynism. Journalister är alltid på jakt efter en 

skandal. Maktfulla ledare kan också misslyckas och göra fel och media är alltid villiga att 

prata om dessa fel in i minsta detalj (Wolfsfeld, 2011:13).  
 

Ökning av spelgestaltning 

Innehållsanalyser av nyhetsmedier har kommit fram till att spelgestaltning har blivit den 

vanligaste vinkeln av nyheter som handlar om politiska kampanjer och politiska strider. Det 

leder att sakgestaltning får stå tillbaka (de Vreese och Elenbaas, 2008:285). 

Spelgestaltningarna har ökat och att det har lett till att sakgestaltningarna blivit färre 

(Cappella och Jamieson, 1997:33).  

Det har blivit stora förändringar i hur media rapporterar om politiska kampanjer och affärer. 

Förut var bevakningen fokuserad på sakfrågor och politiska uttalanden. Även om nyheterna 

handlar om en viss politisk fråga så ramas den in som spelgestaltning. Något som också ökat 

är journalistiska observationer, kommentarer och analyser om det politiska spelet och taktiker 

bakom politiska ageranden (de Vreese och Elenbaas, 2008:287). 

Enligt biträdande professorn i statsvetenskap Regina G Lawrence finns det många 

anledningar till varför spelgestaltningen växer i medierna. Hon har beskrivit det som att det 

mest grundläggande är att spelgestaltningen passar in i många av de viktigaste kriterierna för 

”nyhetsvärde” (Lawrence, 2000:95).  

En annan anledning är utvecklingen av professionaliserade valkampanjer och det ökande 

användandet av strategier inom politiska partier har lett till att journalister börjat lägga märke 

till vad som händer ”bakom kampanjen” och inte bara politiska sakfrågor. Det anses också ha 

bidragit till ett ökat fokus på spel och strategi (Schuck et al, 2013:289).  
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Effekter av gestaltningar 

Journalistikens gestaltning av politik som spel kan leda till en förstärkt misstro mot politik 

och politiker. Det riskerar också att människor får ett lägre intresse för politik (Strömbäck, 

2014:175). Om människors intresse för politik skulle minska eller om de skulle uppleva en 

misstro för politiker kan det ha betydelse för demokratin, eftersom det skulle kunna påverka 

hur människor röstar i ett eventuellt val (Grusell och Nord, 2015:9). En del hävdar också att 

spelgestaltning kan få människor att sluta bry sig om politik (de Vreese och Elenbaas, 

2008:286). 

Genom att gestalta politik med fokus på taktik har media bidragit till en ”spiral av cynism” 

som ökar människors misstro och missnöje för politik. Politisk cynism handlar om att det 

finns ett glapp mellan väljarna och de politiska representanterna. Glappet anses ha ökat över 

tid, mestadels på grund av massmedias sätt att skriva om politiker (de Vreese och Elenbaas, 

2008:284). Hur en valkampanj gestaltas kan påverka medborgarna. När nyheter om 

valkampanjer domineras av spelgestaltning, med fokus på strategi och taktik, kan det leda till 

att människor uppfattar politik som inget annat än ett spel om makt och inte människor som 

ska representera folket (Schuck et al, 2013:287).  

I boken ”Making sense of media and politics” skriver forskaren i politisk kommunikation, 

Gadi Wolfsfeld, att journalisterna är de ultimata cynikerna och att om man skulle döma från 

det som står i nyheterna så finns det inga ärliga politiker. Han anser att enligt det cyniska 

synsättet så har politikerna endast ett mål och det är att bli valda och sedan hålla sig kvar på 

posten, även om det innebär att ljuga och fuska. Politik ses som tävling efter tävling 

(Wolfsfeld, 2011:74). 

De som försvarar negativitet i nyhetsmedia brukar referera till att det är viktigt att det finns en 

debatt, konkurrerande nyheter och konflikter för demokratins välbefinnande (Lengauer et al, 

2012:181). Genom att kritisera politiker så hjälper det journalister att en image präglad av 

oberoende och professionell självständighet (Lengauer et al, 2012:182). 
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Men att politik gestaltas som spel behöver inte enbart ha negativa effekter eller konsekvenser. 

Kommunikationsprofessorn Daniel C Hallin menar att den kan ha betydelse för journalisters 

objektivitet. Att gestalta politik som sport möjliggör för journalister att bibehålla ett sken av 

objektivitet. Fokuserar journalisten på de ”tekniska” aspekterna av det politiska spelet – till 

exempel strategi, taktik, vinnare och förlorare – kan de lättare undvika att ta en politisk 

ställning (Hallin, 1994:25). 

 

Bill Kovach och Tom Rosenstiel skriver i ”Campaign lite: Why reporters won’t tell us what 

we need to know” att när medierna bevakar valkampanjers strategier och utförande tillåts 

journalister att bli mer subjektiva och tolkande. Att granska strategier i en valkampanj är 

säkrare än att till exempel försöka bedöma hur kandidater planerar att förstärka den sociala 

tryggheten. Det är också lättare. Ingen reporter kommer heller bli anklagad för att att vara 

partisk eller okunnig genom att göra. Alltså, drivet att vilja erbjuda mer än bara enkla fakta 

ökar fokus på taktik och strategi (Kovach och Rosenstiel, 2001:32).  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Metod 

Vi har undersökt hur fyra svenska nyhetsmedier rapporterade och gestaltade det amerikanska 

presidentvalet i samband med valdebatterna. 

Den valda tidsperioden för undersökningen är en dag före, dagen för och dagen efter de tre 

valdebatterna ägde rum svensk tid. I Sverige sändes debatterna 27 september, 10 oktober och 

20 oktober. Datumen som undersökts är alltså 26-28 september, 9-11 oktober och 19-21 

oktober. Val av period har alltså att göra med när debatten sändes svensk tid. Vi valde denna 

tidsperiod eftersom det är en intensiv del av valrörelsen. Mot slutet av en valrörelse blir det 

ofta viktigare för medier att rapportera om politik (Nord, 2005:252). 

 

Tidigare forskning menar att kvällstidningar oftare framställer politik som spel eller skandal 

än vad morgontidningar brukar göra (Strömbäck, 2013:125). Urvalet i studien kommer därför 

bestå av två morgontidningar och två kvällstidningar, för att se om det finns eventuella 

olikheter i gestaltningen av det amerikanska presidentvalet.  

 

Val av metod  

Studien bygger på en kvalitativ textanalys. Det var lämpligt för den här studien eftersom det 

handlar om vad innehållet förmedlar och budskapet i texten. Metoden innebär att många 

analysenheter behandlas likvärdigt och är av samma vikt. Målet är att ta fram det väsentliga 

innehållet genom en fördjupad läsning av textens delar, helhet och kontexten som den ingår i. 

Ett betydande skäl till att använda en textanalytisk metod är att innehållet i en text kan vara 

undangömt och kan endast återfinnas genom att läsa texten intensivt (Esaiasson el al, 

2012:210). Syftet med textanalysen är att se hur gestaltningen tar sig i uttryck i artiklarna vi 

ska studera. Vi ville se på vilket sätt det amerikanska valet blev framställt i de valda 

tidningarna dagarna kring valdebatterna och därför valdes en kvalitativ metod för studien. 

Samma kunskap om hur gestaltningarna såg ut kunde inte fås med en kvantitativ metod.  

När en kvalitativ metod används utgår man från en verklig företeelse som man vill skaffa sig 

en uppfattning om, man vill veta vad det är (kvalitativt). Förutsättningarna är de iakttagelser 

man gjort och gör om företeelsen i verkligheten. Själva målet blir sedan att samla och ordna 
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observationerna till något som blir begripligt, alltså skapa sig en uppfattning om företeelsen. 

Mötet med själva fenomenet utgör starten för undersökningen man ska göra och själva 

fastställandet av dessa kvaliteter är målet. I en kvantitativ studie är det helt tvärtom (Eneroth, 

1987:48-49). 

 

Det finns flera anledningar till varför vi inte valde att använda en kvantitativ metod. En sådan 

studie baseras på likvärdiga och jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att 

dessa kan uttryckas och analyseras i siffror. Metoden syftar till att svara på frågor om till 

exempel hur ofta eller hur frekvent olika kategorier förekommer (Esaiasson el al, 2012:197). 

Anledningen till varför vi inte använde denna metod var för att det centrala inte var att studera 

hur många artiklar som till exempel gestaltade politiken som spel utan vi ville undersöka 

innehållet i artiklarna närmare och få kunskap om hur gestaltningarna sett ut. Vi hade inte fått 

samma slags kunskap om detta genom en kvantitativ metod.  

 

Beskrivande studie 

Vår studie är mer beskrivande än förklarande. Beskrivande studier ger svar på frågor som var, 

när, hur, vem och vilka. Förklarande studier går ett steg vidare och försöker svara på varför 

något ser ut som det gör (Esaiasson el al, 2012:36). Då vår studie syftar till att undersöka hur 

gestaltningarna i rapporteringen såg ut, var det mer passande att använda oss av en 

beskrivande studie, eftersom vi inte undersökte varför det såg ut på ett visst sätt.  

Validitet  

En studie strävar alltid efter att få hög validitet. Innehåller den inga systematiska mätfel 

brukar det innebära god validitet (Teorell och Svensson, 2007:57). Med intern validitet menas 

huruvida man genom sin undersökning verkligen hittat rätt orsak till något bland 

analysenheterna som ingått i undersökningen och under omständigheterna som 

undersökningen genomfördes. Alltså, att man undersöker det man säger att man ska 

undersöka (Teorell och Svensson, 2007:69). Eftersom våra frågeställningar stämmer väl 

överens med vårt syfte har vi mätt det vi säger att vi ska mäta.  

 

Extern validitet handlar om ifall det går att generalisera utifrån de analysenheter som har 
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undersökts till en större population eller till en eller flera andra kontexter (Esaiasson el al, 

2012:58). Eftersom vi använder oss av en kvalitativ metod där vi endast studerar en del av en 

population kan vi inte generalisera vårt resultat med hur rapporteringen såg ut i hela Sverige 

eller hur gestaltningar alltid ser ut. Dessutom kan det skilja sig mellan hur olika medier 

gestaltar och under olika tidsperioder. Syftet har inte främst varit att försöka generalisera 

resultaten utan mer om att få bättre förståelse kring hur gestaltningar såg ut. Vår studie 

kommer istället kunna säga något om hur tidningarna i vårt urval framställde det amerikanska 

presidentvalet dagen innan, under och efter valdebatterna.  

Begreppsvaliditet brukar definieras som att teoretisk definition stämmer överens med 

operationell indikator och frånvaro av systematiska fel (Esaiasson el al, 2012:57). Våra teorier 

handlar bland annat om sak-, spel- och skandalgestaltning i media och hur media gestaltar val. 

För att försäkra sig om att få en god begreppsvaliditet kan man titta på vad tidigare forskare 

har gjort och ”kopiera” deras operationalisering. Man arbetar då kumulativt genom att bygga 

vidare på vad tidigare forskare har gjort (Esaiasson el al, 2012:60). Vi kommer att löpande 

jämföra de resultat vi hittar med tidigare studier och på så sätt förbättra begreppsvaliditeten.  

Undersökningens material 
Vi valde att rikta in oss på svenska tidningar, närmare bestämt Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen, och Svenska Dagbladet. Dessa tidningar har tidigare varit i fokus i flera studier när 

man har tittat på hur svensk politik gestaltas (Strömbäck, 2014:176; Asp, 2011:14) Därför kan 

det vara intressant att titta på hur dessa tidningar gestaltar ett utländsk val som får ta mycket 

plats i media. Dessutom har dessa tidningar många läsare och är ofta en viktig källa till 

människors politiska information (Strömbäck, 2009:77). 

 

Tidningarnas politiska ställning varierar: Aftonbladet är obunden socialdemokratisk, Dagens 

Nyheter är oberoende liberal, Expressen är oberoende liberal och Svenska Dagbladet är 

obunden moderat. Tidningarna ges ut sju dagar i veckan.  

Artiklarna som undersöktes kom från tidningarnas pappersupplaga. Resultatet av 

undersökningen är alltså bara representativt för hur de fyra tidningarnas pappersupplagor 
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rapporterade kring valdebatterna i år. Anledningen till att vi inte valt att ta med artiklar som 

publicerats på webben är att det kan vara lätt att missa någon artikel. De kan också ha ändrats 

eller tagits bort i efterhand. 

En annan viktig anledning att enbart studera tidningarnas pappersupplagor är det som Jesper 

Strömbäck skriver om i boken ”Medierna och demokratin”. Han menar att samhället har gått 

igenom en snabb utveckling där internet och sociala medier blivit allt mer viktigt för 

människors nyhetskonsumtion, men trots det så är fortfarande traditionella medier, 

exempelvis tidningar, viktiga för rapporteringen om politik. Det är viktigt eftersom de flesta 

fortfarande hittar information om politik och samhälle via traditionella medier (Strömbäck, 

2012:264). Ännu en anledning att studera papperstidningen är att tidigare forskning visar att 

publiken ofta har mer tid på sig att uppfatta informationen i tidningar än i till exempel tv-

nyheter. Därför har alltså tidningen mer genomslagskraft hos publiken om man jämför med 

andra medier (McCombs, 2006:76). Därför var det intressant för oss att studera hur politiken 

gestaltas i just papperstidningarna.  

 

Genom att välja bort artiklar från webben kan en andel artiklar om det amerikanska valet 

utelämnats. Vi valde ändå att endast studera papperstidningarna eftersom den fortfarande är en 

viktig informationskälla för människor som vill läsa om politik och samhälle (Strömbäck, 

2012:264).  

 

Marina Ghersetti, forskare i journalistikvetenskap vid Göteborgs universitet, har gjort en 

innehållsanalys av fem svenska tidningars rapportering av riksdagsvalet 2010. Hon 

undersökte både tidningarnas webbsida och pappersupplaga för att se skillnader i 

nyhetsrapporteringen på de olika plattformarna. Ghersetti kom fram till att det inte fanns 

några stora skillnader mellan tidningarnas webbsida och papperstidning i hur de rapporterade 

om valet. Papperstidningsläsarna och de som läste innehållet via webben fick i princip en 

identisk bild av valet och dess frågor (Ghersetti, 2014:383). Även om webben utvecklas och 

pappersupplagorna minskar så är Marina Ghersettis studie ett exempel på att det fortfarande 

är relevant att undersöka papperstidningar.  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I studien har vi gjort strategiska urval genom att endast välja ut politiska nyhetstexter som 

refererat till valet eller valkampanjen 2016. Undersökningen syftade inte till att studera hur 

texter om valdebatterna gestaltades, utan om hur valet gestaltades i samband med debatterna. 

Hur valet och valkampanjen gestaltades var det som var intressant och tiden för debatterna var 

endast studiens utvalda tidsperiod.  

 

Ledare, krönikor, debattartiklar, insändare eller liknande texter inkluderas inte i urvalet, då 

dessa ofta är subjektiva. Texter i form av analys valdes också bort, eftersom dessa inte är 

renodlade nyhetstexter och är inte alltid objektiva. Inga bilagor som till exempel kultur, nöje 

eller ekonomi fanns med i studien. Endast huvudtidningen undersöktes. I analysen har vi 

studerat artiklarnas rubrik, ingress, brödtext. 

Något som också valts bort i studiens undersökning är citat från personer i artiklarna. Det 

eftersom citaten inte representerar hur journalisten valt att gestalta politiken, utan är vad en 

person har sagt. Även om citat delvis påverkas av nyhetsurvalet och kan säga något om hur 

skribenten väljer att gestalta kandidaterna så valde vi inte att ta med citat eftersom syftet är att 

se hur medierna, det vill säga journalisterna, gestaltar valet. Vi anser att det passade bättre att 

då undersöka skribenternas formuleringar och hur de beskriver valet snarare än vad 

kandidaterna själva har att säga.  

 

Studien har inte inkluderat någon analys av bilder som funnits med i artiklarna. En bildanalys 

grundar sig på annan typ av forskning än den som använts i denna studie. Dessutom tror vi att 

det skulle vara svårt att försöka analysera en bild med avsikten att undersöka om den gestaltar 

politik som spel, sak eller skandal. Då kanske en analys för att undersöka skillnader i 

gestaltningar mellan manligt och kvinnligt skulle passa bättre.  

 

Tillvägagångssätt  
För att kunna undersöka alla tidningars pappersupplaga använde vi oss av mediearkivet 

Retriever. Vi började med att ställa in datum efter ”exakt datum” och valde först 26 

september, det första datumet vi skulle undersöka artiklar från. För att då hitta artiklar från 

Aftonbladet valde vi att skriva in ordet ”Aftonbladet” i sökrutan. Det i kombination med 
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datumet vi valt gav oss flera olika sökresultat. Genom att klicka i ordet ”Aftonbladet” till 

vänster om sökresultatet fick man endast fram resultat från den och valde alltså bort resultat 

som innehöll ordet ”Aftonbladet”, men kunde vara från en annan tidning. Det var så vi kunde 

få fram sökresultat i form av artiklar som bara var från den valda tidningen.  

I vissa fall behövde vi använda oss av andra sökord för att hitta tidningarna vi skulle 

undersöka. Om vi använde sökordet ”Expressen” kom alltså inte alltid den tidningen upp, 

eftersom tidningen inte alltid nämner sitt eget namn i artiklar. Därför bestämde vi oss för att 

avgränsa oss vid insamlingen av material genom att artiklarna som skulle samlas in behövde 

innehålla Donald Trump eller Hillary Clintons namn minst en gång.  

 

Genom att använda sökorden ”Trump” eller ”Clinton” i kombination med det valt datum 

kunde vi få fram tidningarna vi ville undersöka till vänster om sökresultaten. Därefter kunde 

vi alltså klicka i namnet på tidningen där som vi ville ha sökresultat ifrån. Därefter kom det 

upp en lista med rubriker och sidnummer från just den valda tidningen och då kunde vi också 

se till så att vi inte missade någon artikel om det amerikanska presidentvalet. 

Eftersom Donald Trump eller Hillary Clintons namn behövde nämnas i artikeln minst en gång 

kunde sökorden få fram artiklar där de förekom. Då Donald Trump och Hillary Clinton var 

valets presidentkandidater kunde vi använda oss av deras efternamn som sökord eftersom de 

ofta förekom i artiklar som handlade om presidentvalet.  

Därefter öppnade vi upp artikeln genom att klicka på bilden i sökresultatet. Då fick vi upp 

artikeln i PDF-format. När det gäller Aftonbladet och Svenska Dagbladet fanns möjligheten 

att bläddra sig igenom hela tidningen och därför behövde man endast öppna en PDF-fil från 

sökresultatet och alltså inte varje uppslag för sig. För att hitta artiklar ur de andra tidningarna 

(Dagens Nyheter och Expressen) behövde man öppna upp varje artikel eller uppslag i 

sökresultatet. Alla artiklar som var av nyhetskaraktär och innehöll Donald Trump eller Hillary 

Clintons namn sparades ner.  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Först gjordes en övergripande genomläsning av tidningarna under de valda tidsperioderna för 

att få fram nyhetsartiklar som handlade om det amerikanska valet och där Donald Trump eller 

Hillary Clinton nämnts minst en gång. Därefter undersöktes artiklarna närmare för att se om 

de fanns tydliga spel-, sak- eller skandalgestaltningar. Dessutom undersökte vi vilka olika 

slags dimensioner av de olika gestaltningarna som fanns.  

 

Gestaltningarnas dimensioner 

På det här sättet bröts kategorierna ner i flera dimensioner:  

 

Sakgestaltning         Spelgestaltning        Skandalgestaltning  

Debattens upplägg        Image/personliga egenskaper Ekonomisk skandal  

Sakfrågor         Opinionsmätningar  Förtroendeskandal 

          Sport-/krigsmetaforer  Mejlskandal 

          Vinnare/förlorare   Sexskandal  

 

Dimensionerna utformades efter genomläsning av materialet och utifrån denna studies 

teorikapitel, där tidigare forskning om sak-, spel- och skandalgestaltning beskrivs.  

 

Vi kunde alltså inte bestämma vilka olika slags gestaltningar studien skulle innehålla före 

undersökningen påbörjats. Istället behövde vi göra urvalet av dem allt eftersom vi gjorde 

undersökningen av gestaltningarna och dess dimensioner. Det eftersom man i ett strategiskt 

urval bör välja ut några fall i taget kontinuerligt under undersökningens gång, till skillnad från 

det statistiska urvalet där man väljer alla fall samtidigt och innan undersökningen börjat. Det 

finns en uppfattning om att om urvalet delvis görs under tiden undersökningen pågår så finns 

det stor risk att fall väljs ut som styrker något man redan antagit i sin hypotes (Eneroth, 

1987:170). Men det är en risk som oskadliggörs vid användandet av en kvalitativ metod 

eftersom man medvetet väljer flera fall som tydligt skiljer sig från de andra som redan blivit 

valda (Eneroth, 1987:171). Gestaltningarnas dimensioner valdes inte ut i förväg, utan vi 

undersökte materialet noga först för att se vilka slags dimensioner som fanns. När vi såg att 

det fanns flera typer av gestaltningar skapade vi nya dimensioner av den för att visa på att det 
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fanns flera olika typer av gestaltningsdimensioner. Dimensionerna är exempel på de typiska 

och är inte något som på så sätt stärker en tes vi skulle haft.  

Genom att vi började studera materialet innan vi genomförde analysen kunde vi identifiera de 

olika dimensionerna av gestaltningarna som fanns och göra urvalet utifrån det.  

 

Relationen mellan forskaren och det som undersöks  

I boken ”Metodpraktikan” beskrivs det att resultaten av ens forskning bör i största möjligaste 

mån vara oberoende av den som gjort undersökningen. Andra forskare ska kunna göra om 

undersökningen och få samma resultat (Esaiasson et al, 2012:25). Forskaren Bo Eneroth 

menar dock att tanken det finns en slags subjekt-objekt-relation mellan forskaren och det som 

undersöks är en uppenbar illusion, i den mening att forskaren är mer påverkad av objektet än 

vad han eller hon låtsas om. Man kan alltså inte hjälpa att bli påverkad av det som ska 

undersökas (Eneroth, 1987:82).  

 

Då vi i denna studie undersökte återkommande mönster för att ta få fram typiska gestaltningar 

kunde det alltså inte göras på ett helt objektivt sätt enligt (Eneroth, 1987:82). När vi sedan 

placerade in olika typer av gestaltningar i dimensioner var det något som var beroende av vår 

bakgrund i form av till exempel litteraturen vi läst. Hur en sådan slags kategorisering ser ut  

kan alltså variera beroende på vem forskaren är men det innebär inte på något sätt att 

forskningen blir sämre för det. En forskare har nämligen ingen otolkad tillgång till 

verkligheten som hon eller han sedan kan återge på ett rakt och noggrant sätt. Forskaren 

beskriver istället en tolkning av verkligheten, där hans eller hennes bakgrund och erfarenhet 

blir ett effektivt redskap i tolkningsprocessen (Fejes och Thornberg, 2009:17).  

Strategiskt urval  

En kvalitativ studies resultat är ett begrepp om en företeelse. För att begreppet ska kunna 

täcka så många sidor som möjligt av företeelsen behöver urvalet göras så att så många olika 

slags kvaliteter upptäcks (Eneroth, 1987:169). I vår studie har vi använt oss av ett strategiskt 

urval. Hade vi istället använt oss av ett slumpmässigt urval så skulle de vanligaste kvaliteterna 

som fanns i materialet dominera. Risken hade varit stor att mindre vanliga kvaliteter, i vårt 
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fall gestaltningar, inte kommit med i urvalet. Istället för att variationen på kvaliteterna lämnas 

åt slumpen, alltså via ett statistiskt urval, behöver man medvetet välja ut ett urval som 

innehåller så olika fall som möjligt (Eneroth, 1987:169-170).  

 

Genom att läsa texterna noga kunde vi utläsa hur gestaltningarna sett ut och urskilja i vilken 

dimension gestaltningarna passade in i. En artikel kunde innehålla flera olika slags 

gestaltningar och dessa bröts ner till dimensioner efter vilken slags gestaltning det rört sig om, 

till exempel sexskandal (Skandalgestaltning) eller sportmetafor (Spel). Därefter sorterades 

och sammanställdes alla gestaltningar utifrån vilken dimension de tillhörde för att kunna 

presenteras i studiens resultatkapitel. Alla gestaltningar som återfanns presenteras inte i 

resultatdelen utan där gjordes ett till urval genom att välja ut de mest typiska gestaltningarna.  

!24



Resultat och analys 

I denna del av uppsatsen ska vi presentera studiens resultat och även analysera dem. 

Resultatet är baserat på en kvalitativ innehållsanalys där vi undersökt fyra svenska 

nyhetsmedier; Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Artiklarna 

som valdes ut ur dessa tidningar var politiska nyhetsartiklar som refererade till presidentvalet 

eller presidentvalskampanjen 2016. Artiklarna publicerades under någon av perioderna kring 

varje debatt.  

 

Det var totalt 56 artiklar som inkluderades i studiens urval; 11 stycken från Aftonbladet, 18 

från Dagens Nyheter, 18 från Expressen och 9 stycken från Svenska Dagbladet.  

 

Nedan presenterar vi varje typ av gestaltning och dess dimensioner för sig. Varje dimension 

beskrivs kort och därefter följer citat ur artiklarna för att visa upp vilka slags gestaltningar 

som fanns och hur de såg ut. Det valdes två citat från varje tidning att presentera under varje 

dimension. I vissa dimensioner fanns det färre exempel på den typen av gestaltning, men då 

presenterades de som fanns, men fortfarande max två från varje tidning. Eftersom vår 

undersökning syftar till att se hur gestaltningarna såg ut och inte hur många gestaltningarna 

var togs även dimensioner och gestaltningar med som det inte fanns lika många exempel på.  

Sakgestaltningar 
Sakgestaltning fokuserar på det politiska innehållet och sakfrågor, till exempel politiska 

ämnen och förslag (Strömbäck, 2013:124). Sakgestaltningarna som fanns i artiklarna delades 

upp i följande dimensioner: Debattens upplägg och sakfrågor.  

 

Debattens upplägg  

Gestaltningar där det fanns beskrivningar av hur debatten skulle gå till, när debatten hölls, 

vilka som deltog och så vidare.  

 ”I natt ska Donald Trump och Hillary Clinton mötas i den första direktsända  

 valdebatten.” (Aftonbladet 26/9 s.8)  
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 ”I nattens debatt fick väljare, som inte bestämt vem de ska rösta på, ställa frågorna 

 tillsammans med två moderatorer.” (Aftonbladet 10/10 s.12)  

 ”Debatterna handlar om att visa vilken politisk plan man har, sin förmåga att förklara 

 den och synliggöra vilka kvalifikationer man har som gör att väljarna får bilden av att 

 man också kommer kunna genomföra den.” (Expressen 26/9 s.21).  

 ”Själva formatet är nytt för Trump. Under primärvalsdebatterna var det många på 

 scenen och tiden per kandidat blev ofta bara runt 20 minuter, uppbrutet. Fördelas  

 tiden rättvist i kväll får Trump 45 minuter talartid i en debatt som sker utan  

 reklamavbrott.” (Dagens Nyheter 26/9 s.8).  

 ”Valdebatter har hållits i USA sedan 1788. Kvällens debatt sker på årsdagen av den 

 allra första tv-sända debatten, som hölls 1960 med Richard Nixon och John F  

 Kennedy.” (Dagens Nyheter 26/9 s.8).  

 ”I år leds två av debatterna av en ensam utfrågare och den tredje blir ett torgmöte, 

 med frågor från en inbjuden publik.” (Svenska Dagbladet 26/9 s.12)  

Det dessa gestaltningar hade gemensamt var att de beskrev detaljerna kring debattens upplägg 

på ett sakligt sätt. Något som är typiskt för sakgestaltning är just att fokusera på vad som hänt 

eller kommer hända inom politiken (Strömbäck, 2012:272).  

 

Ett typiskt mönster bland gestaltningar var användandet av beskrivningar om när debatterna 

skulle hållas och vilket format de skulle ha. Ett typiskt exempel är från Aftonbladet den 26 

september där det med en kort mening beskrivs att ”I natt ska Donald Trump och Hillary 

Clinton mötas i den första direktsända valdebatten”. Det var något som var typiskt för 

gestaltningarna i denna dimension.  

Resultatet av vår analys visade att flera olika sakgestaltningar förekom i medierna. Även om 

det inte det var den dominerande gestaltningen i undersökningen så fann vi flera olika 
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exempel på hur sakgestaltningar kunde se ut. Det fanns inga avsevärda skillnader mellan hur 

medierna gestaltade politiken. Jämförs de typiska gestaltningarna med resultaten som Jesper 

Strömbäck kom fram till i sina studier om hur kvälls- och morgontidningar gestaltar politik 

finns vissa skillnader. Strömbäck beskrev att morgontidningar är mer benägna att gestalta 

politik som sak och kvällstidningar som spel eller skandal (Strömbäck, 2013:125). Resultatet 

av vår undersökning visade att både kvälls- och morgontidningarna gestaltade politiken som 

sak.  

Enligt Bengt Johansson skulle medier tappa publik om innehållet endast var viktigt och 

relevant, men ointressant för publiken. Å andra sidan, skulle valbevakningen bara fokusera på 

det som intresserar publiken och inte vara viktigt eller relevant skulle medierna istället tappa i 

legitimitet (Johansson, 2006:287-290). Då sakgestaltningarna i vår undersökning inte var de 

mest typiska skulle det kunna tolkas som att medierna fokuserat mer på att ge publiken vad de 

tror är ett intressant innehåll, än på det som kanske är mer viktigt och relevant. Skulle det vara 

på det sättet så kanske människor går miste om information som är viktig, men utgår vi från 

Bengt Johanssons teori så kanske detta gör att människor har mer intresse av att läsa 

innehållet. Hade medierna fokuserat mer på att gestalta politik som sak kanske färre hade tagit 

del av innehållet och medierna hade förlorat publik.  

 

Sakfrågor  

Gestaltningar som inte framställs inte som ett spel, utan där fokus var på till exempel sakliga 

frågor eller där politiska ämnen beskrevs.  

 ”Bone ställde en fråga om hur kandidaterna vill utforma energipolitiken för att göra 

 den mer miljövänlig, utan att jobb går förlorade.” (Aftonbladet 11/10 s.13)  

 ”Hillary lovade att höja minimilönen och satsa på lika lön för lika arbete. Hon lovade 

 också att höja skatten för de rika.” (Expressen 27/9 s.8).  

 ”För Trumps väljarbas av vita, lågutbildade amerikaner är jobben centrala och att 

 Trump explicit nämnde jobbtillfällen i swing states som Ohio, Michigan och  
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 Pennsylvania – delstater som är avgörande för valet – var givetvis ingen   

 tillfällighet.” (Dagens Nyheter 28/9 s.18).  

 ”Dit hör sannolikt invandringsfrågan, som inte alls kom upp under den första  

 debatten, men som i hög grad ligger bakom Trumps framgångar.”  

 (Dagens Nyheter 28/9 s.18).  

 

 ”Clintons svar var vid ett par tillfällen mera detaljerade än Trumps, exempelvis om 

 den ekonomiska politiken och statsskulden.” (Svenska Dagbladet 20/10 s. 8) 

 

Fokus på sakfrågor förekom i alla de utvalda tidningarna. När det handlade om sak så var det 

bland annat i samband med politiska ämnen, vad kandidaterna vill göra och vad de har för 

plan för landet, som exemplen ovan visar. Detta stämmer överens med tidigare forskning som 

visar hur sakgestaltning förekommer (Strömbäck, 2008:272).  

Vissa ämnen beskrevs oftare än andra, till exempel jobb och utrikespolitik. Generellt sett var 

dock spelgestaltning den dominerande gestaltningen, vilket andra studier också kommit fram 

till. Speciellt i samband med bevakning av valkampanjer är det den dominerande 

gestaltningen (de Vreese, 2009:192). Ökningen av spelgestaltning har gjort att sakgestaltning 

minskat (Cappella och Jamieson, 1997:33; Strömbäck, 2013:124-125). Jesper Strömbäck 

menar att kommersialisering kan påverka genom att det blir ett minskat utrymme i medier för 

”viktiga” nyheter, till förmån för mer underhållande nyheter som väcker uppmärksamhet 

(Strömbäck, 2015:302). Förr var nyhetsbevakningen mer fokuserad på sakfrågor, men nu kan 

nyheter ramas in som spelgestaltning även om det handlar om politiska frågor (de Vreese och 

Elenbaas, 2008:287). Det kan också förklara varför vi fick resultatet att det inte var lika 

mycket fokus på sakfrågor som det var på spelgestaltning.  

Även om denna form av sakgestaltning förekom i alla valda medier var den vanligare i 

morgontidningar. Det stämmer alltså överens med vad Jesper Strömbäck såg när han 

undersökte hur svenska medier gestaltade politik, nämligen att morgontidningar är mer 

benägna att gestalta politik som sak, än vad kvällstidningar är (Strömbäck, 2013:125).  
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Det fanns vissa skillnader mellan hur de två presidentkandidaterna gestaltades i denna 

dimension. När Hillary Clinton förekom i denna typ av sakgestaltning framställdes hon som 

mer noggrann och förberedd än Donald Trump. Han kunde istället framställas som en ovan 

debattör.  

Styrande politiker behöver vara informerade om vad medborgarna har för åsikter, samtidigt 

som medborgarna behöver veta vad politiker står i vissa frågor för att kunna ta ställning i 

samhällsfrågor. Media spelar därför in en viktig roll i spridningen av information (Strömbäck, 

2015:299). Dock har politikers uttalanden i sakfrågor har ett ganska oviktigt nyhetsvärde för 

medierna. Ofta tas de upp första gången en politisk kandidat tar ställning i en fråga, men 

därefter har inte ämnet samma nyhetsvärde så länge det finns någon ny vinkel (Patterson, 

1993:61). Enligt Jesper Strömbäck bör politik gestaltas som sak sett ur ett demokratiskt 

perspektiv. Människor behöver veta vad politikerna tycker för att själva kunna bilda sig en 

uppfattning om vilka frågor som är viktiga (Strömbäck, 2012:272). Det kan tolkas som att 

eftersom sakgestaltning inte var den dominerande gestaltningen i medierna skulle det kunna 

leda till att människor får en snedvriden eller ingen uppfattning alls om vad kandidaterna står 

för. Visserligen fick inte svenskar rösta i detta val, men hur medier gestaltade valet kunde 

ändå påverka hur människor uppfattade politikerna. 

Spelgestaltningar 
Över tid så har den politiska gestaltningen blivit allt mer spelorienterad och det är också 

mycket vanligt med dessa gestaltningar i samband med nyhetsbevakning av politiska val (de 

Vreese, 2009:192). Spelgestaltningarna i artiklarna delades upp i dimensioner och dessa 

tillsammans med gestaltningarna presenteras nedan i följande ordning; Image och personliga 

egenskaper, opinionsmätningar, sport- och krigsmetaforer och vinnare och förlorare.  

Image och personliga egenskaper 

Denna typ av dimension av spel syftar på när gestaltningar i artiklar genomsyras av 

beskrivningar av politikernas egenskaper eller utseende.  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 ”Han bar en vit skjorta, röd kofta och svarta glasögon. Hans ansikte pryddes av en 

 mycket jämn mustasch.” (Aftonbladet 11/10 s. 13) 

 ”Clinton framstår som den mest kompetenta debattören och därav som den med störst 

 möjligheter att gå segrande ut ur nattens. Dels för sin politiska rutin, inte minst men 

 också för att hon är lugnare och mer saklig och det kan vara lättare för henne att nå 

 ut som en tillräknelig, vilket är en viktig fråga för många.” (Expressen 26/9 s.21). 

 ”En av frågorna inför debatten är vilken version av Donald Trump vi kommer se. En 

 Trump som försöker framstå som statsmannamässig eller som i debatten under  

 primärvalet där han kunde slänga ur sig vad som helst.” (Expressen 26/9 s.21). 

 

 ”Risken för Clinton är att hon framstår som alltför inrepeterad, överlägsen och  

 visionslös.” (Dagens Nyheter 26/9 s.9).  

 ”Clinton lyckades få honom att framstå som barnslig och okunnig, inte minst inom 

 utrikespolitiken.” (Dagens Nyheter 21/10 s.18) 

 

 ”Hon är samlad, kunnig, erfaren men riskerar att framstå som en torr,   

 hårdprogrammerad och överlägsen besserwisser.” (Svenska Dagbladet 26/9 s.12) 

 ”Trump med sina 188 cm och numera kända 107 kilo måste troligen passa sig för att 

 inte torna upp sig över Clinton och förfalla till sexistiskt bludder. Ingen av dem har 

 begåvats med något större mått humor så det kommer inte bli särskilt mycket  

 skratt.” (Svenska Dagbladet 26/9 s.12) 

 

Gestaltningarna i dimensionen präglades av beskrivningar av de båda presidentkandidaterna 

och hur de betedde sig under debatterna. Fokus på individer inom politiken är något som är 

vanligt förekommande i medier när det gäller spelgestaltad politik. Politikerna ses som 

individer snarare än representanter för en särskild politik (Strömbäck, 2008:181). 

Mediebevakningen av politik handlar numera oftare om politikernas personliga egenskaper än 
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om deras politiska visioner (Wendt, 2012:40).  

 

Gestaltningarna av den här typen förekom i alla valda medier, men var ett mer återkommande 

mönster i morgontidningarna. Ett mönster som fanns i artiklarna var att gestaltningar 

kopplades särskilt till de båda presidentkandidaterna. Där beskrevs det hur kandidaterna 

uppfört sig eller hur journalisterna trodde de skulle uppföra sig under debatterna. Hillary 

Clinton beskrevs som kunnig, kompetent och lugn, men även beskrivningar i stil med att hon 

var visionslös förekom. Donald Trump kunde beskrivas som okunnig och oförutsägbar.  

Forskaren Claes H. de Vreese har pratat om personifiering av kandidater när han beskrivit 

definitionen av spelgestaltning. Han menar att politiker ses som aktörer på en scen där 

väljarna är publik (de Vreese, 2009:192). Personifiering handlar om att individer inom 

politiken, till exempel partiledare, får allt mer uppmärksamhet än partier och organisationer 

(Holtz-Bacha et al. 2014:156). Det visade sig vara ett återkommande mönster i vår 

undersökning. Fokus lades oftare på presidentkandidaterna än på partierna eller politiken.  

Denna typ av dimension är kopplad till spelgestaltningar, som enligt forskning kan öka 

människors misstro till politik och politiker (Strömbäck, 2014:175). Det skulle kunna betyda 

att om gestaltningar i denna dimension används på det sätt vi kunde se i vår undersökning, 

kan det påverka människors inställning till politikerna.  

Enligt journalistprofessorn Kent Asp kan nyhetsmedierna genom sitt urval och redigering 

spela en viktig roll i gestaltningen av politik. Men det är också självklart att politikerna själva 

och deras personliga egenskaper bidrar till bilden av dem som förmedlas till medborgarna via 

medierna (Asp, 2014:141). Samtidigt som medierna är beroende av politiker för information 

till nyheter, är politikerna själva beroende av medier för att nå ut med sitt budskap. Politiker 

kan därför ofta försöka påverka nyhetsrapporteringen (Petersson el al, 2005:19). Ibland 

beskrivs politiken som ett spel som spelas av politikerna. Att ”spelarna” försöker framställa 

sig själva på bästa sätt genom att överdriva deras goda sidor och minska fokus på deras 

mindre bra sidor (Weaver, 1972:69). Det skulle kunna tolkas som att bilden som förmedlas av 

till exempel Donald Trump och Hillary Clinton i artiklarna kan ha att göra med hur 

journalisten själv väljer att gestalta dem, men det skulle å andra sidan också kunna påverkas 
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av hur de framställer sig själva. Utifrån de nämnda teorierna skulle alltså till exempel 

gestaltningarna av Donald Trump kunna påverkas av hur han framställer sig själv. Hur 

medierna väljer att gestalta honom skulle bland annat alltså kunna påverkas av hans 

kontroversiella uttalanden eller ageranden.  

Opinionsmätningar 

Dimensionen handlar om användandet av opinionsmätningar/siffror i artiklar som handlar om 

politik.  

 

 ”Nu stöttas hon av 52%” (Aftonbladet 11/10 s.14) 

 ”Mätningen visar att Clinton nu stöds av 52 procent av väljarna. Motsvarande siffra 

 för Trump är 38. Den tidigare utrikesministern har alltså ett försprång på 14  

 procentenheter.” (Aftonbladet 11/10 s.14) 

 ”Nya siffror som presenterades i går av Washington Post och ABC News visade att 

 Hillary Clinton tappat en del av det försprång han hade i mätningar i   

 augusti.” (Expressen 26/9 s.20). 

 

 ”Clinton leder fortfarande i ett genomsnitt av nationella mätningar, men marginalen 

 är hårfin, en dryg procentenhet. En mätning i Los Angeles Times gav exempelvis i natt 

 Trump ledningen med fyra procentenheter.” (Expressen 27/9 s.8). 

 ”Opinionsläget talar just nu till Hillary Clintons fördel, men marginalen är knapp och 

 har krympt avsevärt under de senaste veckorna.” (Dagens Nyheter 26/9 s.9). 

 ”På måndag kom även nya opinionsmätningar som Hillary Clinton kraftig utökat sin 

 ledning över Donald Trump inför valet.” (Dagens Nyheter 11/10 s.12). 
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 ”Inspelningen från 2005 där Donald Trump skryter om sexuella övergrepp, och som 

 publicerades i början av oktober, markerar vändningen nedåt för honom i opinionen 

 efter en framgångsrik septembermånad.” (Svenska Dagbladet 20/10 s.8)  

 ”Oktober har varit Donald Trumps värsta månad sedan han ställde upp i   

 presidentvalet på försommaren 2015. Han har tappat kraftigt i opinionen i flera av de 

 delstater han måste vinna för att ha en realistisk chans att ta Vita Huset.”  

 (Svenska Dagbladet 21/10 s.16-17) 

Denna typ av gestaltning var ett mycket vanligt förekommande i alla de undersökta medierna.  

Opinionsmätningar var vanligt förekommande under alla de valda perioderna och förekom 

ofta i samband med valdebatterna, både efter och innan de ägt rum. En del artiklar handlade i 

princip helt om opinionsmätningar och hur kandidaterna ligger till, medan i vissa artiklar så 

nämndes någon mätning, men det var inte huvudfokus i artikeln. Även i artiklar som inte var 

särskilt spelinriktade förekom opinionsmätningar. Att använda opinionsmätningar är ett av 

kännetecknen för spelgestaltning (Cappella och Jamieson, 1997:33) och att medier fokuserar 

på mätningar bidrar till gestaltningar av politik som spel (Strömbäck, 2008:183). Vårt resultat, 

som visade en stark närvaro av opinionsmätningar, stämmer med bilden som tidigare 

forskning gett. 

Det är ofta fokus på hur kandidaterna ligger till i samband med valkampanjer (Cappella och 

Jamieson, 1997:33). Opinionsmätningar i media handlar främst om vilket parti människor 

sympatiserar med eller hur partiledare gjort ifrån sig i exempelvis partiledarutfrågningar. Det 

är mindre vanligt med mätningar som visar vad människor tycker i olika sakfrågor 

(Strömbäck, 2008:181). Detta gäller även vår studie. Mätningarna i de valda artiklarna 

handlade främst om stödet för respektive presidentkandidat. En del mätte andra saker, till 

exempel vilka frågor som väljarna uppfattade som de viktigaste. Dessa var dock ett fåtal. 

Fokus på opinionsmätningar flyttar fokus från sakfrågor och ökar i stället gestaltningen av 

politik som ett spel. Att visa vem som är vinnare är viktigare än att förmedla vem som säger 

vad eller vem som har rätt eller fel. Genom att beskriva vissa som vinnare och andra som 
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förlorare kan det påverka opinionen (Mutz, 1998:196). Dessa typer av mätningar kan bidra till 

att människor blir misstänksamma mot politiken (Holmberg, 2008:143). I de flesta 

opinionsmätningarna som förekommit i studien har Hillary Clinton varit i ledning och 

utpekats som den troliga vinnaren. Donald Trump har endast lett i någon enstaka mätning. 

Speciellt på slutet pekade opinionsmätningarna mot en klar seger för Clinton. Valresultatet 

blev ett annat än den hos många förväntade utgången. Trots att Trump utmålats som förlorare 

i mätningarna så blev han vinnaren. I det avseendet stämmer det inte in på vår undersökning 

att opinionen påverkas av den bild som förmedlas i media. Samtidigt innefattade vår 

undersökning bara svenska medier och därför kan inte vi uttala oss om vilken eventuell 

påverkan som media hade. Det hade endast varit möjligt att se om svenskar fick rösta i valet 

eller om vi hade undersökt amerikanska medier. 

Sport- och krigsmetaforer 

Gestaltningarna i denna dimension av spelgestaltning handlar om när krigs- och 

sportmetaforer förekommer i bevakningen av politiska nyheter.  

 

 ”Men dygnet efter bataljen har knappast varit lättare för     

 fastighetsmogulen.” (Aftonbladet 11/10 s.14)  

 ”Sedan avlossade Obama flera rejäla salvor mot Trump.” (Aftonbladet 19/10 s.11) 

 ”Och när Hillary fick chansen gick hon till angrepp” (Expressen 10/10 s.15). 

 ”Donald Trump hade inlett sina attacker innan debatten började på ett mycket  

 överraskande vis.” (Expressen 10/10 s.14). 

 ”När de två kombattanterna möts för första gången möts i kväll är det knappast troligt 

 att sammandrabbningen övertygar någon supporter.” (Dagens Nyheter 26/9 s.8). 

 ”100 miljoner följer första tv-duellen.” (Dagens Nyheter 26/9 s.8). 
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 ”I ett race mot Vita huset som är så jämnt att Hillary Clintons övertag hotar försvinna 

 inom felmarginalen så möts de två presidentkandidaterna i valets första tv-debatt  

 natten mot tisdag.” (Svenska Dagbladet 26/9 s.13)  

 

 ”Och han saknade inte ammunition inför drabbningen: en stadig ström av hackade 

 mejl inifrån Clintons kampanj, publicerade av Wikileaks, visar på en rad pinsamheter 

 för Demokraternas kandidat.” (Svenska Dagbladet 20/10 s.8) 

I de undersökta artiklarna så fann vi att det var mycket vanligt att ord och metaforer som har 

att göra med krig, sport och tävlingar användes. Exempel på ord är bataljen, angrepp, 

attacker, kombattanter, duell, race och ammunition (som förekommer i exemplen ovan). 

Generellt sett var det framför allt krigsmetaforer som användes och ordet attack/attacker 

användes flitigt av reportrarna. Just ordet attack är ett vanligt förekommande ord vid 

användandet av krigsmetaforer (Patterson, 1993:41). 

Något som är typiskt för spelgestaltning av politiska nyheter är att språket som används ofta 

kommer från krig, sport eller tävlingar. Man använder ord och uttryck från dessa områden för 

att beskriva händelser (Cappella och Jamieson, 1997:33). För journalister har politik och sport 

har blivit till i princip samma sak (Fallows, 1996:160). Kommunikationsprofessorn Daniel C 

Hallin anser att anledningen till att journalister gestaltar politik som sport är att det bidrar till 

att upprätthålla ett sken av objektivitet till politiken (Hallin, 1994:25). Det skulle kunna 

innebära att journalisten ställer sig utanför handlingen och blir som en betraktare och fokus 

hamnar istället på de olika parterna och deras meningsskiljaktigheter. Journalisten blir då 

objektiv och det upplevs då som att denne inte valt sida. 

Resultaten i analysen av huruvida sport- och krigsmetaforer förekommer i de undersökta 

medierna stämmer överens med den tidigare forskningen på området, som visar att det är 

vanligt förekommande att gestalta politik som sport och/eller krig. Att använda sig av denna 

typ av metaforer är typiskt för spelgestaltning (Jamieson, 1992:184-185; Fallows, 1996:160) 

Eftersom studier visat att det tenderar att öka människors misstro till politik så skulle den här 
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typen av metaforer kunna påverka hur människor uppfattar politik och politiker (Strömbäck, 

2014:175). 

Vinnare och förlorare 

Gestaltningarna i denna dimension syftar på när medier ser politiken som en tävling mellan 

politiska aktörer, till skillnad från att till exempel beskriva vad de politiska aktörerna har för 

åsikter.  

 

 ”Och Kenneth ”Ken” Bone behövde inte göra så mycket för att utnämnas till den  

 verkliga segraren i den smutsiga debatten mellan presidentkandidaterna Hillary  

 Clinton och Donald Trump.” (Aftonbladet 11/10 s.13) 

 ”Allt mer pekar på att Trump förlorar valet.” (Aftonbladet 20/10 s. 8-9) 

 ”Men inte heller debattens vinnare Hillary Clinton kan vara säker på att få fler bakom 

 sig.” (Dagens Nyheter 28/9 s.18). 

 ”Även om ingen enda supporter lämnar honom så kommer han att förlora valet. Han 

 ligger under i nästan alla jämna delstater, han har kroniskt slagit undan alla chanser 

 att attrahera kvinnliga väljare och minoriteter.” (Dagens Nyheter 11/10 s.12). 

 ”Pressen var störst på Trump i natt. Han anses ha förlorat i de två första och måste 

 vända på valvinden.” (Expressen 20/10 s.20).  

 

 ”Illavarslande för Hillary är det att Trump knappar även in i delstater där demokrater 

 brukar vinna.” (Expressen 27/9 s.8). 

 ”Och, det är tveksamt om någon i synnerhet Clinton kan ”vinna” eftersom  

 förväntningarna kommer att vara större på henne.” (Svenska Dagbladet 26/9 s.12) 

 ”Utspelet kan kosta segern” (Svenska Dagbladet 20/10 s.8) 
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Dessa gestaltningar visar på vilka slags gestaltningar av politiker som vinnare eller förlorare 

de olika tidningarna hade. Det finns likheter mellan denna dimension och den som handlar om 

opinionsmätningar. Gestaltningarna i den dimensionen var dock mer inriktade på att visa 

resultat av mätningar och denna beskrivs mer som att någon vinner eller förlorar.  

 

Denna typ av gestaltning förekom i relativt stor utsträckning i artiklarna. Det stämmer överens 

med vad tidigare forskare beskrivit, nämligen att när det gäller spelgestaltningar så intresserar 

sig ofta medier av att beskriva politik som en tävling mellan en vinnare och förlorare 

(Fallows, 2006:163; Schuck et al, 2013:289). Forskarna Kathleen Hall Jamieson och Joseph 

N. Cappella menar att i spelgestaltning är vinna eller förlora det som är det mest centrala 

(Cappella och Jamieson, 1997:33).  

 

I vissa av gestaltningarna vi såg beskrev reportern det på ett tydligt sätt att han eller hon såg 

en av presidentkandidaterna som en vinnare eller förlorare. Ett exempel är i Dagens Nyheters 

artikel från den 11 oktober där reportern beskriver det som att Donald Trump kommer förlora 

valet, även om han har kvar alla sina supportrar. Ett annat exempel är i en artikel från 

Aftonbladet där det beskrivs som att allt tyder på att Trump kommer förlora.  

 

Enligt Daniel C Hallin kan gestaltning som spel ha betydelse för journalistens objektivitet. 

Genom att beskriva till exempel Donald Trump som en förlorare gör reportern det möjligt till 

att upprätthålla en objektiv position. Reportern kan alltså genom att fokusera på till exempel 

strategi, vinnare eller förlorare undvika att ta politisk ställning (Hallin, 1994:25). Resultaten 

tyder alltså, precis som Hallin hävdat, på att om medier beskriver politiken i sina artiklar som 

en tävling som innehåller bland annat strategier och taktik, så skulle reportern kunna ha en 

mer objektiv roll. Forskaren Diana Mutz menar ändå att sådana gestaltningar kan påverka 

opinionen. Om en viss politiker beskrivs som en vinnare och en annan som en förlorare kan 

det påverka medborgarnas syn på politikerna (Mutz, 1998:196). Det kan å ena sidan tolkas 

som att om journalisten inte tar ställning kan han eller hon beskriva politiken på ett objektivt 

sätt. Men å andra sidan är det möjligt att människor istället får en viss bild av politikerna, 

beroende på hur journalisten väljer att gestalta dem.  
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I studiens analys märktes tydliga tendenser på att journalister hellre valde att gestalta Hillary 

Clinton som en självklar vinnare än Donald Trump. Det skulle alltså kunna påverka 

människors bild av båda kandidaterna.  

Skandalgestaltning 
Skandaler får alltid stor uppmärksamhet i media, bland annat på grund av att avvikelser från 

normen har ett högt nyhetsvärde, men också för att skandaler ofta rör människor som besitter 

mycket makt (Nord, 2015:319-321). Gemensamt för alla skandaler är att det rör sig om 

avvikelser från det som uppfattas som normalt och överskrider normer (Thompson, 200:91). 

Det behöver alltså inte handla om en händelse som varit olaglig. Det är det vi har utgått ifrån 

när vi definierat de olika skandalerna. Artiklarnas skandalgestaltningar delades upp på 

följande sätt: Ekonomisk skandal, förtroendeskandal, mejlskandal och sexskandal.  

 

Ekonomisk skandal  

Ekonomiska skandaler inom politiken kännetecknas av anklagelser om missbruk eller felaktig 

användning av pengar eller andra finansiella avvikelser (Thompson, 2000:159).  

 ”Clinton sa att orsaken till att Trump inte visar upp sina deklarationer är att han har 

 något att dölja. Trump försvarade sig igen med att han inte släpper sina deklarationer 

 eftersom de är under skatterevision.” (Expressen 27/9 s.8). 

 ”Det läckta filmklippet, som publicerades i fredags, kom i en svår tid för Trump. En 

 knapp vecka tidigare hade The New York Times publicerat uppgifter om att Trump 

 undvikit att betala skatt i 18 år.” (Svenska Dagbladet 10/10 s.10)  

 

I de artiklar som undersökts förekommer olika typer av skandaler. En del är mer ”snaskiga” 

och får mer uppmärksamhet än andra. Denna typ av gestaltning togs med i resultatet även fast 

den endast nämndes ett fåtal gånger i medierna. Syftet med denna studie var inte att 

undersöka hur ofta en viss skandal förekom utan att se hur skandalen gestaltades, därför 

inkluderades även denna typ av dimension i resultatet.  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Donald Trump vill inte visa upp sina deklarationer och han har också sagt att han inte betalar 

skatt. Detta har tagits upp i en del artiklar och detta har definierats som en ekonomisk skandal 

i denna uppsats eftersom det rör sig om avvikelser från det normala när det gäller ekonomiska 

frågor, vilket kännetecknar en ekonomisk skandal (Thompson, 2000:159).  

Att dessa händelser inte fick stort medieutrymme i de valda artiklarna kan bero på att Trumps 

ovilja att lämna ut sina skatteuppgifter har varit kända sedan tidigare. The New York Times 

skrev i början av oktober om att Donald Trump inte betalat skatt på 18 år (The New York 

Times, 2016), men det inträffade inte under studiens valda tidsperiod. Det kan vara en 

förklaring till varför dessa händelser inte fick stor uppmärksamhet i artiklarna som studerades, 

trots att skandaler normalt sett blir stora nyheter (Nord, 2015:321). En annan orsak kan vara 

att det inte är särskilt vanligt med skandalgestaltning i svenska medier (Nord, 2015:330). 

Dessa gestaltningar förekom i Expressen och i Svenska Dagbladet. Denna typ av gestaltning 

förekom alltså i både en kvällstidning och morgontidning. Enligt Jesper Strömbäck är 

kvällstidningar mer benägna att använda sig av skandalgestaltningar än vad morgontidningar 

är (Strömbäck, 2008:272). Även om inte det fanns flera olika exempel på denna gestaltning 

visar resultatet ändå att både kvälls- och morgontidningar gestaltade politik som skandal, i 

detta fall ekonomisk skandal.  

 

Förtroendeskandal  

Förtroendeskandaler kan bland annat röra sig om olämpliga uttalanden (Nord, 2015:319-321). 

Det behöver alltså inte röra sig om något olagligt som till exempel en politiker ska ha gjort.  

 

 ”Accepterar resultatet – om jag vinner” (Aftonbladet 21/10 s.10-11) 

 ”I den tredje och avslutande debatten vägrade den republikanske presidentkandidaten 

 Donald Trump att svara på frågan om han kommer att acceptera en eventuell  

 valförlust.” (Aftonbladet 21/10 s.10-11) 
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 ”Den här gången kom reaktionerna mot att Trump inte självklart avser att acceptera 

 valresultatet omedelbart och kraftfullt, också från republikanskt håll. Men att en  

 kandidat går ut redan innan valet och som Trump gjorde misstänkliggör USA:s  

 valsystem är helt unikt.” (Dagens Nyheter 21/10 s.18). 

 ”När han insisterade på att inte självklart godta valresultatet begick han ett misstag 

 som kan ha varit spiken i kistan för hans kampanj.” (Dagens Nyheter 21/10 s.19). 

 ”Donald Trump har de senaste dagarna påstått att valet är riggat och att om han  

 förlorar är det på grund av fusk i valprocessen.” (Svenska Dagbladet 19/10 s.11) 

 ”Att en presidentkandidat under en debatt som ses av tiotals miljoner tv-tittare  

 ifrågasätter den demokratiska processen saknar motstycke i modern amerikansk  

 politisk historia.” (Svenska Dagbladet 21/10 s.16-17) 

 

Donald Trump har bland annat sagt att valet är ”riggat” och han har även vägrat att svara på 

frågan om han kommer att acceptera valresultatet. Dessa båda uttalandena fick stor 

uppmärksamhet och starka reaktioner i media, bland annat av hans partikollegor. Eftersom 

dessa uttalanden fick mycket uppmärksamhet och överskrider normer för hur en 

presidentkandidat brukar uttala sig har vi valt att definiera detta som en förtroendeskandal.  

 

Donald Trumps båda uttalanden stämmer in på det som Thompson säger kännetecknar en 

skandal (Thompson, 2000:15-16). Det är något som överskrider normer (det tas bland annat 

upp i artiklarna att hans uttalanden är unika för en presidentkandidat), en del är emot 

handlingen och kan berätta det i pressen (flera republikaner gick ut och sade att det inte finns 

någon grund för hans påståenden), en del kan bli förolämpade (väljare i områden där Trump 

sade att det kan ha förekommit valfusk i tidigare val kände sig förolämpade av hans påstående 

och berättade det i media) (Thompson, 2000:15-16).  

 

Alla medier rapporterade om Trumps uttalanden om valfusk och att valet är ”riggat”, utom 

Expressen. I alla fall under vår valda tidsperiod. Forskning tyder på att kvällstidningar är mer 

!40



inriktade på att skriva om skandaler (Strömbäck, 2014:176), men detta stämde inte in på 

Expressen just i detta fall. 

 

Mejlskandal 

Journalistisk skandalgestaltning kan bland annat handla om att beskriva beteenden som är 

moraliskt klandervärda (Strömbäck, 2013:124).  

 

 ”Två av frågorna som har präglat valrörelsen dök som väntat upp i natt: Clintons 

 mejlskandal och Trumps ovilja att lämna ut sina skatteuppgifter.”  

 (Expressen 27/9 s.8).  

 ”Men säger att han kommer att visa upp dem när Hillary visar upp de 30 000 email 

 som han anklagar henne för att ha raderat ut.” (Expressen 27/9 s.8). 

 ”Dessutom kom videon perfekt tajmad med Wikileaks senaste avslöjanden om Clintons 

 e-post där de bland annat offentliggjorde manus från hennes välbetalda tal på Wall 

 Street.” (Dagens Nyheter 9/10 s.10). 

 ”Nu dämpar uppmärksamheten på Trump effektivt att ett kraftigare ljus riktas på  

 hennes svagheter, som mejlhanteringen och som de sakfrågor där Clinton har bytt fot 

 på ett sätt som kan ses som opportunt.” (Dagens Nyheter 21/10 s.18) 

 ”Hillary Clinton har drabbats av nya motgångar när läckta mejl från kampanjchefen 

 John Podesta visar på vad som verkar vara flytande gränser mellan utrikes 

 departementet och paret Clintons egna verksamhet.” (Svenska Dagbladet 19/10 s.11) 

 ”Wikileaks har mer Clintonmejl i beredskap.” (Svenska Dagbladet 21/10 s.17) 

 

En annan typ av skandal som nämnts i artiklarna är den som rör Hillary Clintons e-mejl, när 

hon har använt en privat mejlserver under sin tid som utrikesminister. Denna händelse 

beskrivs dock inte lika tydligt som en skandal som Trumps uttalanden om kvinnor. Ordet 
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mejlskandal nämndes i Expressen och mejlhanteringen beskrevs som en svaghet i Dagens 

Nyheter. Men överlag har den här historien inte fått lika mycket medieutrymme som Donald 

Trumps uttalande. En förklaring skulle kunna vara att man har vetat om att hon avvänt en 

privat mejlserver sedan tidigare, alltså innan perioden för de valda artiklarna, medan Trumps 

uttalande om kvinnor avslöjades i början av oktober, dagarna innan den andra valdebatten. 

I artiklarna stod det att Wikileaks släppte ny information om hennes mejl. Detta inträffade 

ungefär samtidigt som ljudupptagningen av Donald Trump avslöjades, men fick inte alls 

samma uppmärksamhet som hans uttalanden.  

 

Situationen kring Hillary Clintons mejl har vi valt att definiera som en skandal då den passar 

in på flera av de kriterier som John B. Thompson menar är typiskt för en skandal (Thompson, 

2000:15-16). Mejlskandalen är en typ av skandal där det rör sig om en avvikande händelse 

och en persons agerande kan bli ifrågasatt (Nord, 2015:319-321). Här rör det sig om 

överskridande av någon typ av norm och det finns ett mått av hemlighetsmakeri. Vissa 

detaljer är okända, men enligt media verkar inte allt vara avslöjat då Wikileaks menade att de 

hade fler uppgifter kring denna händelse. En del personer är emot handlingen och berättar om 

sitt ogillande i pressen. Ett exempel är då Donald Trump anklagade Hillary Clinton för att ha 

raderat 30 000 mejl, som visas i resultatet av denna dimension.  

Denna händelse har vi valt att kalla mejlskandal då vi inte anser att den kan passa in under 

någon annan definition av de skandaler vi nämnt från tidigare forskning, som till exempel 

sexskandal eller ekonomisk skandal. Händelsen har däremot vissa kännetecken för en 

maktskandal. Maktskandaler handlar om missbruk eller felaktigt användande av politisk makt. 

Det rör sig om händelser eller aktiviteter som strider mot regler, lagar eller normer som har att 

göra med politisk makt (Thompson, 2000:196). Just att ha använt en privat mejlserver under 

sin tid som utrikesminister är något som har beskrivits som avvikande i media och stämmer 

därför delvis in på en maktskandal.  

Mejlskandaler skrevs det inget om i Aftonbladet under den valda tidsperioden, vilken inte 

stämmer överens med beskrivningen att det är vanligare att kvällstidningar skriver om 

skandaler (Strömbäck, 2014:176). Däremot har Hillary Clintons mejlhantering varit känd 
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under en längre tid och när det har kommit nya uppgifter har media rapporterat om det samt 

att det har varit en historia som följt henne under en viss tid. Detta har tidigare forskning även 

pekat på, att skandaler kan följa en politiker under en längre tid och att när nya detaljer blir 

kända kommer medierna att rapportera om det (Nord, 2015:321).  

Sexskandal 

Sexskandaler inom politiken definieras av att de handlar om publika avslöjanden gällande 

politiska figurers aktiviteter, som strider mot rådande sexuella koder och normer (Thompson, 

2000:120).  

 ”Donald Trumps senaste sexistiska övertramp är det grövsta hittills.”  

 (Aftonbladet 9/10 s.6-7)  

 ”Republikaner i hela USA fördömer Trump efter att inspelningen med hans sexistiska 

 och kvinnoförnedrande kommentarer blev känd.” (Aftonbladet 9/10 s.6-7) 

 

 ”Där berättar Trump i samtal med programledaren Billy Bush (brorson till George W 

 Bush) om ett misslyckat raggningsförsök av en gift kvinna. Trump (som vid tillfället 

 också var en gift man), förklarar sin framfusighet: […] Kommentarerna är de grövsta 

 i raden av vulgära uttalanden om kvinnor, men bara de senaste i ett väl känt mönster.” 

 (Dagens Nyheter 9/10 s.8). 

 ”Förra veckans skandalvideo låg som ett mörkt moln över Donald Trump under den 

 andra debatten mot Hillary Clinton. Videon där Trump skryter om sexuella övergrepp 

 mot kvinnor, har fått ett femtiotal ledande republikaner att hoppa av hans   

 kampanj.” (Dagens Nyheter 11/10 s.12). 

 ”Det som framkommer i videon förstärker framför allt bilden av en omogenhet och en 

 kvinnosyn som inte passar sig för en president och som framträtt tydligt även under 

 den gångna veckans twittrande om en tidigare miss Universum.”  

 (Expressen 9/10 s.14). 
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 ”Många republikanska politiker har övergett Donald Trump efter fredagens  

 avslöjande med en video- och bandinspelning från 2005 där Donald Trump uttalar sig 

 grovt nedsättande om kvinnor. En del menar att han i praktiken medger sexuella  

 övergrepp.” (Expressen 10/10 s.16).  

 ”Snaran dras åt kring Donald Trump efter den läckta filminspelningen där han pratar 

 nedsättande om kvinnor. Flera högt uppsatta republikaner drar tillbaka sitt stöd för 

 presidentkandidaten.” (Svenska Dagbladet 10/10 s.10) 

 

 ”Det antyder att skandalen är en av de värsta för Trump, eftersom totalt 150  

 republikanska toppar tagit avstånd från honom sedan han tillkännagav sin kandidatur 

 för ett drygt år sedan.” (Svenska Dagbladet 10/10 s.10) 

 

Den ljudupptagning där Donald Trump talar nedsättande om kvinnor fick stor uppmärksamhet 

i media. Av alla händelser som beskrevs som skandaler i de valda artiklarna var detta den 

händelse som fick mest uppmärksamhet. I exemplen ovan används ord som sexistiska 

övertramp och skandalvideo. Förutom hans uttalanden, fokuserade medierna också på de 

reaktioner som kom på hans uttalanden och hur många ledande republikaner fördömde dem.  

Politiska sexskandaler innefattar publika avslöjanden och anklagelser om offentliga personers 

privatliv. De kan innebära handlingar som är brottsliga, men oftast rör det sig inte om något 

brottsligt utan snarare om överskridanden av sexuella normer (Thompson, 2000:120). Efter att 

ha undersökt artiklarna som handlade om Trumps uttalanden kan det konstateras att den 

händelsen stämmer in på Thompsons kriterier för vad som kännetecknar en skandal: det 

handlar om något som överskrider normer (hans uttalanden), en del kan vara emot handlingen 

(flera politiker uttalade sitt ogillande i medierna), en del kan bli förolämpade av handlingen 

(det uttalades också i media) samt att det kan skada ryktet på den på den det kretsar kring (av 

artiklarna framkom det i opinionsmätningar att hans uttalanden inte gillades av majoriteten 

och flera ledande republikaner tog tillbaka sitt stöd från Donald Trump) (Thompson, 

2000:15-16). 
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Skandaler blir ofta stora nyheter, både på grund av nyhetsvärdet och för att de ofta rör 

personer med mycket makt (Nord, 2015:321). Det amerikanska presidentvalet har ett högt 

nyhetsvärde och har uppmärksammats mycket i media. Då är det inte konstigt att Trumps 

uttalanden också fick stor uppmärksamhet. Dessutom är han en person med mycket makt, 

som dessutom kunde få ännu mer makt om han blev president. Att det därför skrevs om denna 

händelse stämmer överens med den tidigare forskningen om varför skandaler får ta stort 

utrymme i media (Nord, 2015:321). 

Enligt Gadi Wolfsfeld är journalister alltid på jakt efter skandaler. Medier är alltid villiga att 

berätta om när maktfulla ledare gör fel eller misstag (Wolfsfeld, 2011:13). Eftersom 

journalister då ser skandaler som något som lockar till läsning kan det också vara en faktor till 

varför Donald Trumps uttalanden blev så uppmärksammade.  

Enligt Lars Nord är det ganska ovanligt att att gestalta politik som skandal i Sverige (Nord, 

2015:330). Det är dock något som var ett återkommande mönster i vår innehållsanalys. När 

det gällde denna typ av gestaltning fanns det ingen skillnad mellan de olika medierna, utan de 

förekom i alla tidningarna.  
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Slutsats  
Eftersom medier är människors främsta informationskälla till kunskap om samhälle och 

politik (de Vreese, 2009:119) är det viktigt att studera hur medier väljer att framställa poltik. 

Vår studie syftade till att undersöka hur det amerikanska presidentvalet gestaltades i fyra 

svenska medier i samband med presidentvalsdebatterna hösten 2016. Vi kan konstatera att tre 

urskiljande typer av gestaltningar förekom: sak, spel och skandal. Dessa gestaltningar 

förekom i de valda artiklarna och de fanns också representerade i alla de valda tidningarna. 

Alla gestaltningar innehöll flera olika typer av dimensioner som presenterades i studiens 

resultatdel. Det visar att medierna gestaltade politiken som sak, spel och skandal på flera olika 

sätt. Sakgestaltningarna som visade sig vara mer ovanliga innehöll också olika dimensioner, 

men inte i samma utsträckning som spel och skandal. 

Sedan tidigare är det känt att spelgestaltning är den vanligaste gestaltningen av politiska 

valkampanjer (de Vreese, 2009:192). Det är även känt att spelgestaltningen har ökat och att 

denna ökning lett till att sakgestaltningarna blir färre (Cappella och Jamieson, 1997:33; 

Strömbäck, 2013:124-125). Detta är något som denna studie också visar: spelgestaltning är 

den dominerande gestaltningen. Typiskt återkommande mönster för spelgestaltningarna var 

bland annat användandet av sport- och krigsmetaforer, fokus på politikernas personliga 

egenskaper och användandet av opinionsmätningar. När sakgestaltning förekom gällde det 

främst politiska frågor och vad som skulle hända härnäst i politiken, vilket stämmer överens 

med annan forskning (Strömbäck, 2008:181, Strömbäck, 2012:272). Ett typiskt mönster hos 

skandalgestaltningarna var att fokus låg på presidentkandidaterna. Enligt John B Thompson så 

ska en politisk skandal innefatta en politisk ledare (Thompson, 2000:91), men enligt Andrei S. 

Markovits och Mark Silverstein behöver det inte vara så (Markovits och Silverstein, 1988:6). 

I vår undersökning kopplades dock alla skandalgestaltningar ihop med någon av 

presidentkandidaterna.  

 

Skillnaderna mellan de undersökta medierna visade sig inte riktigt stämma överens med vad 

tidigare forskning kommit fram till, där man sett att sakgestaltning är vanligare i 

morgontidningar och spel- och skandalgestaltningar oftare syns i kvällstidningar (Strömbäck, 

2008:272). Våra resultat visar att både morgontidningar och kvällstidningar använde sak-, 

!46



spel- och skandalgestaltningar. I viss utsträckning var det vanligare med sakgestaltning i 

Dagens Nyheter än de andra tidningarna, men spelgestaltning var den dominerande 

gestaltningen för alla tidningar.  

I Jesper Strömbäck och Daniela V Dimitrovas studie, där de jämförde gestaltningar av politik 

mellan Sverige och USA, såg de att tv-bevakning i Sverige oftare fokuserar på faktiska 

politiska ämnen, alltså sakgestaltning (Strömbäck och Dimitrova, 2012:615). Även om det 

gällde tv-bevakning och denna studie undersökt papperstidningar är det intressant att jämföra 

resultaten. Deras resultat dominerades av sakgestaltning, medan denna studie visade att det 

fanns fler olika exempel på spelgestaltning i svenska medier. Då medborgarnas kunskaper 

kring politik kan förändras beroende på hur gestaltningar sett ut i medierna (Strömbäck och 

Dimitrova, 2012:615) skulle det kunna tolkas som att svenskar fick mindre kunskap om 

politiska frågor och mer information om hur det politiska spelet gått till när det gällde det 

amerikanska valet.  

 

Användandet av gestaltningar 

Hur medier gestaltar politik kan ha flera förklaringar. Kommersialisering och medialisering är 

två processer som antas påverka medieinnehållet (McQuail, 2011:551; Strömbäck, 2015:304). 

Kommersialisering handlar om att medieinnehållet påverkas av medieindustrins mål att gå 

med vinst. Detta har bland annat bidragit till en ökad sensationsjournalistik och personifiering 

(McQuail, 2011:551). Den ökade spelgestaltningen kan därför vara en effekt av 

kommersialiseringen, att det blir mindre utrymme för sakfrågor och mer fokus på sensationer. 

Trots att politisk journalistik förväntas ge människor relevant kunskap om samhällsfrågor, är 

den också en produkt som måste sälja (Strömbäck, 2015:301). Just att journalistiken blir en 

vara som människor ska köpa kan leda till att spelgestaltningen ökat.  

Medialiseringen kan även den influera den politiska nyhetsjournalistikens roll. Medielogiken 

påverkar journalisters berättartekniker och hur publiken ska fångas in (Strömbäck, 2015:304). 

Enligt Jesper Strömbäck är kvällstidningar mer kommersialiserade och medialiserade jämför 

med morgontidningar (Strömbäck, 2013:126). Vår studies resultat visade mönster i 

morgontidningar som tyder på att de också i hög grad är kommersialiserade och/eller 
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medialiserade, eftersom de innehöll spelgestaltningar i samma utsträckning som 

kvällstidningar.  

Händelser som är dramatiska och sensationella har ett högt nyhetsvärde, medan händelser 

som ökar människors kunskap om något inte anses vara lika viktiga enligt nyhetsvärderingen 

(Löfgren-Nilsson, 1992:3). Vissa forskare menar att sakfrågor inte är något som händer och 

har därför inget ”riktig nyhetsvärde” (Robinson och Sheehan, 1983:148). En anledning till 

varför spelgestaltningarna växer i media kan bero på att att de passar in i flera av de viktigaste 

kriterierna för ”nyhetsvärde” (Lawrence, 2000:95). En annan anledning kan vara att medierna 

hellre fokuserar på att granska en politikers strategier i en valkampanj än att försöka bedöma 

hur han eller hon planerar att förstärka ett lands sociala trygghet. Det blir lättare för medierna 

och de undviker därmed också att vara partiska (Kovach och Rosenstiel, 2001:32). Det kan 

vara förklaringar till varför spelgestaltningen var dominerande.  

 

Hur journalister väljer att gestalta politik och politiker behöver inte alltid vara ett medvetet val 

(Strömbäck, 2013:123-124) utan en nyhet kan alltså uppfattas som till exempel spelgestaltad 

trots att det kanske inte var avsikten. Hur media ramar in en nyhet behöver inte alltid vara 

samma som hur nyhetskonsumenten uppfattar den (Cappella och Jamieson, 1997:44).  

 

Det kan vara svårt att säga varför vissa typer av gestaltningar förekommer, eftersom det kan 

finnas flera olika anledningar. Denna studie har varit av beskrivande karaktär och inte 

förklarande, därför har detta inte undersökts närmare här utan det krävs en annan typ av studie 

för det. Utifrån resultaten av vår undersökning går det däremot att se vilka typer av 

gestaltningar som förekom och hur de såg ut. 

 

Gestaltningarnas påverkan 

Hur medier gestaltar ett val kan ha betydelse för hur väljare uppfattar ett partis politik (Asp, 

2014:146; Strömbäck, 2012:263). Spelgestaltningen tros kunna påverka hur människor 

uppfattar politik. Det kan bland annat öka väljarnas misstro mot politiker, minska människors 

politiska intresse (Strömbäck, 2014:175; Grusell och Nord, 2015:9) och få människor att helt 

sluta bry sig om politik (de Vreese och Elenbaas, 2008:286) Dessutom kan det få människor 
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att bara se politik som ett spel om makt (Schuck et al, 2013:287). Konsekvenser av 

spelgestaltning skulle kunna vara att människor inte får tillräckligt med kunskap för att veta 

hur de ska rösta. Istället för att rösta på den politiker som står för det man själv tycker, kanske 

man väljer att rösta på den som beskrivs som ”vinnaren” eller den som beskrivs som starkast. 

Resultaten i denna studie visade att Hillary Clinton främst framställdes som en vinnare medan 

Donald Trump som en förlorare. Sådana slags gestaltningar av politiker skulle alltså kunna 

påverka hur människor väljer att rösta på dem.  

 

Samtidigt som sakgestaltning anses vara bättre ur en demokratisk synvinkel (Strömbäck, 

2012:272) finns det de som hävdar att det är bra för demokratins välbefinnande att det finns 

debatt och konflikter (Lengauer et al, 2012:181). Även om misstro mot politiker kan födas ur 

spelgestaltning så skulle det även kunna leda till att fler tar del av politik, eftersom det anses 

vara något som har ett givet nyhetsvärde och som intresserar människor. Skulle 

valbevakningen bara innehålla sådant som är viktigt och relevant utan att ta hänsyn till om det 

skulle intressera publiken skulle medierna tappa publik (Johansson, 2006:287-290). Det skulle 

kunna innebära att färre tar del av politiska nyheter och får alltså mindre information och 

insyn i politiken.  

 

Studiens validitet 

Begreppet intern validitet handlar om ifall man undersökt det man säger att man ska 

undersöka (Teorell och Svensson, 2007:69). En hög validitet är något man som forskare alltid 

ska sträva efter i en studie (Teorell och Svensson, 2007:57). I denna studies metoddel 

beskrevs hur undersökningen skulle gå till väga. Genom att använda sig av en innehållsanalys 

skulle politiska nyhetsartiklar från två morgontidningar (Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet) och två kvällstidningar (Aftonbladet och Expressen) studeras. Artiklarna skulle 

vara publicerade dagen före, under eller dagen efter presidentvalsdebatterna sändes i Sverige. 

Detta är vad som sedan har undersökts och därför menar vi att vi har uppnått en god intern 

validitet. 

Extern validitet handlar om ifall det finns möjligheter att generalisera resultatet i studien till 

en större population eller till en eller flera andra kontexter (Esaiasson el al, 2012:58). Det har i 
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denna studie inte funnits något större syfte att kunna generalisera resultaten. Den syftade 

istället till att undersöka och ge mer kunskap om hur gestaltningarna såg ut i de valda 

medierna. Studiens urval av material bestod av fyra svenska tidningar och begränsades till en 

viss tidsperiod. Resultatet av studiens innehållsanalys kan därför inte generaliseras till hur 

gestaltningarna av det amerikanska valet såg ut i alla Sveriges tidningar eller hur gestaltningar 

i media alltid ser ut. Däremot visar resultaten hur gestaltningarna av presidentvalet såg ut i de 

valda medierna dagen innan, under och efter valdebatterna och hur gestaltningarna skilde sig 

mellan de olika medierna.  

 

Förslag till framtida studier 

I vår studie fann vi att spelgestaltning var den dominerande gestaltningen i det undersökta 

materialet. Forskning visar att det är vanligare med spelgestaltning i bland annat 

kommersiella tv-nyheter än public service (Strömbäck, 2014:176). Därför skulle det vara 

intressant med en studie som jämför bevakningen av det amerikanska presidentvalet mellan 

public service och kommersiella tv-nyheter för att se hur den bevakningen skiljer sig åt.  

Hur medier gestaltar politik varierar mellan olika länder, men spelgestaltning har blivit allt 

mer vanligt även utanför USA (Schuck et al, 2013:288). Förslag till vidare forskning kan då 

till exempel vara att undersöka hur presidentvalet gestaltades i något annat land. Mediers 

gestaltningar av valrörelser kan påverka hur människor uppfattar politik och politiker (Asp, 

2014:1466). Därför kan det också vara intressant att undersöka huruvida amerikanska 

medborgares bild av de båda kandidaterna påverkades av det som togs upp och beskrevs i 

medier i USA.  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Slutdiskussion 
Gestaltning av politik är ett intressant ämne att studera kring och det amerikanska 

presidentvalet 2016 kändes som ett bra ämne för vår C-uppsats, eftersom det är ett val som 

fått stor uppmärksamhet i medierna.  

 

Innan vi satte igång med vår innehållsanalys fördjupade vi våra kunskaper genom att läsa 

teorier och tidigare forskning kring ämnet. Efter att ha fått kunskap om hur tidigare forskning 

sett ut fick vi uppfattningen om att det är vanligare att svenska morgontidningar gestaltar 

politik som sak och att kvällstidningar i större utsträckning gestaltar politik som spel eller 

skandal. Efter vår undersökning visade dock resultaten att de olika gestaltningstyperna 

förekom i båda typer av tidningar. Att spel- och skandalgestaltningar förekom i 

morgontidningar i den utsträckning det gjorde var något vi inte väntade oss, men som var 

väldigt intressant att se.  

 

En potentiell anledning till varför det förekommer spelgestaltningar i den grad det gör i 

svenska medier skulle kunna bero på politikerna själva. De själva kanske vill att det ska 

fokuseras mer på spel än sak. Då skulle inte medierna fokusera lika mycket på vad ett parti till 

exempel tycker i en viss fråga. Det skulle kunna ha betydelse för politikerna när de inte vill 

avslöja var de står i en viss fråga. Skulle medierna använda sig mer av spelgestaltning skulle 

de kanske istället skriva om hur politikerna är som personer. Men det skulle samtidigt kunna 

innebära negativa effekter för politikerna. Ett parti kanske vill att medierna uppmärksammar 

deras ställning i en viss politisk fråga, men istället skrivs det mer om hur exempelvis 

partiledaren klätt sig eller betett sig under en debatt. 

Eftersom vi i denna studie endast undersökt svenska medier kan vi inte säga något om hur 

amerikanska mediers gestaltning kan ha påverkat de amerikanska medborgarnas inställning 

till presidentkandidaterna, men det är ändå intressant att diskutera vad gestaltningarna 

eventuellt skulle kunna haft för effekter.  

Det är Donald Trump som är USA:s nästa president. Gestaltningarna kring honom var ofta 

spelinriktade och fokuserade då på saker han sagt eller gjort, inte lika mycket på vad han hade 

!51



för politiska visioner. Han framställdes dessutom många gånger som en förlorare av en debatt 

eller i presidentvalet. Ändå var det han som vann valet. Detta är intressant eftersom tidigare 

forskning menar att spelgestaltningar kan leda till en misstro mot politiker (Strömbäck, 

2014:175) och om medierna framställer någon som en förlorare är det troligt att människor 

inte vill rösta på honom eller henne (Mutz, 1998:196). Om dessa typer av gestaltningar 

förekom i amerikanska medier kan man utifrån dessa teorier anta att skapade misstro till 

Donald Trump och att färre ville rösta på honom. Men eftersom han ändå vann valet, kan man 

anta att så inte var fallet.  

Hillary Clinton framställdes i flera medier som en vinnare, men ändå blev hon inte USA:s 

nästa president. Om människor å ena sidan kände misstro mot Donald Trump och valde att 

inte rösta på honom, kanske man å andra sidan valde att inte rösta på Hillary Clinton eftersom 

hon redan framstod som en självklar vinnare. Att man på något sätt trodde valet var riggat och 

att hon redan hade vunnit. Skandaldimensionen förtroendeskandal förekom i alla undersökta 

medier, förutom i Expressen. Det handlade alltså bland annat om Donald Trumps uttalanden 

om att valet var ”riggat” och att resultatet redan var avgjort. Sådana uttalanden från honom, 

och hur medierna fokuserade på det, kan ha fått människor att känna misstro till det politiska 

systemet och på så sätt valt att rösta på Donald Trump istället för Hillary Clinton. En annan 

tanke är att väljarna kanske helt enkelt ville skapa sin egen uppfattning om vilka 

presidentkandidaterna var och inte gå efter hur medier gestaltade dem. Eller så var det så att 

medborgarna inte tog emot gestaltningarna på det sätt medierna trodde de skulle göra det. 

 

Hur medier väljer att gestalta politiken kan ha betydelse för hur människor uppfattar den och 

det kan alltså påverka demokratin. Medier har en betydande roll när det kommer till var 

människor hittar information om politk, därför är det också viktigt att från ett demokratiskt 

perspektiv undersöka hur medierna gestaltar politik.  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