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1 Introduktion 
Temat för denna masteruppsatsen är hur ledande svenska tidningar rapporterade om det 

amerikanska presidentvalet.  

 

En frågeställning som kontinuerligt är aktuell och relevant inom medie- och 

journalistikforskning är hur nyhetsredaktioner väljer vad som ska bli nyheter. Vilka val 

påverkar processen och vad gör att vissa händelser blir nyheter och andra går helt obemärkt 

förbi? Forskning kring vilka händelser som medierna föredrar kallas för nyhetsvärderingsteori 

och har till uppgift att förklara vilka regelbundenheter som kan förklara valen redaktionerna 

gör i sin rapportering.   

 Den mediala uppmärksamheten kring det amerikanska presidentvalet är alltid stort inte bara 

i USA utan också i andra länder. Det finns till och med dedikerade sidor i svenska tidningarna 

under valet som helt fokuserar på det som händer i presidentkampanjerna.  

 Presidentvalet i USA 2016 stod mellan två mycket olika personligheter. Den ena demokrat, 

Hillary Clinton. Den andra republikan, Donald Trump. De båda kandidaterna gjorde anspråk 

på presidentposten med olika visioner om vilken väg som var rätt för USA. Mediernas i 

Sverige följde kandidaternas kampanjer, de rapporterade om de båda kandidaterna fram till att 

Donald Trump vann det valet och blev USA:s 45 president.  

Mycket redaktionellt material produceras månaderna innan presidentvalets kulmen 

och dag för dag tas redaktionella beslut som blir artiklar om den ena och andra kandidaten. 

Hur stor rapporteringen blir av varje kandidat märks förmodligen inte av den enskilde 

redaktören eller journalisten dag för dag, men i efterhand är det möjligt att se vilka mönster 

som har uppstått. Mönstret som skapats är möjligt att kartlägga och studera för att kunna säga 

något om hur medierna utformade sin rapportering. I den här uppsatsen görs den 

kartläggningen i en form av kvantitativ innehållsanalys.   

 Teorierna om nyhetsvärderingar  ställer ofta upp kriterier och listor som försöker fånga in 

och förutse vilka händelser som blir nyheter i tidningar på TV eller på webben. Som Sigurd 

Allern poängterar gör ofta journaliststudenter den missvisande tolkningen att de kriterier 

teorier om nyhetsvärderingar ställer upp kan användas som checklista för god journalistik 

(Allern, 2002:141).  Så är inte fallet, regelbundenheterna i nyhetsrapporteringen ger också en 

basis för att föra fram kritik.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stor uppmärksamhet slutfasen i det amerikanska 

presidentvalet 2016 fick i de ledande svenska tidningsmedierna, vilken av kandidaterna som 

det rapporterades mest om och vad som karaktäriserade denna medierapportering med fokus 

på användning av källor och omdömen. Uppsatsens syfte är också att bidra med en förklaring 

eller del till en förklaring varför det amerikanska valet är tacksamt för de svenska medierna att 

rapportera kring och kommentera. 

 Uppsatsen söker att svara på följande forskningsfrågor:  

• Vem av presidentkandidaterna var i högst utsträckning huvudperson i artiklar om det 

amerikanska valet? 

• Vem av presidentkandidaterna blev illustrativt mest publicerad i de svenska 

tidningarna?  

• Vilka källor använde de svenska tidningarna i sin rapportering om det amerikanska 

valet? I vilken utsträckning användes svenska källor? 

• Hur många källor användes i de svenska tidningsartiklarna? 

• I vilken utsträckning användes Donald Trumps Tweets som källa i artiklarna? 

• Vilka uppfattningar om de båda presidentkandidaterna, Hillary Clinton och Donald 

Trump, präglade de svenska ledar- och opinionsartiklarna?  

 

1.2 Struktur 
Efter introduktionen följer, i kapitel 2, teoretiska perspektiv på nyhetsvärden och 

nyhetsprioriteringar, med vikt på tryckta tidningar.  

 I kapitel 3 presenteras uppsatsens datamaterial och metodiska grepp; en kvantitativ 

innehållsanalys. 

 I kapitel 4 presenteras resultaten från innehållsanalysen som svarar på de fem första 

forskningsfrågorna. 

 I kapitel 5 presenteras resultaten från innehållsanalysen, med exempel från tidningarna, 

som svarar på den sista forskningsfrågan. 

 Kapitel 6 är en avslutande diskussion med vikt på nyhetsvärden och studiens empiriska 

resultat.  
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2 Nyhetsvärden: teoretiska perspektiv 
I detta kapitel vill jag ta upp teoretiska perspektiv i anknytning till journalistikens 

nyhetsvärden.   

 

2.1 En norsk utrikesstudie 
Medieforskare som diskuterar och analyserar nyheter generellt och nyhetsvärderingar 

specifikt hänvisar ofta till Galtung och Ruges arbete (1965) om vad som blir nationella 

utrikesnyheter. I denna artikel i tidskriften Journal of Peace Research nr. 1 1965 fokuserade 

de två forskarna på vad norska utrikesnyheter bestod i och försökte hitta regelbundenheten i 

vilka händelser i världen som kom med i nyheterna. Den frågan de själva använder är ”How 

do ’events’ become ’news’?  (Galtung & Ruge, 1965:65).  

Datamaterialet som användes var från fyra norska tidningar som alla skrev om tre 

internationella kriser i världen. Variablerna i innehållsanalysen som gjordes till följd av 

frågeställningen valdes för att komma fram till vad tidningarna skrev om de olika kriserna 

(Galtung & Ruge, 1965:72). Av de fyra tidningarna var två vänster-inriktade där en 

morgontidning valdes och en kvällstidning. De två återstående var en konservativ 

morgontidning och en högerorienterad kvällstidning.  

Kriserna som valdes ut för att analyseras i tidningarna inträffade alla under 1960 talet. 

Den första krisen var krisen i bildandet av nationen Kongo. Kongo blev självständigt från 

Belgien 1961 vilket resulterade i oroligheter och maktkamper som tillslut drog in FN i 

konflikten och separationen från Belgien blev inte bara en internationell angelägenhet utan 

också internationella nyheter. Den andra krisen som valdes var Kubakrisen där en amerikansk 

blockad av Sovjetiska fartyg blev världsnyheter. Sovjetunionen hade kommit överens med 

Kuba om utplaceringar av ballistiska robotar på Kubansk mark för att avskräcka USA från att 

invadera Kuba. När de Sovjetiska fartygen kom för att leverera robotarna möttes de av en 

amerikansk blockad som inte skulle låta dem passera in till Kuba. Konflikten mellan de två 

stormakterna resulterade i förhandlingar där båda nationer kom överens om att rusta ner 

missilramper. USA:s låg i Europa och de sovjetiska låg på Kuba.  Den tredje krisen som 

valdes var krisen på Cypern där stridigheter mellan den grekiska delen och den turkiska delen 

av ön pågick under större delen av 60- talet.  
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Kriserna valdes med argumentet att de utspelade sig i delar av världen där 

maktkoncentrationen av elitländer inte är hög. Samtidigt är många elitländer inblandade på ett 

konkret sätt. En tydlig slutsats av innehållsanalysen var att merparten av nyhetsartiklarna som 

publicerades i de fyra norska tidningarna var hämtade från västliga, utländska nyhetsbyråer så 

som Associated Press (AP), United Press International (UPI), Reuters och Agence France 

Presse (AFP), plus den norska nationella byrån, Norsk Telegrambyrå (NTB). Mycket lite av 

nyhetsinnehållet var från egna korrespondenter, vilket förklaras med den utsatta ekonomin 

hos nyhetsbyråerna på 60-talet. I och med att så stor del av nyhetsinnehållet stödjas av en 

internationell nyhetsbyrå blir bilden eller bilderna av konflikterna beroende av kvalitén på 

rapporteringen nyhetsbyråerna gör (Galtung & Ruge, 1965:75).  

Det teoretiska arv den journalistiska forskningen fått efter Galtung och Ruges arbete 

på 60-talet var tre hypoteser och 12 punkter som ger vägledning i förståelsen om en händelse 

kommer att tas upp som en nyhet av nyhetsorganisationer eller om den kommer ignoreras.  

Det första kriteriet är ett regelbundenhetskriterium. Händelser som har ungefär samma 

frekvens som tidningens utgivningsfrekvens har större sannolikhet att bli nyheter. Galtung  

och Ruge menar att i krig där soldater och människor dör kanske varje minut är det inte 

logiskt för tidningar att fokusera på en död person utan nyheten blir kriget i sig i sin helhet. 

Likartat är långsiktiga händelser som sker över ett större tidsspann inte heller attraktiva som 

nyheter om inte något dramatiskt och oväntat händer under tiden. Exemplet som används är 

att byggandet av en dam inte är nyheter, men invigningen av den är en nyhet.    

Det andra kriteriet handlar om att händelser behöver ett visst tröskelvärde för att 

kunna bli nyheter. Ett ovanligt våldsamt mord har större chans att bli nyheter än ett mindre 

våldsamt. En ovanlig händelse som inte går att kategorisera som normal har större chans att 

bli nyheter.  

Tredje kriteriet handlar om tydlighet och likriktning i händelsen som eventuellt blir 

nyheter. Omständigheter som pekar från att händelsen skulle vara tydlig och avgränsad gör 

den mindre nyhetsattraktiv. En tvetydig händelse som har flera sidoberättelser och 

omständigheter är inte lika nyhetsattraktiv som en entydig rak och lättförståelig händelse.  

Fjärde kriteriet handlar om relevans och kulturell närhet. Den som letar efter händelser 

som kan bli nyheter kommer att vara extra uppmärksam på de händelser som anspelar på en 

sort igenkänning och har kulturella markörer som skapar igenkänning.  

Det femte kriteriet är konsonans. Om någon förväntar sig att en händelse ska inträffa 

finns det en mental förväntan som införlivas när händelsen äger rum. På samma sätt måste 
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nyheter befinna sig i en sfär av ”det förväntade” för att lättare bli nyheter. Händelser som 

befinner sig långt från det förväntade har svårare för att bli nyheter.  

Det sjätte kriteriet som handlar om en händelses ovanlighet och sällsynthet tycks vara 

motsägelsefullt mot det fjärde och femte kriteriet. Händelser som är sällsynta eller ovanliga 

blir nyheter om de befinner sig inom den kulturelle sfären och inte befinner sig för långt ifrån 

det förväntade så det blir oförståeligt.  

Det sjunde kriteriet handlar om kraften i att först definiera något som nyheter. En 

händelse som har ett visst tema och definieras som nyheter kan släppa in liknande händelser 

till nyhetsflödet som annars på egen hand inte hade fått den uppmärksamheten.  

Det åttonde kriteriet handlar om nyhetsblandningen på en redaktion. Om redaktionen 

har många utrikesnyheter men få inrikesnyheter kommer tröskeln för de inrikesnyheter som 

kommer in att vara lägre och tas upp för att få en blandning och balans i de nyheter man 

presenterar. På samma sätt kommer tröskeln vara hög för utrikesnyheter den dagen om 

redaktionen är ”mättat” på den genren av händelser.  

Det nionde kriteriet handlar om elitnationer.  Desto mer en händelse påverkar en 

elitnation desto troligare är det att den kommer att bli nyheter.  

Tionde kriteriet fokuserar på elitpersoner, desto mer en händelse påverkar elitpersoner 

desto troligare är det att den kommer att bli nyheter.  

Elfte kriteriet är om en händelse kan knytas till specifika personer och deras 

handlingar, i tillfälle är sannolikheten högre att det blir nyheter.  

Det tolfte kriteriet handlar om negativitet. Desto mer en händelse kan beskrivas i 

negativa ordalag och dess konsekvenser är negativa desto troligare är de att den kommer bli 

nyheter (Galtung & Ruge, 1965: 66ff).   

De tolv kriterierna som används för att förklara hur händelser blir nyheter har också 

tre hypoteser efter vilket kriterierna tros verka. Selektionshypotesen består i att desto fler av 

de tolv kriterierna som en händelse uppfyller desto troligare är det att händelsen blir nyheter. 

Den andra hypotesen handlar om att om att när en händelse definierats som nyhet kommer de 

faktorer som gör den nyhetsattraktiv att accentueras.  

Den sista hypotesen som Galtung & Ruge tillför sin teori är att händelser som inte 

passar in i de kriterier som de tagit fram för att beskriva vad som blir nyheter ignoreras och 

förblir händelser utan nyhetstäckning (Galtung & Ruge, 1965:71f).  
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2.2 Vad är nyheter? Återseende av Galtung och Ruge 2001  
Mycket har hänt både i världen och inom journalistikforskningen sedan 1965 då Galtung och 

Ruges teori publicerades. De brittiska forskarna Tony Harcup och Deirdre O'Neill gjorde 

2001 en studie av nyhetsvärderingarna i brittiska tidningar med hjälp av det ramverk som 

Galtung och Ruges hade skapat för att se om det fortfarande fanns relevans bakom 

nyhetskriterierna som stöptes 1965.   

Det första värt att poängtera är den nyttiga diskussionen om kritik som 

originalversionen av undersökningen dragit på sig under fyrtio år av existerande. Jeremy 

Tunstall kritiserar arbetet utifrån att forskarna fokuserar på tre stora kriser och missar den 

dagliga rapporteringen (Tunstall, refererat i Harcup och O'Neill 2001:265). Peter Vasterman 

har kritik mot den tankekonstruktion av världen där det finns händelser som kan bli 

upplockade som nyheter. Han menar att journalister inte rapporterar nyheter, de producerar 

dem. I den produktionen ingår att man måste reproducera verkligheten i en text som skiljer sig 

från tanken att man rapporterar om en neutral verklighet (Vasterman refererat i Harcup och 

O'Neill 2001: 265).  

Harcup och O'Neill valde själv tre brittiska tidningar för sin analys: För det första 

Daily Telegraph, som är konservativ. För det andra tabloidtidningen The Sun som har en 

mycket stor upplaga i Storbritannien, men med mer fokus på kändisnyheter och skvaller än 

Daily Telegraph. Tidningen har stöttat både konservativa regeringar och Labour-regeringar. 

Den tredje tidningen var Daily Mail som valdes som en representant för en professionell 

kvällstidningsjournalistik och för sin politiskt mestadels konservativa hållning (Harcup och 

O'Neill 2001: 266f). 

I sin studie fann forskarna att en tydlig trend hos de brittiska tidningarna var att hitta 

en likriktning eller entydighet i händelser som med stor sannolikhet inte kunde självklart 

skrivas om som entydigt. Exempelvis NATO:s bombningar av Serbien på slutet av 90-talet. 

Vilket innebär förenklingar av händelser för att passa in i en förutbestämd medielogik.  

Referensen till elitpersonen var också påtaglig, men inte de elitpersoner som Galtung och 

Ruge förmodligen hade täkt sig, som syftade mer till politiska ledare. De brittiska tidningarna 

hade ett stort utbud av nyheter om kända personer, elitsportare, TV-personligheter med flera. 

(Harcup och O'Neill 2001: 271) .  

När Harcup och O'Neills studerade negativitet närmare fann det att negativa och 

positiva nyheter rapporterades nästan med samma frekvens över tidningarna. Nyheter om 

hjältedåd, prisvinnare, mirakulösa tillfrisknanden var några av de teman som registrerades 
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som positiva. De tar också upp en kritisk vinkel till sina föregångare och Galtung and Ruge 

när de frågar, ”negativt för vem?”. Perspektiveringen och vinklingen som tidningar gör kan 

göras båda positivt och negativt – bland annat beroende på tidningens politiska 

ställningstagande. Exemplet som lyfts är hur budgetförslag både vinklades som positiva och 

negativa beroende på vilken tidning man läste (Harcup och O'Neill 2001: 272f).  

I och med att materialet i Harcup och O'Neills studie från 2001 har en annan karaktär 

än Galtung och Ruges kommer de fram till andra slutsatser som utökar vad nyhetsvärderingar 

kan vara. Materialet i de båda studierna skiljer sig från varandra: Harcup och O'Neill studie 

behandlar inte kriser, utan daglig inrikesrapportering medan Galtung och Ruges text 

behandlar utrikesnyheter som fokuserar på tre kriser. Att negativitet förutsätts vara ett 

nyhetskriterium vid en kris ligger i sakens natur. Att hitta positiva vinklar på en kris vore till 

viss del förvrängande om man inte är på väg ut ur den. Ordet kris medför en känsla av klimax 

eller att en situation håller på att brisera på ett sätt som inte är positivt.  

Harcup och O'Neill har utarbetat sin egen lista över nyhetsvärderingar som reflekterar 

moderna nyhetsvärderingar, i början av 2000-talet. Det första de nämner är vikten av 

underhållning i de tidningar som undersöktes. Underhållning som tematisk del i tidningarna 

ökar och utgör därigenom en punkt för nyhetsvärdering. Bra bildmaterial är det andra 

forskarna konkluderar kan ge upphov till nyheter. Finns det tillgång till bra bilder som fångar 

ett flyktigt ögonblick, kändisar i en känslig situation, eller bilder som premierar chock kan det 

bli nyheter. Referenser till sex lyfter forskarna fram som en del i underhållningsparadigmet 

och renderade slagkraftiga rubriker (Harcup och O'Neill 2001:274).  

Nyheter om djur fick utrymmer i alla de tidningar forskarna analyserade, samt humor 

som gav tillfälle till en rubrik som skulle fånga in läsarna. Kändisar och främst såpopera 

kändisar kunde ofta räkna med att få plats i tidningarna. Referenser till elitorganisationer och 

institutioner är en annan faktor som forskarna vill addera till nyhetsvärderingslistan. Det sista 

Harcup och O'Neill tycker att Galtung och Ruges missade var de eventuella agendorna 

tidningarna själva hade. Kampanjnyheter mot andra medieföretag, eller andra kampanjer där 

politiska beslut stod i centrum, vanligt var kampanjer mot skattehöjningar där relevanta 

nyhetsartiklar inkorporerades och tidningen hade en ”egen” policy utifrån vilket de agerade 

och navigerade sitt nyhetsinnehåll (Harcup, O'Neill 2001:276).  

I sin slutsats konstaterar Harcup och O'Neill att Galtung och Ruges hypoteser om 

nyhetsvärderingar fortfarande är värdefulla och är användbara men föreslår dels sina egna 

tillägg och vissa förändringar och sammanslagningar. En sammanslagning som föreslås är 

bland annat att mellan nyhet ska vara ”meningsfull” och ha ”referenser till elitnationer” och 
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istället bilda en värdering som innefattar ”relevansen för publiken”. Varje tidning har en 

publik beroende på om man är en morgontidning, kvällstidning, ekonomitidning eller annan 

nischad tidskrift. Relevansen av händelser för de olika publikerna kommer att vara skiftande 

och därmed kommer olika urval att göras med publiken i åtanke från reaktionens sida 

(Harcup, O'Neill 2001:278). 

 

2.3 Vem bestämmer nyhetsvärdet?  
För att lyfta in ett svenskt perspektiv efter att ha besökt det norska och det brittiska är Marina 

Ghersettis kapitel i Den Svenska journalistiken (2007) en bra utgångspunkt. Den inledande 

frågan hon ställer är essentiellt samma som ställdes 1965 av Galtung & Ruge: ” Varför blir 

några händelser nyheter som får stor uppmärksamhet i medierna medan andra knappast får 

något utrymme alls?”  (Ghersetti, 2007:97) Relevansen av denna fråga verkar bestå över tid i 

och med världens och journalistikens förändring behöver den ständigt besvaras och förstås.  

För Ghersetti är det inte materialet av den producerade journalistiken där svaret finns 

utan hos de producerande journalisterna själva. Hon refererar till den journalistiska känslan av 

att något är en nyhet som brukar vara en vedertagen förklaring bland journalistkåren, att en 

nyhet ”känns av” (Ghersetti, 2007: 97). Det allmänna intresset av en händelse är också något 

som journalister använder som hävstång för att motivera att en händelse blir en nyhet. 

Ghersetti menar att begrepp som allmänintresse kan bli diffust och behöver en definition eller 

i alla fall klargörande vad som kan tänkas vara i allmänhetens intresse.  

I journalistundersökningen vilket kapitlet bygger på fick verksamma journalister svara 

på hur väl olika faktorer passar in och har betydelse för att ett nyhetsmedium ska ta upp en 

händelse till en nyhet.  Svaren gavs på en skala från ett till fem där ett stod för ”liten 

betydelse” och fem ”stor betydelse”.  Frågorna hade också delats in i tre huvudkategorier där 

den första handlade om händelsens intresse för publiken, den andra om händelsens är viktig 

för publiken och den tredje om redaktionella rutiner (Ghersetti, 2007:98f). Enligt 

undersökningen har störst betydelse för om en händelse blir en nyhet om den är sensationell 

oväntad, dramatiskt eller spännande. 90 procent av de tillfrågade journalisterna rankade dessa 

faktorer högt upp. Händelser som anses vara intressanta för publiken över lag rankas högt upp 

av journalisterna där hela 88 procent gör den prioriteringen (Ghersetti, 2007).  

Mindre viktigt anses vara saker som hör till de redaktionella rutinerna. Saker som att 

det finns ett bra pressmeddelande, att rätt medarbetare finns på plats på redaktionen eller att 

händelser intresserar redaktionsledningen. Var tionde journalist hade uppfattningen att det 
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hade liten eller ingen betydelse för vad som blev nyheter. De faktorer som rankades högst av 

de som hade att göra med redaktionella rutiner var att uppgifterna kom från en officiell 

och/eller trovärdig källa och att någon enskild medarbetare var insatt eller engagerad i det 

ämne händelsen anbelangade.  

Det som hade minst betydelse enligt journalisterna var om en händelse var viktigt för 

publiken. Vilket i undersökningen formulerades som att människor gjordes medvetna om 

missförhållanden eller hade konsekvenser för deras livssituation. 61 procent av de tillfrågade 

bedömde att det hade stor betydelse för nyhetsvärdet (Ghersetti, 2007: 99).  

Journalistundersökningarna har genomförts sedan 1989. En trend som går att utläsa är 

att de redaktionella rutinerna anses vara viktigare för nyhetsvärdet nu än det var för. Det tros 

bero på de tekniska framsteg som har gjort sedan slutet av 80-talet. En reporter kan idag 

tillskillnad för 20 år sedan göra hela produktionen av en nyhet som förut behövde andra 

inblandade med specialkompetens (Ghersetti, 2007:100). Det som också ser en ökning är de 

faktorer som toppar undersökningen, Sensation, dramatik, spänning och att en händelse 

handlar om viktiga personer. När undersökningarna började göras 1989 ansåg 84 procent att 

detta var viktigt, 2005 har den ökat till 88 procent.  En uppgiftslämnares betydelse har ökat 

mycket sedan undersökningarna började göras. 1989 svarade 59 procent att det var mycket 

viktigt att uppgifterna kom från en officiell eller trovärdig källa, 2005 var siffran 80 procent. 

Samma trend syns för pressmeddelande, 39 procent tyckte det var viktig 1989 medan 60 

procent 2005. Att det finns bra bilder är också något som påverkar nyhetsvärderingen. 1989 

angav 60 procent att det var viktigt medan siffran var 73 procent 2005 (Ghersetti, 2007: 101).   

 

2.4 Kommersiella nyhetsvärderingar  
 

Sigurd Allern beskriver ett perspektiv som försöker skapa en mer kontextualiserad bild av vad 

som blir nyheter. Nyhetsvärderingar tenderar att beskrivas i lösryckta ord som ” relevans”, 

”aktualitet” som utan vidare beskrivning inte ger så mycket vägledning (Allern, 2002:150).  

En nyhetsorganisation måste förstås både utifrån sin viktiga roll för demokratin men samtidigt 

som en organisation som vill och strävar efter att maximera sin vinst och föra en produkt till 

en marknad för att säljas (Allern, 2002: 137). För att kommersialisera nyhetsinnehåll behöver 

händelser förenklas för att en så bred massa av människor ska kunna ha behållning av dem. 

Nyheten behöver också bygg på en identifikationsfaktor som skapar igenkänning hos de som 

läser. Igenkänning skapas genom att använda markörer eller människor i nyheterna som är 

välkända för publiken eller händelser som känns igen. Den tredje faktorn är att göra nyheterna 
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sensationella, ofta genom att lyfta fram konflikt. Att bygga in ett element av konflikt ökar 

läsarintresset.  

 Även om flera nyhetsorganisationer är kommersialiserade är deras process för att välja ut 

nyheter inte den samma. Det finns tre faktorer som som fungerar orienterande för en 

nyhetsorganisation.  

1. Bevakningsområde för nyhetsorganisationen och typen av publik. Lokaltidningar har 

alla olika bevakningsområden som direkt påverkar deras nyhetsurval. Nyheter som är 

närmare geografiskt är direkt mer intressanta. Händelser som ligger utanför exempelvis 

lokaltidningens bevakningsområde är ointressanta att rapportera om för dem. De flesta 

nyhetsorganisationer bygger på en tanke om geografiska bevakningsområden där närhet 

spelar en central roll. Segment och olika publiker påverkar också nyhetsurvalet. Vem 

läsaren är spelar roll för nyhetsurvalet. (Allern, 2002:143).  Dagens Industri som är en 

tidning inriktad på finansiella nyheter kommer inte att ha samma nyheter som tidningen 

Dagen som är en kristen morgontidning, på grund av sin läsarkrets.   

2. Konkurrensen mellan media och nyhetsorganisationer. Att vara ensam eller först om en 

nyhet ger en konkurrensfördel mot andra nyhetsorganisationer och gör nyheten mycket 

mer attraktiv. På samma sätt som en nyhet alla andra redaktioner också rapporterar om 

gör den mindre attraktiv, om man inte kan leda rapporteringen och vara först med 

uppdateringar av nyheten.  

3. Budgeten som nyhetsredaktionen får i organisationen. Budgeten reflekterar företagets 

mål med sin journalistik. Nyheter kan produceras till olika pris. Grävande journalistik, 

artiklar som behöver bakgrundsinformation och uppföljning är dyrt, det kräver mer tid 

och erfarna kunniga journalister. Medan omskrivningar av andras nyheter, så kallade 

rewrites. Nyheter från pressträffar och källor som serverar bra information gör billiga 

nyheter (Allern, 2002: 144).  
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3 Metodfrågor och datamaterial 

  

Materialet som användes i uppsatsen hämtades från fyra av Sveriges största tidningar. Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. De produceras i Stockholm, men 

räknas också i någon mån som rikstäckande tidningar. De är också en del av mediehus med 

stora online tidningar, något som betyder att deras journalistik når mycket fler än publiken 

som läser papperstidningen, speciellt gäller detta Aftonbladet och Expressen.   

Att just dessa tidningar valdes beror på att de kan sägas prägla en avgörande del av 

vad som är och uppfattas som nationell nyhetsjournalistik i Sverige. De är i och med sin 

storlek dominerande tillsammans med varandra om kvällstidnings respektive 

morgontidningspubliken, men har dessutom indirekt inflytande på nyhetsbilden som 

presentarast i radio och tv. 

Tidningarnas tryckta upplaga utgör grunden för datamaterialet i uppsatsen, alltså 

exkluderades nätupplagan. Varför artiklarnas tryckta version togs med som material och inte 

artiklar som publicerades på nätet har att göra med de är ett enklare material att koda. På nätet 

kan en artikel redigeras löpande och förändras ofta mer än en gång. Papperstidningen trycks, 

och efter tryck går inget att ändra utan en ny upplaga. Den version av artikeln som går till 

tryck är den som läses och eventuellt rättas i form av korrigering i nästa upplaga. En tryckt 

artikel som underlag utgör därför ett enklare och mer entydigt material i den bemärkelsen att 

artikels form är beständig och normalt inte finns i flera versioner.  

Materialet från de fyra tidningarna hämtades från mediearkivet Retriever, där 

sökfrasen ”Clinton OR Trump” skrevs in med tidsintervallen 2016-10-01 till 2016-11-08 då 

upploppet i den amerikanska presidentvalkampen ägde rum. Sökningen genererade 959 

träffar. Av de 959 träffarna var det många, totalt 521 artiklar, som visade sig att inte ha det 

amerikanska valet som huvudtema. Dessa artiklar togs inte med i analysen. Exempel på träffar 

som valdes bort var intern tidningsreklamreklam med information om hur tidningen livesände 

debatter från USA. Andra träffar som valdes bort var exempelvis artiklar som beskrev Bill 

eller Chelsea Clinton. På samma sätt valdes artiklar bort som handlade om Donald Trumps 

familj på ett sätt som inte direkt kunde knytas till det amerikanska valet. Många träffar som 

valdes bort var också förstasidans referens in till den artikel som i sin tur handlade om valet. 
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Varje artikel är därför bara med en gång (själv om den också nämns på s. 1). Detta gav 438 

artiklar till den kvantitativa innehållsanalysen.  

 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver olika typer av innehållsanalys i sin bok 

Textens mening och makt (2012). De menar att en innehållsanalys passar till varje analys som 

vill systematiskt beskriva textinnehåll (Bergström och Boréus, 2012:50). I sin beskrivning av 

innehållsanalysen tar de upp ett antal syften där den är att föredra. Att få reda på 

uppmärksamheten för ett visst ämne i massmedierna är ett av de syften som nämns. I denna 

uppsats är det inte ett ämne utan mer personer som är undersökningsobjektet och vilken 

uppmärksamhet de fick.   

Sigurd Allern beskriver innehållsanalysen som ett sätt att systematisk kartlägga 

innehållet i texter. Han menar att för att få en översikt över ett stort material är en kvantitativ 

innehållsanalys målrationell. Allern poängterar också att det som utgångspunkt är den 

manifesta texten som ska kodas, budskapet eller textens implicite mening ska inte tolkas i en 

kvantitativ innehållsanalys (Allern, 2001:76f). Efter en definition av Helge Østbye & al. 

(1997) är tre ledord centrala för innehållsanalysen. Systematik, om hur material ska samlas in 

på rätt sätt så att slumpen inte påverkar resultatet av undersökningen. Objektivitet, på det sätt 

att varken forskaren och den som kodar ska med sina personliga uppfattningar och eventuella 

attityder påverka hur kodningsprocessen går till. Kodaren ska vara länken mellan materialet 

och undersökningen. Kvantitativ, som syftar till att stora textmaterial ska bli översiktliga 

genom att få en beskrivning i siffror och procent (Østbye et al. refererad i Allern, 2001:76).  

Även om den kvantitativa innehållsanalysens mål är att ’förvandla’ texter och artiklar 

till en siffermässig beskrivning av materialet, så betyder det inte att en kvantitativ 

innehållsanalys är helt utan kvalitativa inslag. Variablerna väljs t.ex. ut från en värdering av 

deras relevans för forskningsfrågorna. Några variabler i en sådan analys kan förutsätta inslag 

av värdering från kodarens sida, dvs. att en kvalitativ bedömning görs. Ett typiskt exempel är 

när forskaren försöker att bedöma om en opinionsartikel är negativ, positiv eller neutral. Då 

måste den som kodar göra en övervägning som bygger på tolkande aktivitet. Att räkna antalet 

öppna källor i en artikel är mycket enklare och kräver inte den typen av tolkning (Allern, 

2001: 77).  

En kodbok med en översikt över variablerna och dess kategorier (värden) är ett 

obligatoriskt första steg i en kvantitativ innehållsanalys. Den måste också suppleras med 
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specifika kodningsinstruktioner och exempel, speciellt när variablerna är avhängiga av viss 

mån av tolkning. När tolkning är inblandad och material ska kodas händer det att gråzoner 

sätter pålitligheten, reliabiliteten, på spel. Det värsta som kan hända är att undersökningen 

bara delvis mäter det den säger sig vilja utgå ifrån i problemformuleringen. Kodboken och 

kodningsinstruktionerna gör det möjligt att hitta vägskäl genom gråzoner så att resultatet blir 

mer konsekvent, kodbokens uppgift är att ge instruktion när den som kodar blir osäker inför 

sitt material om på vilket sätt det ska överföras till siffror (Allern, 2001: 78).    

Objektivitet och systematik är två saker som tillkännager den kvantitativa 

innehållsanalysen. Det har till syfte att forskarens personliga värderingar inte ska påverka hur 

materialet värderas, det är bara forskarens intresseområde som tydligt visas genom val av 

variabler och värden (Bryman, 2013: 281). 

När det kommer till variablernas utformning finns det ett par saker som är av stor vikt 

att ha i åtanke när de utformas för att operationaliseringen ska bli lyckad. Det första är att det 

måsta finnas tydliga åtskillnader mellan de dimensioner man föreslår ska finnas som 

variabler. Ett exempel skulle kunna vara att man är införstådd med skillnaden mellan genre 

och tema i en artikel och inte missuppfattar de något snarlika kategorierna (Bryman, 2013: 

294).   

Det andra som är viktigt är att kategorierna på den enskilda variabel är ömsesidigt 

uteslutande vilket betyder att en kodning inte kan passa in i två olika kategorier. Klara 

skillnader mellan kategorierna medför en given tydlighet som utesluter förvirring i kodningen. 

Exempelvis en kodning som förutsätter ett ”ja”, eller ett ”nej” är uteslutande i och med att 

valet bara kan bli antingen ja, eller nej och inte båda eller inget av dem (Bryman, 2013: 294).  

Hamnar en stor del av en variabels kodningsresultat i rest-kategorien ”övrigt” eller 

”annat” ger resultatet en fingervisning om att det eventuellt måste till nya och mer relevanta 

kategorier. Finns det bra argument för att bryta upp den kodningen i nya kategorier bör det 

göras (Bryman, 2013: 294). 

  

3.2 Valet av tidningar  
Tidningarna valdes som nämnt utifrån sin nationella närvaro som etablerade morgon och 

kvällstidningar – med ett relativt etablerat förtroende som källa till nyhetsinformation hos 

allmänheten. De valdes också utifrån sin fortfarande stora spridning. Upplagorna är på väg 

ned för de flesta stora papperstidningar, men det finns fortfarande en stor närvaro om man ser 
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samlat på de fyra tidningarna och mycket av deras nyhetsmaterial och deras kommentarer 

presenteras dessutom också online.  

 

Expressen grundades 1944 och representerar ”klassisk kvällstidningsjournalistik” enlig dem 

själva. De är verksamma som på nätet, som papperstidning och i mobilen. Chefredaktör är 

Thomas Mattson, biträdande chefredaktör är Karin Olsson. VD för Bonnier News heter 

Anders Eriksson. Expressen har två regionala utgåvor, GT i Göteborg och Kvällsposten i 

Malmö. De lokala utgåvorna tittar denna uppsats inte närmare på. Expressen ägs av Bonnier 

AB som äger en rad medieaktörer. Politiskt är Expressen obunden liberal. Tidningen har 350 

anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö, var av 300 jobbar redaktionellt. Målgruppen 

enligt dem själva är ”alla” människor i hela Sverige (www.expressen.se). Expressen omsatte 

2016 dryga 1,2 miljarder och gjorde en vinst på 42 miljoner, vilket var en nedgång från 2015 

då vinsten var 88 miljoner (www.journalisten.se). Expressen har slutat att redovisa sin 

tidningsupplaga i siffror, men upplagan var i 2016 kring 125 000 exemplar tillsammans med 

GT och Kvällsposten enligt branschtidningen resume.se.  

 

Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladets första tidning publicerades 1884 och är en daglig morgontidning med 

nationell och internationell täckning. Deras läsare uppges vara 900.000 dagligen över alla 

mediekanaler. Upplagan för papperstidningen är 150.000 exemplar per dag där 

opinionssidorna är oberoende konservativ. I beskrivningen av sitt eget uppdrag nämns 

klassiska journalistiska ideal så som att ”informera, upplysa och kritiskt granska och för att 

driva opinion”. Tidningens chefredaktör är Fredric Karén och redaktionschef är Maria Rimpi 

(svd.se). 1994 köpte det Norska medieföretaget Schibsted tidningen av företag inom 

Wallenberggruppen och äger 99,4% av aktierna med ”Svenska Dagbladet Holding 

Aktiebolag”. Tidningen har 220 anställda (NE.se). I år, 2016 gjorde tidningen en vinst på 74 

miljoner och omsätter 951 miljoner kronor.  

Aftonbladet 

Aftonbladet grundades 1830 och är sedan 1910 en sju dagars kvällstidning. Tidningen är 

socialdemokratisk i politisk åskådning. 2011 ändrade tidningen sitt sätt att mäta läsarantalet 

och mäter nu i ”total räckvidd” för sin nättidning, mobilläsning och för den tryckta tidningen, 

vilket är 3,5 miljoner läsare dagligen. Chefredaktör, VD och utgivare är Sofia Olsson Olsén 

och ställföreträdande utgivare är Lena Mellin (Ne.se). Aftonbladet ägs till 91 procent av 
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Schibsted koncernen och 9 procent av LO (svd.se). Tidningen omsatte 2016 1,9 miljarder och 

gjorde en vinst på 236 miljoner (www.schibsted.com).   

 

 

Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är en oberoende liberal morgontidning som ägs av Bonnierkoncernen. 

Tidningen grundades 1864 och når dagligen 793 100 personer med sin papperstidning och har 

1,5 miljoner unika webbläsare varje vecka (www.dn.se). Chefredaktör är Peter Wolodarski 

och VD är Anders Eriksson. Dagens nyheter omsatte 2015 1,6 miljarder kronor och gjorde en 

vinst på 4,5 miljoner kronor (www.allabolag.se).  

 

3.3 Val av tidsperiod 
Vilken tidsperiod som blir aktuell för en innehållsanalys är avhängigt när den händelse som 

skal analyseras inträffar i tiden (Bryman, 2013: 286). Ett presidentval inträffar i USA var 

fjärde år och diskussionerna om val och eventuella kandidater pågår kontinuerligt i de 

amerikanska medierna. I de svenska medierna intensifieras rapporteringen och diskussionerna 

allt närmare valet i tiden man börjar komma. Jag beslutade att inleda datainsamlingen den 

första oktober och följa tidningsrapporteringen fram till valdagen i november. I denna period 

intensifierades rapporteringen av det amerikanska valet för varje dag som gick.  I början av 

oktober var presidentkandidaterna nominerade av sina partier och kampen emellan dem hade 

börjat. Många av de skandaler som kantrade det amerikanska valet var emellertid fortfarande 

inte publicerade eller påbörjade. Det gäller bl.a. våldtäktsanklagelser mot Donald Trump och 

”Grab them by the pussy”-filmen hade inte kommit till ytan. FBI chefen James Comey hade 

inte tillkännagett att de tänkte återigen titta på Hillary Clintons e-mails som tillkännagavs mot 

slutet av presidentkampanjen.  Med tanke på att båda presidentkandidaterna omslöts av flera 

skandaler och mediestormar var det viktigt i och med uppsatsens syfte att få med hur 

medierna skrev om detta. Den första oktober fram till den åttonde november utgjorde ett 

tidsspann som fick med många av de granskningar och skandaler som har ansetts vara av stor 

betydelse för valets resultat. Utifrån förutsättningarna att de svenska mediernas intresse 

intensifieras ju närmare valet kommer och att tidsperioden huserade många av de skandaler 

som var avgörande för de båda kandidaterna blir tidsperioden tillräckligt för att uppfylla 

uppsatsens syfte.  
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3.4 Kodning och kodningsschema 
Kodningsenheten i underökningen är artikel. En artikel kan båda variera i storlek och omfång, 

vara med illustration eller utan. Det kan också vara så att det inte är helt tydligt var en 

reportage börjar och slutar, vilket gör det relevant att poängtera vad en artikel som 

kodningsenhet betyder i detta avseende. I och med att undersökningen har använt sig av 

mediearkivet Retriever där artiklar redan är indelade och avgränsade användes Retrievers 

enhet för vad en artikel är. I praxis betyder det att ett stort uppslag med flera element som är 

tolkat av Retriever som en och samma artikel också är registrerat som en kodningsenhet i mitt 

material. 

 Det behövdes dock göras vissa korrigeringar när Retriever gav utslag på sökordsträff på 

förstasidan av en tidning med hänvisning till en artikel inuti tidningen. I det fall, för att 

undvika dubbelkodning, togs träffen på förstasidan inte med i kodningen.     

 

Kodningsschemat som användes var: 

1 Tidning 
1 Svenska Dagbladet 
2 Dagens Nyheter 
3 Expressen 
4 Aftonbladet 
 
2 Huvudpersonen i artikeln  
1 Donald Trump 
2 Hillary Clinton 
3 Båda kandidaterna 
4 Andra 
 
3 Huvudillustrationen i artikeln 
1 Donald Trump 
2 Hillary Clinton 
3 Båda presidentkandidater 
4 Andra 
5 Ingen illustration 
 
4 Huvudkällan i artikeln 
1 Donald Trump 
2 Hillary Clinton 
3 Andra politiker i USA 
4 Andra politiker utanför USA 
5 Valexperter 
6 Amerikanska väljare 
7 Andra medier 
8 Övrigt 
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5 Svensk källa i artikeln? 
1 Ja, huvudkälla 
2 Ja, underordnad källa 
3 Nej 
 
6 Artikelns huvudgenre 
1 Nyhets och aktualitetsartikel 
2 Ledarartikel/kommentar på ledarsidor 
3 Kommentar/kolumn utanför ledarsidor 
 
7 Tendens i opinionsmaterial 
1 Negativ till Donald Trump 
2 Negativ till Hillary Clinton 
3 Negativ till båda kandidaterna 
4 Positiv till Donald Trump 
5 Positiv till Hillary Clinton 
6 Neutral, går ej att bestämma 
 
8 Antal källor i artikeln 
1 Ingen källa 
2 En källa 
3 Två källor 
4 Tre källor eller fler källor 
 
9 Används Twitter som källa? 
1 Ja. 
2 Nej. 
 
10 Storlek på artikeln. 
1 Mer än en tidningssida (tabloidformat) 
2 En tidningssida 
3 Mellan en halv och en tredjedels tidningssida. 
4 Under en tredjedels tidningssida  
 
11 Månad 
1 Oktober. 
2 November. 
 
12 Datum 
 
13 Sida i tidningen 
 

 Den första variabeln, ”Tidning”, var relativt okomplicerad i och med att mediearkivet 

Retriever hade gjort materialet sökbart på olika tidningsnamn. I arkivet fanns det möjlighet att 

se artikeln på den sida den publicerades på i tidningen vilket gjorde att det utan svårighet 

framgick i vilken tidning man läste.  
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 Den andra variabeln ”Huvudperson i artikeln” förutsatte i praxis ett inslag av tolkning. 

Huvudperson i artikeln avgjordes utav rubriksättning, illustration och den person som 

omtalades först i artikeln. Utifrån en sammanvägning av dessa faktorer var det i det flesta fall 

inte så svårt att avgöra vem som vad huvudperson av de båda presidentkandidaterna i artikeln. 

Vid tvivel blev personen som blev omtalad först kodat som huvudperson. Samma sak blev 

gällande när ”båda kandidaterna” skulle kategoriseras som huvudpersoner, då fanns det ofta 

bild på kandidaterna tillsammans och redan i ingressen fanns det tecken på att samspelet 

mellan kandidaterna förutsatte en kategorisering av båda som huvudperson. ”Andra” var 

kategorin som användes för övriga huvudpersoner som artiklarna omtalade men med en tydlig 

koppling till presidentvalet.  

”Huvudillustration” (variabel 3) var också i de flesta fall okomplicerad. Handlade 

artikeln om Donald Trump fanns han normalt också med på bild. Det fanns inga fall där 

kategoriseringen av huvudillustration upplevdes som ett problem. 

   Huvudkälla i artikeln (variabel 4) definierades som den person som fick uttala sig 

först, ofta blev det tydligt redan i rubriken eller ingressen genom direkt eller indirekt citat. 

Byggde uttalanden på uppgifter från andra medier i exempelvis USA blev emellertid det 

aktuella mediet registrerat som huvudkälla och inte den som citerades först.  

   I den femte variabeln ”Svensk källa i artikeln?” fanns det också här visst utrymme för 

tolkning i skillnaden mellan när en källa är huvudkälla eller är en underordnad källa. En 

underordnad källa blev i det här fallet en person som hade en kompletterad roll till en 

huvudkälla som blev nämnd tidigare i artikeln.  

   För ”Artikelns huvudgenre” (variabel 6) var det mycket vägledande var i tidningen 

artikeln fanns. En nyhetsartikel fanns på nyhetsplats (inte på ledarsidan) och förhöll sig 

språkligt till en nyhetsmässig ton. Ledarartiklarna fanns på ledarsidorna. Tolkningen av 

”annan kommentar” (utanför ledarsidor) byggde på att detta i form och ton var artiklar av 

kommenterande eller värderande art. Kategorin skapades för att kunna koda de artiklar som 

på annan plats än just ledarsidorna överförde en åsikt eller värdering om det kommande 

presidentvalet. Det kunde handla om en kolumn, en utrikeskorrespondents kommentar eller 

liknande. Lena Melins kommentarer i Aftonbladet är ett typiskt exempel.  

   Variabeln ”Tendens i opinionsmaterialet” (variabel 7) bygger också på ett element av  

tolkning. I vilka ordalag en presidentkandidat beskrevs gav ändå en tydlig indelning i vilken 

åsikt skribenten förmedlade i sin artikel. Negativa attribut som användes i artikeln blev 

vägledande för om kodningen skulle bli ”negativ till… ” och positiva attribut som ”positiv 

till…”. Omnämndes Donald Trump som en våldtäktsman blev kodningen en negativ 
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inställning. Omtalades Hillary Clinton som ”höken” blev också kodningen en negativ 

inställning.  

   Antalet källor i artikeln, som är den åttonde variabeln, bygger på en uträkning av hur 

många öppna källor som citeras eller hänvisas till i artikeln.  

   Om Twitter användes som källa eller ej (variabel 9): fanns det en referens till Twitter i 

artikeln (eventuellt information tagen från Twitter) kodades det som ”ja”.  

   De sista tre variablerna är registreringsvariabler för att kunna gå tillbaka i materialet 

och hitta artiklarna under kontroll av kodarbetet och analyseras inte i uppsatstexten.   

 

3.5 Redovisning av opinionsmaterialet och exemplifiering 
 
I den sista delen av analysen redovisas tabellen för det analyserade opinionsmaterialet 

tillsammans med utvalda citat från artiklar som har kodats som ”negativa/kritisk till Donald 

Trump”, ”negativ/kritisk till Hillary Clinton” och ”negativ/kritisk till båda 

presidentkandidater”. Exemplifieras görs även citat från artiklar som kodades som ”positiv till 

Hillary Clinton”.  Exemplifieringen görs för att visa vilken typ av grund fanns för tolkningen 

av en skribents negativa eller positiva åsikter. Den görs också för att ge en bild av hur 

negativiteten uttrycktes i artiklarna och för att kontextualisera åsikterna. Den görs också för 

att visa på vilken typ av bredd det fanns i åsikterna som lyftes fram om presidentkandidaterna 

månaden innan valet.  De fall som lyfts fram visar inte på en ”typisk” åsikt om 

presidentkandidaterna utan är ett urval av några av de åsikter som uttrycktes för att visa på lite 

av det innehåll som låg till grund för det analyserade opinionsmaterialet. Sammanlagt ingår 

nio artiklar i exemplifieringen.  
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4 Nyhetsvalet: Trump före Clinton  
 

I loppet av perioden 1 oktober till och med 8 november 2016, 39 tidningsdagar, publicerade 

Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet tillsammans 438 artiklar 

som specifikt handlade om valet i USA och presidentkandidaterna Hillary Clinton och Donald 

Trump. Dagens Nyheter och Expressen publicerade i genomsnitt tre artiklar varje dag, 

Svenska Dagbladet och Aftonbladet nästan lika mycket. Det handlade dessutom också om 

stora uppslag: 56 procent av artiklarna hade en storlek på en tabloidsida eller mer, och 

prioriteringen var ungefär samma för alla tidningarna. Uppmärksamheten för presidentvalet 

var alltså mycket stor.  

Innehållsanalysen (se tabell 4.1) visar att Donald Trump var huvudperson i 46 procent av 

artiklarna, medan Hillary Clinton bara var huvudperson i 18 procent av artiklarna. Donald 

Trump kan konstateras vara valkampanjens verkliga nyhet i de svenska tidningarna, han fick 

mycket mer medieutrymme än Hillary Clinton. Det som också kan konstateras är att de båda 

kandidaterna omtalade tillsammans var mer intressant för medierna än Hillary Clinton som 

egen huvudperson: En tredjedel av artiklarna hade båda presidentkandidater som 

’huvudperson’, dvs. att de framstod tillsammans som som huvudperson. Kategorin ’Andra’ – 

andra politiker så väl som experter och väljare – var huvudperson i 12 procent av materialet. 

Detta mönster var likadant i alla fyra tidningar, men uppmärksamheten för Trump var 

speciellt stort i Aftonbladet.  

  Artiklar om båda kandidaterna tillsammans, dvs. med vikt på konfrontationen mellan dem, 

fick stor uppmärksamhet i medierna, men mycket mindre än Trump fick ensam.   
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Tabell 4.1 Huvudperson i artikel efter tidning.  
 
 Svenska 

Dagbladet 
Dagens 
Nyheter 

Expressen Aftonbladet Alla 

Donald 
Trump 

44 43 44 55 46 

Hillary 
Clinton 

13 22 18 17 18 

Båda 
presidentkan
didater 

32 23 20 14 22 

Andra 12 12 18 14 14 
Alla 101 100 100 100 101 
(N) 
 

(108) 
 

(118) 
 

(121) 
 

(91) 
 

(438) 
 

 
 
 
 

 

 

Tabell 4.2 Huvudillustration i artikeln efter tidning 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svenska 

Dagbladet 

Dagens 

Nyheter 

Expressen  Aftonbladet Alla 

Donald 

Trump 

22 15 32 43 27 

Hillary 

Clinton 

7 9 19 16 13 

Båda 

president 

kandidaterna 

7 12 10 7 9 

Andra 34 21 26 20 26 

Ingen 

illustration 

30 42 12 14 25 

Alla 100 99 99 100 100 

(N) (108) (118) (121) (91) (438) 
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Som man kunde förvänta från statistiken om artiklarnas huvudperson publicerade de fyra 

tidningarna, som tabell 4.2 visar, mycket fler bilder av Donald Trump än av Hillary Clinton. 

Av 438 artiklar hade 27 procent en bild av Donald Trump. Näst störst andel av bildmaterialet 

till artiklarna hade ”andra” som huvudillustration och tredje största kategorin var artiklar utan 

bild. Hillary Clinton var bara huvudillustration i 13 procent  av artiklarna, hälften så stor andel 

som Trump. De båda kandidaterna var illustrerade tillsammans i ungefär en tiondedel av 

artiklarna.  

Vissa skillnader mellan de olika tidningarna är samtidigt tydligt när det kommer till 

bildmaterial. Kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen har en högre andel illustrationer på 

presidentkandidaterna än morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Kvällstidningarnas layout för de flesta uppslag har med en bärande bild. Donald Trump är 

speciellt mycket med i Aftonbladet där 43 procent av artiklarna hade illustration med Trump – 

utan sällskap av Clinton. 

 

Tabell 4.3 Huvudkälla i artikeln, efter tidning 

 Svenska 

Dagbladet 

Dagens 

Nyheter 

Expressen  Aftonbladet Alla 

Donald 

Trump 

12 10 17 16 14 

Hillary 

Clinton 

1 10 6 2 5 

Andra 

politiker i 

USA 

10 14 10 5 10 

Andra 

politiker 

utanför USA 

6 7 1 3 4 

Valexperter 11 6 6 6 7 

Amerikanska 

väljare 

27 19 17 10 18 

Andra 

medier 

19 19 34 46 29 

Övrigt 14 16 10 12 13 
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Alla 100 101 101 100 100 

(N) 
 

(73) 
 

(81) 
 

(105) 
 

(67) 
 

(326) 
 

 
 
Den största kategorin (29 procent) inom huvudkällorna i de fyra svenska tidningarna var 

”andra medier”, något som var typiskt i artiklar baserat på medierapporteringen i USA eller 

andra internationella källor. Rapporteringen av de svenska tidningarna kom i hög utsträckning 

från material en annan nyhetskanal arbetat fram.  

 Samtidigt var presidentvalet så högt prioriterat att redaktionerna också satsade på egna 

reportage. Ett uttryck för de svenska tidningarnas intressen för den ”vanliga väljaren” eller 

”mannen/kvinnan på gatan” i USA är att så mycket som 18 procent av huvudkällorna var 

kategorin ”amerikanska väljare”, och speciellt hög var andelen i Svenska Dagbladet. 

Presidentkandidaterna var först och främst huvudkälla genom de tal eller utspel som blev 

citerat, och Trump blev det i större grad än Clinton.  

 

 

Tabell 4.4 Svensk huvudkälla i artikeln, efter tidning 

 Svenska 

Dagbladet 

Dagens 

Nyheter 

Expressen Aftonbladet Alla 

Ja, 

huvudkälla 

12 19 8 12 12 

Ja, 

underordnad 

källa 

4 3 2 – 2 

Nej 84 79 90 88 86 

Alla 100 101 100 100 100 

(N) (73) (81) (105) (67) (326) 

 

Hur avhängig den svenska tidningsrapporteringen rimligtvis var av amerikanska och 

utländska källor visar sig i hur liten andel av nyhetsartiklarna som hade svenska källor som 

huvudkällor eller underordnade källor. 86 procent av nyhetskällorna var inte svenska, 12 

procent hade en svensk huvudkälla källa, medan några få artiklar inkluderade en underordnad 

svensk källa. Av de olika tidningarna var andelen svenska källor högst i Dagens Nyheter.  
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Tabell 4.5 Artikelns huvudgenre 

 Svenska 

Dagbladet 

Dagens 

Nyheter 

Expressen Aftonbladet Alla 

Nyhets och 

aktualitetsartikel 

68 69 87 73 74 

Ledarsidor/kommentar 11 9 3 13 9 

Kommentar och 

Kolumn (utanför 

ledarsidor) 

21 23 10 14 17 

Alla 100 101 100 100 100 

(N) (108) (118) (121) (91) (438) 

 

Tre fjärdedelar av artiklarna i de fyra tidningarna sammanlagt var, som tabell 4.5 

visar, olika typer av nyhets- och aktualitetsinnehåll, medan en fjärdedel var ledare 

och annat redaktionellt opinionsmaterial. Dominansen av nyhetsmaterial var starkast 

i kvällspressen, speciellt i Expressen, som också– jämfört med konkurrenten 

Aftonbladet och morgontidningarna hade mycket få ledare om det amerikanska 

presidentvalet under denna period.  

   

Antalet källor i en artikel kan, åtminstone indirekt, säga något om hur noggrann mediet är 

med att uppge var informationen kommer från. Att inte uppge någon källa är generellt ett 

uttryck för en låg källkritisk nivå.   

Artiklarna i de fyra svenska tidningarna var, som tabell 4.6 visar, i stor grad bygd på 

en källa (46 procent), medan mycket få var utan källa. Mer positivt uttryck: Över hälften av 

artiklarna hade två eller fler öppna källor. Artiklar med fler källor tar längre tid att producera 

och snabbt producerade artiklar är billigare att ta fram. Samtidigt förutsätter journalistikens 

kvalitetskrav att man redovisar fler än ett perspektiv. 

 

Tabell 4.6 Antal källor i artikeln, efter tidning 

 Svenska 

Dagbladet 

Dagens 

Nyheter 

Expressen Aftonbladet  Alla 

Ingen källa - 1 6 - 2 

En källa 47 46 45 47 46 
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Två källor 22 17 23 26 22 

Tre källor 

eller fler 

32 36 27 27 30 

Alla 101 100 101 100 100 

(N) (73) (81) (105) (66) (325) 

 

 

Twitter användes, som tabell 4.7 visar, i relativt liten utsträckning som källa i de svenska 

under denna period i den amerikanska valkampen. 27 artiklar hänvisade till Twitter som källa 

medan 438 artiklar inte omnämnde Twitter eller använde det som källa.  I hög grad handlade 

detta om Tweets med Donald Trump som källa. 
 

Tabell 4.7 Används Twitter som källa? 

 

 Svenska 

Dagbladet 

Dagens 

Nyheter 

Expressen Aftonbladet Alla 

Ja 3 7 5 11 6 

Nej 97 93 95 89 94 

Alla 100 100 100 100 100 

(N) (108) (118) (121) (91) (438) 

 

 
Forskningsfrågor och slutsatser 
 

I kapitel 1 ställs fem forskningsfrågor som har belysts i detta kapitel:  
• Vem av presidentkandidaterna var i högst utsträckning huvudperson i artiklar om det 

amerikanska valet? 

• Vem av presidentkandidaterna blev illustrativt mest publicerad i de svenska 

tidningarna?  

• Vilka källor använde de svenska tidningarna i sin rapportering om det amerikanska 

valet? I vilken utsträckning användes svenska källor? 

• Hur många källor användes i de svenska tidningsartiklarna? 

• I vilken utsträckning användes Donald Trumps Tweets som källa i artiklarna? 
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Den första slutsatsen som går att dra utifrån uppsatsen är att huvudperson i flest artiklar utan 

tvekan var Donald Trump. Av de artiklar som handlade om presidentvalet under oktober och 

november handlade 46 procent av dem om Donald Trump.  

 Den andra slutsatsen som kan dras av arbetet är att 27 procent av tidningsartiklarna som  

handlade om presidentvalet hade en illustration av Donald Trump, i relation till Hillary 

Clinton som var med illustrativt i 13 procent av artiklarna.  

 Den tredje slutsatsen handlar om andra mediers betydelse som källor i den svenska 

rapporteringen. I 29 procent av artiklarna angavs en annan mediaorganisation som källa till 

uppgiften.  

 När det kom till hur många källor de fyra svenska tidningarna använde var trenden att en 

källa användes när det rapporterades om det amerikanska valet. 46 procent av artiklarna 

refererade till en källa. 30 procent refererade till tre källor eller mer vilket kan förklaras av de 

populära artiklarna med amerikanska väljare som frågades om sina åsikter kring valet. 

 Twitter användes i mycket begränsad utsträckning som källa; bara tre procent av artiklarna 

refererade till Twitter i sin rapportering och mycket om detta var Twitter från Trump. 
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5 Svenska ledarsidor: Nej till Trump! Osäkert 

”tja” till Clinton… 
 

I detta kapitel vill jag presentera opinionsmaterialet från den kvantitativa innehållsanalysen 

samt en exemplifiering av de artiklar som kodades som ”negativ till Donald Trump”, ”negativ 

till Hillary Clinton”, negativ till båda presidentkandidater”, “positiv till Hillary Clinton”. 

Exemplifieringen görs för att visa vilka typer av åsikter som fanns i de svenska tidningarna, 

hur oro och hopp uttrycktes om presidentkandidaterna och vad i artiklarna som låg till grund 

för hur de kunde kodas som positiva eller negativa.  

 

Tabell 5.1 Tendens i opinionsmaterialet 

 Svenska 

Dagbladet 

Dagens 

Nyheter 

Expressen Aftonbladet Alla 

Negativ/kritisk till 

Donald Trump 

32 73 69 68 59 

Negativ/kritiskt till 

Hillary Clinton 

3 3 6 - 3 

Negativ/kritiskt till 

båda 

presidentkandidaterna 

3 3 6 4 4 

Positiv till Donald 

Trump 

- - -. - - 

Positiv till Hillary 

Clinton 

6 0 0 8 4 

Neutral/går inte att 

bestämma 

56 22 19 20 31 

Alla 100 101 100 100 101 

(N) (34) (37) (16) (25) (112) 
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Opinionsartiklarna och de redaktionella kommentarerna om de båda presidentkandidaterna 

ger, som tabell 5.1 visar, ett tydligt mönster. Utav 112 ledarartiklar och kommentarer är 59 

procent negativa/kritiska till Donald Trump. Bara 3 procent är negativa till Hillary Clinton, 4 

procent är negativa eller kritiska till båda kandidater. Ungefär en tredjedel av 

opinionsmaterialet är antigen demonstrativt neutralt till kandidaterna eller svårtolkat.  

Hållningen i ledarartiklar och andra kommentarer talar för ett stort förkastande av 

Donald Trump – båda hans politik och hans person. Samtidigt bekräftar ledarredaktionerna att 

det finns ett mycket litet stöd för Clintons kandidatur. En eventuell förklaring skulle kunna 

vara att hennes långa politiska karriär gör henne mer ointressant att analysera och presentera i 

en opinionsartikel. Medan Donald Trump har flera sidor som är lätt att ta avstånd från: hans 

ovilja att redovisa skatter, hans personlighet som hänsynslös affärsman, hans rasistiska 

uttalanden och hans uttalanden om kvinnor. Allt detta är alla saker som ledarskribenter 

tacksamt kan skriva om och, inför en svensk publik och få reaktioner. Hillary Clintons roll 

som tidigare amerikansk utrikesminister, kritiken mot henne i den libyska Bengazi-affären 

och för hur hon använd sin e -mail server, är mer komplexa situationer som kräver 

bakgrundsförståelse och fler argument för att göra en bra artikel. Donald Trumps situationer 

var enklare att förstå, och lättare att fördöma, vilket också gjordes.  

 

5.1 Negativ/kritisk till Donald Trump  

 
Splittring, osäkerhet och ekonomisk förlust är några av de saker som lyfts fram i många 

tidningar som skäl till att Trump inte ska väljas till president i USA. Det svenska perspektivet 

och vad som eventuellt står på spel för Sverige är en del av det. Även vår säkerhet hotas, om 

Donald Trump blir president. Ett typiskt resonemang mot Donald Trump förs fram en artikel 

av Lena Melin (2016-11-08) i Aftonbladet:  

Ett djupt splittrat, politiskt handlingsförlamat och ekonomiskt försvagat USA väntar - 
om Donald Trump vinner dagens presidentval i USA. (...) 
Världen med Donald Trump vid USA:s roder blir alltså betydligt osäkrare än i dag. 
Även det påverkar Sverige negativt, av två skäl. Det första gäller säkerheten, vi har 
byggt vårt försvar på ett nära samarbete med Nato. Men hur ser Nato ut med 
Trump som amerikansk öb? Inte som i dag i alla fall. 

I Dagens Nyheter skriver Ross Douthat, en känd konservativ kolumnist från New York 

Times, att oro är ett nyckelbegrepp när en potentiell framtid med en president Trump 

beskrivs: 

Den första är bestående oro på marknaden som leder till en ekonomisk depression. (...) 
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Den andra faran är stor oro i samhället. (...) 
Den tredje högst trovärdiga faran och den utan jämförelse allvarligaste gäller 
säkerhetspolitiken och de internationella krishärdarna (Douthat, Dagens Nyheter, 
2016-11-07). 

I Aftonbladet pekar ledarskribenten Jonna Sima på klimatpolitiken och uppgifter Trump inte 

kommer kunna möta: 

För att lyckas med de ambitiösa målen krävs framsynta politiker. Och där har världen 
ett stort problem om det amerikanska folket röstar fram Donald Trump som president i 
morgon. (...) 
Trump är känd för att förneka klimatförändringarna och menar att de inte är orsakade 
av människan. (...) 
Redan på 1830-talet fanns det enskilda politiker som hade kunnat tävla med Donald 
Trump i fråga om skrävlande hot, hånfulla glåpord och grova personangrepp (Sima, 
Aftonbladet,(2016-11-06).  

 

5.2 Positiv till Hillary Clinton. 
 

Vanliga åsikter för Hillary Clintons kandidatur som president handlar speciellt om hennes 

stora politiska erfarenhet och det hon som kvinnlig kandidat symboliserar för sina väljare. I 

Aftonbladet lyfter kolumnisten och journalistveteranen Staffan Heimerson fram följande 

poäng:  

 
Den 69-åriga demokratiska presidentkandidaten är arketypen för hur den som aspirerar 
på ett högt jobb - det högsta - ska vara. (...) 
Bland hispanics (de spansktalande) är Hillary tron, hoppet och kärleken (Aftonbladet, 
2016-10-28).  

I en kommentar av Svenska Dagbladets USA-korrespondent Jenny Nordberg framhävs 

genusperspektivet: 

Tiden börjar bli mogen för det andra könet i Vita huset. (...) 
För hennes generation och typ av amerikanska kvinnor är nomineringen av Hillary 
Clinton den slutliga revanschen. (...) 
Hillary Clinton kandiderar som ett slags Angela Merkel för USA: Hon försöker vara 
ganska lagom, pålitlig och i mitten av allt (Svenska Dagbladet, 2016-10-27). 

Stödet för Hillary Clinton anspelar på en generell önskan om en starkare roll för feminism i 

USAs politiska institutioner. Faktumet att hon båda är erfaren och är en kvinna är i sig ett skäl 

för att hon bör få bli president. Artikeln jämför också Hillary Clinton med en annan 

framgångsrik kvinnlig världspolitiker, Angela Merkel och tolkar Hillary Clinton som en 

liknande typ av politiker. Angela Merkel är omtyckt, därför smittar det av sig på Hillary 

Clinton om de jämförs med varandra.     
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5.3 negativ/kritisk till Hillary Clinton 
Hillary Clinton kritiseras bland annat för hennes fallenhet för att använda ”amerikansk 

militärmakt” istället för förhandlingsmöjligheter. Att använda militära medel lättvindigt anses 

vara en aggressiv hållning i utrikespolitisk mening. I en artikel i Svenska Dagbladet av Jenny 

Nordberg, summeras detta i klartext: 

Genomgående för Clintons utrikespolitik är att hon har varit och är mer öppen för 
klassisk användning av amerikansk militärmakt. (...) 
Oavsett hur aggressiv Hillary Clinton är i utrikespolitiska frågor, är den verkliga 
frågan hur mycket av det hennes väljare kan svälja om hon blir president (Svenska 
Dagbladet, 2016-10-21). 

 

5.4 Skepsis mot båda kandidater 
 

En artikel av Dagens Nyheters ekonomikommentator Johan Schück präglas av en skepsis till 

båda presidentkandidater: 

Donald Trump vinner, kan det uppstå fullt handelskrig som hotar svenska jobb och 
företag. Med Hillary Clinton finns också risker, men inte alls i samma omfattning. (...) 
Oavsett vem som väljs till USA:s president kommer de närmaste åren att präglas mer 
av protektionism än frihandel (Dagens Nyheter, 2016-10-13).  

 

Det finns risker med båda kandidater och vilken av dem det än blir kommer resultatet att bli 

mer protektionism. Det finns en mindre fördel för Hillary Clinton i och med att författaren 

upplever riskerna med hennes presidentskap mindre än riskerna med Donald Trumps 

presidentskap. I Aftonbladet summeras detta: 

Att hon leder i de flesta opinionsmätningar beror mer på Trumps uselhet än på de 
kvaliteter hon visat i valdebatterna. (...) 
Hillary Clinton lyckas inte förmedla en trovärdig bild av sig som människa. (...) 
Trots de uppenbara brister som Donald Trump ständigt uppvisar så lyckas Hillary 
Clinton inte övertyga de osäkra om att hon är ett bättre alternativ. (...) 
Hillary Clintons taktik för att nå Vita huset verkar vara att låta Trump förgöra sig själv 
snarare än att få väljarna att åtminstone gilla henne. (...) 
Hans temperament och personliga kvaliteter verkar direkt olämpliga för att leda 
världens mäktigaste nation (Aftonbladet, 2016).  

I citat ovan ser vi både skäl för och emot båda kandidater. Hillary Clinton kritiseras för sin 

oförmåga att framstå som mänsklig, bristen på ”mänsklighet” undergräver väljarnas förmåga 

att identifiera sig med Hillary Clinton, vilket är en förutsättningen för att de ska rösta på 

henne. Donald Trump beskrivs som sin egen värsta fiende och som usel. Han är också ”direkt 
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olämplig”, enligt Aftonbladets kolumnist Wolfgang Hansson (2016-10-19), att bli USA:s 

president. I en artikel i Expressen pekar kolumnisten Johan Hakelius (2016-10-29) på fyra 

punkter som kritiserar båda kandidaterna, men konkluderar med at bara den som är ”dum i 

huvudet” kan rösta på Trump: 

Hon är bevisat oärlig och maktgalen, han en dårfink – valet är inte lika enkelt som 
många svenskar tror. (...) 
En erfaren och flink person som står för värderingar man tycker riktigt illa om, som är 
bevisat oärlig och maktgalen, som alltid föraktat meningsmotståndare och som är 
beredd att köpslå med vad som helst, bara för att stanna på toppen. Det är Hillary 
Clinton, alltså. (...) 
Eller en dårfink med själsligt djup som ett vedträ och en mental ålder i avtagande, från 
en startnivå på ungefär åtta år. Han försöker efterlikna något slags konservatism, men 
resultatet är ungefär lika övertygande som om en schimpans med 
koncentrationssvårigheter hade försökt kopiera da Vincis Nattvarden. (...) 
själva valet man måste göra som väljare, alltså - är lätt som en plätt: antingen är man 
vid sina sinnens fulla bruk och röstar på Hillary. Eller så är man dum i huvudet och 
röstar på the Donald (Expressen, 2016-10-29).  

 
Det finns här svidande kritik mot båda kandidater, men röstar man på Donald Trump är man 

också ”dum i huvudet” vilket ger en fingervisning om vilken av de två politikerna skribenten 

ändå föredrar.  

 I en artikel håller politisk chefredaktör Tove Lifvendahl i Svenska Dagbladet sig lite för 

näsan för båda kandidaterna: 

Clintondynastins vapensköld är nedfläckad med alla de tänkbara smutsigheter som 
politik på den nivån inte sällan lockar fram. (...) 
Trump är en person som redan under sin kampanj har lyckats åsamka grundrekvisiten 
för den fria världen stora skador; en undfallenhet mot Putin, Kremlunderstödda 
kampanjattacker och uttalad osäkerhet kring om USA kommer hedra sina 
försvarsåtaganden gentemot de baltiska allierade enligt Natos artikel 5 (Svenska 
Dagbladet, 2016-11-06).  

Hillary Clintons politiska erfarenhet refererades vanligen till som en fördel, nu är den något 

som också medför smutsigheter. Att Hillary Clinton varit med i det politiska spelet länge är 

alltså inte bara positivt, det politiska spelet ”på den nivån” har sina konsekvenser. I andra 

stycket av citatet om Donald Trump tar upp temat om NATO. Från Svenska Dagbladets 

NATO-vänliga synpunkt är hans vilja att samarbete med Putin ”undfallenhet”. Vilket anspelar 

på en negativ inställning till Donald Trump.  
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Forskningsfråga och slutsats 
 

Forskningsfrågan om opinionsbildningen som ställdes i kapitel 1 var denna: Vilka 

uppfattningar om de båda presidentkandidaterna, Hillary Clinton och Donald Trump, 

präglade de svenska ledar- och opinionsartiklarna?  

 Statistiskt, från tabell 5.1, kan man tala om ett förkastade av Donald Trump och ett mycket 

ljummet stöd för Hillary Clinton i de svenska tidningarna.   

 Åsikterna för Hillary Clinton handlade om att hon var kvinna och att tiden var mogen för 

en kvinnlig president i USA. Argument om hennes erfarenhet och kvalifikationer för ämbetet 

lyftes också fram som fördelar. Även saker som hennes ”förutsägbarhet” som politiker lyftes 

som en fördel.  

 Det som talade mot henne handlade om att hon lättvindigt genom sin politiska karriär velat 

använda USA:s vapenmakt för att lösa utrikespolitiska dilemman. Hennes kalla och 

kalkylerande personlighet var något som också talade emot henne och att hon skulle vara en 

makthungrig politiker och en oärlig typ av människa.  

 Exemplifieringen av åsikterna mot Donald Trump var dels hans protektionistiska hållning 

(”America First”) och att han samtidigt som person var barnslig och ytlig. Andra åsikter som 

också hölls emot honom var dem om hans förnekande av klimatförändringar och hans 

frekventa hotande och personangrepp på andra människor.  
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6 Diskussion 
 
 

I detta kapitel diskuteras resultaten av uppsatsen med de teoretiska utgångspunkterna. För den 

här uppsatsen var det primära målet att undersöka hur nyhetsvärderingar kan appliceras och 

användas för att förstå hur fyra svenska dagstidningar valt ut sitt innehåll. Diskussionen 

kommer att handla om teorierna om nyhetsvärderingar kan förklara varför rapporteringen av 

det amerikanska valet och opinionsmaterialet i de svenska tidningarna har en sådan slagsida 

mot Donald Trump. Samtidigt som Hillary Clinton lämnades lite i en nyhetsskugga 

jämförelsevis.  

  Den första teoretiska kopplingen är Galtung och Ruges 12 nyhetskriterier. Flera av 

kriterierna är relevanta att diskutera i förhållande till resultatet av studien. USA är en av 

världens elitnationer och är därför mer intressant att rapportera om än länder med längre 

status i världen, det amerikanska valet och den som blir vald där påverkar hela världen. I valet 

ingick elitpersoner, en tidigare välkänd politiker, Hillary Clinton. Samt Donald Trump, en 

affärsman och tv-personlighet. Deras tidigare förhållande till media kan ha spelat in på 

rapporteringen. Den politiska strategin mot media är att vara medietränad, att både kunna få ut 

sitt meddelande genom media men också vara erfaren nog att undvika obekväma 

frågeställningar och prata utan att ”säga något alls”. Hillary Clinton var av den traditionen 

som politiker.  

Donald Trump hade som känd person och företagare under större delen av sitt liv 

befunnit sig inom en mer underhållningsorienterad del av media där en delvis annan logik kan 

sägas vara aktuell.  Harcup och O´Neill (2001) talar om tidningars sökande efter 

underhållningsvärde. På flera sätt fyllde Donald Trump den kategorin redan innan han blev 

presidentkandidat, han var huvudpersonen i en tv-show som hade underhållningsvärde och 

ingick i en kändiskrets värd att rapportera om. Det är möjligt att lärdomarna om hur man 

attraherar mediernas uppmärksamhet var mycket tydligare för Donald Trump som kan sägas 

chocka, angripa och förolämpa för att få uppmärksamhet. Hillary Clinton från den politiska 

erfarenheten var bättre på att kontrollera. Båda kandidaterna kan till att börja med därför 

konstateras ha erfarenhet av media, men olika grenar av den och utvecklat olika erfarenheter 

och strategier. När ”politiker-typen” mötte ”underhållnings-typen” blev gapet stort i mellan 

dem.  
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Det amerikanska valet befinner sig inom det som Galtung och Ruge kallar ”det 

förväntande” där det finns mönster och förväntningar sedan tidigare val. Situationen 

valrörelse gör medierna mer aktiva och organiserar sina resurser kring kandidaterna. De 

förutsätts rapportera mer om politik under perioden av valrörelse än under andra perioder.   

  En av Galtung och Ruges (1965) kriterier handlar om tröskelvärde, där det som är utöver 

det normala drar mer uppmärksamhet till sig. Det kan bidra med en förklaring till varför 

Donald Trump fick mer uppmärksamhet än Hillary Clinton. Det som kan anses vara vanligt i 

förhållande till presidentposten eller högre politiska poster är att ha en politisk bakgrund och 

kännedom om det politiska spelet. Hillary Clinton var den typen av politiker. Donald Trump 

hade ingen politisk bakgrund, vilket gjorde att han skiljde sig från Hillary Clinton, men också 

andra politiker genom tiderna som gjort anspråk på presidentposten. Ageranden som enkelt 

kan sammankopplas med en persons handlingar blir lättare nyheter, enligt kriterierna. Under 

presidentvalet är bevakningen av de båda kandidaterna mycket hög vilket gör att alla deras 

handlingar kan knytas direkt till dem så fort de agerar.  

Den av de två kandidaterna som var mest förknippad med negativitet var Donald Trump, 

hand egna uttalanden, ageranden och uppträdanden bidrog till detta. Negativiteten gjorde 

honom mer attraktiv att rapportera om. Valet i stort bygger på en dramatik som är till viss del 

negativ, det handlar om konfrontation i debatter och i uttalanden, att totalt vinna eller helt 

förlora. I svenska medier, som opinionsmaterialet, fanns det en mycket negativ inställning till 

Donald Trump.  

 Definitionen av att vara en ”nyhet” är en annan punkt som tas upp av Galtung och Ruge 

(1965). Donald Trump lyckades utefter valrörelsen att definieras sitt innehåll och sitt agerande 

som tematiskt värdefullt nyhetsstoff. Redaktionerna kunde sluta ställa frågan ”Om han säger 

något kontroversiellt idag?” och istället fråga sig ”Vad för kontroversiellt kommer han säga 

idag”. Den förväntningen skapade ett en symbios mellan redaktioner och Donald Trump och 

en relation som byggde på en ömsesidig och kortsiktig vinst för båda. Redaktionerna fick 

gångbart material och Donald Trump fick uppmärksamhet, men långsiktigt blev 

rapporteringen i svenska medier obalanserad i antalet artiklar mellan kandidaterna.  

  Enligt Marina Ghersetti (2007) hänvisar ofta journalister till att en nyhet ”känns” vilket 

också skulle kunna förklara journalisters bristande insikt i allmänna nyhetskriterier. Problemet 

med att journalister hänvisar till en känsla istället för förslagsvis en teori om 

nyhetsvärderingar är att en känsla inte behöver innefatta något regelbundet eller logiskt. En 

känsla infinner sig bara som en reaktion på en händelse som skulle kunna bli en bra nyhet. 

Fanns det en större förståelse för nyhetskriterier hade förmodligen dem citerats oftare hos 
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journalister. Bra nyheter är enlig en stor majoritet av svenska journalister sensationell, 

oväntad, dramatisk eller spännande.  

  Den ojämna rapporteringen i svenska medier från det amerikanska valet skulle kunna 

förklaras av att ett makroperspektiv på vad välbalanserat nyhetsinnehåll inte finns. Internt 

balanserade artiklar finns, men som rapporteringen av Donald Trump och Hillary Clinton 

visar fanns det en externt stor obalans där en premierades långt före den andra. En balanserad 

rapportering borde inte bara gälla internt i artiklarna utan också ämnesmässigt så att inte 

rapporteringen tillåts få slagsida mot bara en del av en händelse eller situation.  

 Om nyhetsinnehållet från det amerikanska valet bygger på en tanke om kommersialisering 

eller inte är både ja och nej. Den tabell som ger mest vägledning i frågan om 

kommersialisering är tabell 4.3 Huvudkälla i artikeln, efter tidning. Där den största delen av 

källor i det amerikanska valet var ”andra medier” med 29 procent av alla källor. Som Sigurd 

Allern poängterar är rewrites ett mycket billigt sätt att få nyhetsinnehåll för en redaktion. 

Arbetet i att intervjua och lägga grunden till nyheten har gjorts av en annan redaktion och 

därför blir en omskrivning av en redan publiceras artikel en billig nyhet. Att andra medier var 

en stor kategori i angivna källor för tidningar i Sverige visar till viss del på en 

kommersialisering, men samtidigt var en stor grupp av källorna under det amerikanska valet 

”amerikanska väljare” (18 procent av källorna). Det betyder att svenska redaktioner hade 

journalister på plats i USA för att producera sitt eget innehåll och det är en satsning som 

krävde stora journalistiska resurser.  

 Att rapporteringen av Donald Trump blev så mycket större än Hillary Clinton kan ha en 

publikorienterad förklaring också.  Publikens intresse för vem det rapporteras om kan spela in. 

Om artikelformen ses som en vara på en marknad ska den också köpas och konsumeras. 

Föredrar konsumenterna en vara där de står ”Donald Trump” före en vara där det står ”Hillary 

Clinton” kommer en rationell producent att premiera produktionen av varor med ”Donald 

Trump” för att maximera sina vinster.  Under tiden det amerikanska valet pågick blev 

förmedlingen redaktionerna mycket medvetna om vad som genererade intresse hos publiken 

och maximerade den typen av innehåll. Resultatet blev en snedvriden rapportering.   
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