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Abstract 
 

News media on the Trump campaign  
– A discourse analysis of 3652 news articles using topic modeling 

through MALLET 
 

The aim of this study was to examine how American news media covered Donald Trump's 

presidential campaign in the election of 2016, as well as discussing the possible consequences 

of such reporting on the election results. Using mixed methods, 3652 digital news articles were 

studied by discourse analysis and topic modeling through MALLET.  

The study found that a substantial number of articles were dedicated to such non-political 

news reporting as scandals, portraying an image of Trump as someone who can get away with 

doing whatever he wants. Furthermore, the results of the study found that media helped to 

convey Trump’s views of minorities, doing so in particularly by citing him.  

The media also relied largely on polls. Comparison of the candidates through these polls 

enhanced the image of the election campaign as nothing more than a horse race, as well as 

turning up Trumps entertainment value. As the campaign continued, the reporting got more 

aggressive towards Trump. At the same time there was an element of wanting to balance the 

critical articles about him by simultaneously writing negatively about other candidates. 

The study concludes that all of the non-political new stories might have directed focus away 

from the important policy issues, leading to people voting for candidates without  the proper 

insight into their politics. 
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1. Inledning 
Efter en, i många människors ögon, provokativ och kontroversiell valkampanj har Donald J. 

Trump valts till USA:s 45:e president. Hans omdiskuterade politik och inblandning i diverse 

skandaler har utgjort ämnet för otaliga nyhetsartiklar. Under valperioden erhöll han hela 5 

miljarder dollar i gratis mediepublicitet (Harris, 2016). 

Nyhetsmedierna kan ses som en stor maktfaktor i samhället då de påverkar både vilka 

händelser som blir nyheter men också på vilket sätt dessa framställs (Corner, 2011: 18). De har 

också möjlighet att skapa status och legitimitet till olika rapporterade ämnen, samtidigt som de 

når ut till många människor på kort tid (se McQuail, 1994: 69). Många får också sin enda inblick 

i den offentliga dagordningen från nyheterna (McCombs, 2014: 1), och de allra flesta är 

beroende av nyhetsmedier för att hålla sig uppdaterade och ta beslut (McQuail, 1994: 137).  

Med denna makt över den samhälleliga dagordningen har nyhetsmedierna ett stort ansvar i 

den demokratiska processen att producera sanningsenliga, rättvisa och informativa nyheter som 

hjälper allmänheten att bilda sig en uppfattning om aktuella samhällsfrågor och problem. Med 

detta sagt kan också politiska personer påverka vad nyhetsmedierna rapporterar. Tidigt i det 

amerikanska presidentvalet år 2000 influerade kandidater mediernas agendor dubbelt så många 

gånger som medierna influerade kandidaterna (McCombs, 2014: 119f). Resultat som dessa 

visar att politiker delvis kan påverka vad som figurerar i nyhetsrapporteringen och detta väcker 

intressanta frågor. Vad har rapporterats om Trumps kampanj i nyheterna? Och hur kan den ovan 

nämnda, mediala uppmärksamhet kring honom påverkat utfallet i valet?  

 

1.1. Syfte & Frågeställningar 
Syfte med studien är att undersöka hur rapporteringen av Donald Trumps valkampanj sett ut 

i nationella, amerikanska nyhetsmedier samt att diskutera kring nyhetsrapporteringens 

eventuella konsekvenser för valresultatet. Följande frågeställningar har formulerats: 

- Vad rapporterade nyhetsmedierna och hur förändras rapporteringen över tid? 

- Vilka identiteter skapas och hur beskrivs de? 

- Vilka konfliktlinjer återfinns i rapporteringen och hur förändras dessa över tid? 

 

I följande kapitel presenteras studien. Analysen genomförs med kombinerade metoder. Först 

kvantitativt genom digital textanalys av 3652 elektroniska nyhetsartiklar. Dessa tolkas i ett 

andra skede genom en diskursteoretisk analys. 
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2. Tidigare forskning 
I denna studie undersöks hur rapporteringen av Donald Trumps valkampanj sett ut i 

nationella, amerikanska nyhetsmedier samt diskuterar kring nyhetsrapporteringens eventuella 

konsekvenser för valresultatet. Detta görs genom digital textanalys av elektroniska 

tidningsartiklar, i kombination med en diskursanalys.  

Hur presidentkandidater förmedlar sina budskap har studerat i stor utsträckning. Det finns 

bland annat de som undersökt hur amerikanska, politiska val har sett ut på sociala medier (se 

exempelvis Bode, 2016; Borah, 2016) och de som studerat valkampanjer i TV (se exempelvis 

Baum, 2015; Diddi, Fico & Alumit, 2014; Farnsworth & Lichter, 2011). Unikt för denna studie 

är både dess aktualitet i tid men också det stora underlag artiklar som de digitala nyhetskällorna 

erbjuder. Den digitala textanalysmetoden som används innebär också att dessa kan studeras 

mycket omfattande på relativt kort tid. Nedan presenteras tidigare forskning rörande mediernas 

agendasättande funktion, politiska diskurser och forskning som redan publicerats om Trumps 

valkampanj. 

 

2.1. Mediernas makt över den allmänna agendan 

Forskning har visat att nyhetsmedierna lägger stort fokus på att rapportera om själva 

kampanjerna i sig, snarare än om sakfrågorna (Boyle, 2001: 38). McCombs och Shaw (1972: 

179) gjorde denna upptäckt redan för 45 år sedan. Deras studie undersökte väljare som ännu 

inte bestämt vem de skulle rösta på. De ville hitta korrelationer mellan vad medierna 

rapporterade om under presidentvalet 1968 och vad människor sedan uppfattade som de 

viktigaste frågorna under kampanjen. Studien visade att människors uppfattning av vad 

medierna lade fokus på stämde mycket väl överens med vad de faktiskt rapporterade. 

Människors uppfattningar var en reflektion av mediernas gemensamma rapportering 

(McCombs & Shaw, 1972: 181).  Även svensk, mer samtida forskning har visat på liknande 

tendenser. Strömbäcks och Kiousis (2010: 287ff) analys av svenska riksdagsvalet 2006 visar 

exempelvis att medierna som helhet har ett stort inflytande på människors uppfattningar. För 

att kunna tala om någon form av generell, medial diskurs behövs en övergripande bild som inte 

är beroende av en enskild nyhetskälla. Därför har denna studie utgått ifrån ett flertal större 

nyhetskällor då det ger stöd för att studiens resultat med större sannolikhet speglar den 

allmänna, mediala rapportering som varit under valkampanjen. 
Rikstäckande medier anklagas ibland för att kollektivt forma en opinion bland allmänheten 

kring en fråga eller kandidat. En studie Kiousis (2005: 22) gjort om mediernas agendasättande 

roll visar snarare att medierna inte vänder alla väljare åt samma håll utan ger människor 
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information med vilken de sedan själva kan ta beslut. Denna forskning tyder på att medierna 

har makt att påverka vad människor uppfattar som viktigt men att det också finns utrymme för 

egen reflektion och eftertanke hos mottagaren av det mediala budskapet.  

 

2.2. Politiska diskurser 
Savage (2010) undersöker Obamas presidentkampanj 2008 ur ett diskursteoretiskt perspektiv 

med fokus på vad han kallar en ”populistisk diskurs”. Han studerar också dess koppling till 

finanskrisen, och menar att denna var en möjliggörare för nya politiska formationer under 

valperioden 2008. På samma sätt menar Guthey (2016: 661f) att den kulturella och ekonomiska 

situationen i USA är det som gett utrymme för Trumps framgångsrika kampanj.  

Även Kumar (2014) studerar Obamas valkampanj 2008. Hon utgår ifrån nyhetsmedier när 

hon visar på hur valspråk ur Obamas kampanj och Barack Obama som politiker formas i 

nyhetsmediers diskurser. Hon kom fram till att journalisterna hade svårt att greppa hans 

kampanj och definiera den. Obamas budskap, menar Kumar, kom att betyda olika för olika 

personer. Han var, enligt henne, så pass okänd inom den nationella politiken att människor med 

olika ideologiska utgångspunkter kunde knyta sina åsikter till hans valspråk och budskap 

(Kumar, 2014: 18). En koppling kan här dras till Trump som tidigare inte är bekant som 

politiker och som av den anledningen kanske kunde nå ut till andra väljare än de etablerade 

politikerna.  

 

2.3. Forskning om Trumps kampanj 
Av de studier som redan publiceras om Trumps kampanj finns flera förklaringar till hans 

framgång. White (2016) menar att Trumps framgångar ligger i hans populistiska framtoning. 

Seltzer (2016) hävdar likaså att Trumps populistiska stil varit framgångsfaktorn. Han menar att 

många väljare på den politiska högerkanten känner en stark misstro till staten och att Trumps 

sätt att tala och agera bortom de konventionella politiska reglerna har gett dessa människor en 

känsla av solidaritet med Trump. Dodo (2016) relaterar Trumps framgångar bland annat till en 

politisk osämja mellan republikanerna och demokraterna sedan Bill Clintons tid i Vita huset, 

samt till en bristande förmåga hos kongressen att hantera immigrationsfrågan.  

Wells et al. (2016: 670) menar att Trumps sätt att framföra sitt budskap genom förvridna 

fakta, provokativa uttalanden och kontroverser fick honom att framstå som en ”blue-collar 

billionaire”, vilket forskare menar har saknats i den politiska arenan. Han kan ses som en man 

som ”säger som det är”. De studerade Trump ur ett ”hybrid campaigning”-perspektiv, alltså 

Trumps marknadsföring av sig själv på olika plattformar, under primärvalet 2015 – 2016. De 
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fann att Trump var framgångsrik i sina försök att få medial uppmärksamhet. Detta både genom 

planerade event, så som presskonferenser men också genom oplanerade medieinsatser 

exempelvis spontana inringningar till TV-program och sociala medieaktiviteter, så som tweets. 

De menar att det var just denna kombination av exponering, ”hybrid campaigning” som gjorde 

honom så framgångsrik (Wells et al., 2016: 675).  

Andra, exempelvis Azari (2016: 679) menar att nyhetsmedier är i en optimal position att 

sprida presidentkandidaters budskap samtidigt som de har möjlighet att förstärka institutioners 

roll i samhället. Vidare hävdar Azari (ibid.) att trots Trumps framställning som 

”unpresidential” har hans utrymme i medierna, där han gjort stora utläggningar om hur han 

ska driva sin kontroversiella politik, hjälpt till att forma illusionen om presidentskapet som en 

position där presidenten obehindrat kan bedriva sin politik och lagstifta.  

Dessa olika perspektiv och empiriska studier är alla intressanta utgångspunkter från vilka 

denna studie tar inspiration och stöd. Den tidigare forskningen erbjuder verktyg för förståelse 

och förklaring av de resultat som framkommer ur artiklarna.  
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3. Teori 
Syftet med studien är att undersöka hur rapporteringen av Donald Trumps valkampanj sett 

ut i nationella, amerikanska nyhetsmedier samt att diskutera kring nyhetsrapporteringens 

eventuella konsekvenser för valresultatet. För att förstå diskursernas relation till politik och 

medier har de kopplats till diskursteori samt teori och tidigare forskning om mediernas roll och 

makt i samhället, och i politiska val. Nedan beskrivs diskursteorin, grundad av Laclau och 

Mouffe i boken Hegemony & socialist strategy (1985). Genomgående knyts diskursteori till 

teori om medier och relateras till den egna studien.  

 

3.1. Diskurser, politik och samhället 
Laclau och Mouffe beskriver en diskurs som ett strukturerat system av relationella och 

differentierade positioner (1985: 108). Alla diskursers mål är att fixera betydelse, skapa 

centrum och dominera det diskursiva fältet (ibid. 112), men detta kan endast göras tillfälligt 

(Winther-Jørgensen & Phillips, 2000: 34) eftersom diskurser är föränderliga (Laclau & Mouffe, 

1985: 106f). Föränderligheten studeras i denna undersökning genom en uppdelning av 

artiklarna i tidsbestämda perioder. Uppdelningen, som avgränsat viktiga milstolpar i 

kampanjen, innebär en möjlighet att studera hur diskurserna förändrats under kampanjens gång.  

Diskursens delar knyts samman via ekvivalenskedjor (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000: 

50). Artikulering är den praktik, den faktiska handling, som skapar relationer mellan tecken och 

är den totala summan av en artikulationsprocess (Barrett, 1991: 65). Nyhetsmedierna kan ses 

som en praktik, där artikulering av tecken sker (se även Couldry, 2012: 33) Medierna skapar 

därmed diskurser. För att förstå hur ekvivalenskedjorna ser ut, alltså vilka tecken som knyts 

samman, har jag växlat mellan att studera och analysera övergripande teman i rapporteringen, 

för att sedan läsa artiklar i syfte att förstå enskilda ords kontext. 

Diskursteorin har sin grund i marxismen, en politisk teori som bygger på antagandet att 

produktionen och relationen till produktionsmedlen är det som utgör grunden för, och avgör 

allt annat i samhället (Witt-Hansen, 1960: 62). Där en klass som äger produktionsmedlen, och 

en klass som exploateras då de måste sälja sin arbetskraft (Giddens, 1981: 109). Inom 

diskursteorin anses denna syn daterad (se Laclau, 1990: 89; Laclau & Mouffe, 1985: 119f). Den 

mer postmarxistiska syn på samhället som diskursteorin har, i och med ovan gjorda 

ställningstagande, är central för dess relevans i denna studie. Studiens problem vore betydligt 

mindre intressant om det enda som styrde samhället och mediala diskurser var ekonomiska 

förutsättningar i basen. På grund av samhällets komplexitet kan endast en liten andel av det 

undersökas i taget. Mediernas agenda setting är ett komplext problem som behöver studeras 
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över tid, med olika metoder, från olika vinklar (McQuail, 1994: 365f). Att studera diskurser i 

nyhetsmedier med hjälp av diskursteori innebär dock en inblick i, och möjlig förklaring till, hur 

rapportering kring ett visst ämne kan ha sett ut i nyhetsmedierna i stort. 

Ett centralt begrepp i förståelsen av diskursteorins syn på samhället är politik. Politik är inom 

diskursteorin ”det socialas ontologi” (Laclau, 1993: 295), och handlar om hur vi konstruerar 

verkligheten på vissa sätt och inte på andra (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000: 43). Laclau 

(1993: 288f) menar att politik kan vara många olika saker. Det tillåter en tolkning av begreppet 

”politik” som något utöver det partipolitiska. Begreppet kan tolkas som de ideologiska ramar 

som styr vad som hamnar på den mediala och allmänna agendan (jfr. McCombs, 2014).   

Diskurser hotas ständigt av det som finns utanför, i det diskursiva fältet (Laclau & Mouffe, 

1985: 106). Det diskursiva fältet är terräng, nödvändig för skapandet av sociala praktiker och 

består av det som inte ryms inom en viss diskurs (ibid. 111). Nyhetsmedierna har makt att 

exkludera tänkbara diskurser. De visar delar av världen och samhället genom sin rapportering 

men utesluter andra. Detta gör att vissa uppfattningar om vår omvärld blir undermedvetna och 

uppfattas av oss som självklara och normala (jfr. Corner, 2011: 14; Couldry, 2012: 84f). 

Medierna har makt att styra att forma nyhetsinnehållet och att påverka publiken (Shehata, 2010: 

7f), detta gör att medierna inom diskursteorin kan ses, förutom som en praktik (se rubrik 3.1.), 

också som ett politiskt verktyg som konstruerar världen på vissa sätt men inte på andra. De kan 

bland annat göra detta genom att rapportera om opinionsundersökningar (jfr.  Owen & Davis, 

1998: 214). Dessa innebär en till synes neutral nyhetskälla, samtidigt som de är något medierna 

kan kontrollera (Traugott och Powers 2000, 99), exempelvis genom att de söker kausala 

samband mellan opinionsundersökningar och händelser i valkampanjen (Bauman & Lavrakas, 

2000: 163). 

 

3.2. Att studera nyhetsrapportering 
För att få en djupare inblick i vad nyhetsmedierna rapporterat om Trumps kampanj har jag 

undersökt vilka ämnen artiklarna består av och hur nyhetsrapporteringen förändrats över tid. 

Alla tecken i en diskurs definieras genom sina olikheter från andra tecken (Laclau & Mouffe, 

1985: 106). Det är i sin skillnad från andra tecken som de får en identitet (Laclau, 1996: 38). 

Moment kallas de tecken som har artikulerats, alltså fixerats, inom en diskurs. Nodalpunkter är 

priviligierade punkter i en diskurs (Laclau & Mouffe, 1985: 112), men som i andra 

sammanhang är flytande signifikanter (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000: 33). De är tecken 

som är centrala knutpunkter i en diskurs, men i en annan kan få helt annan innebörd. I denna 

studie ligger fokus vid artikulerade tecken, det vill säga nodalpunkter och moment. En 
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nodalpunkt i diskursen om Trumps kampanj kan vara ”party”. Detta tecken är centralt i 

sammanhanget där det tecken knyts till moment som candidacy, votes och poll. I en annan 

diskurs kan ”party” knutet till tecken som balloon, cake och gifts skapa en helt annan innebörd. 

I denna studie innebär ”tecken” de ord artiklarna består av. Genom den digitala textanalysen 

upptäcker jag hur artiklarnas ord utgör olika teman. Det är dessa teman som representerar 

studiens diskurser. Den digitala textanalysmetoden låter mig se vilka ord i dessa teman som är 

mest centrala, dessa är diskursernas nodalpunkter. Det tecken som befinner sig längre bort från 

centrum men ändå återfinns inom temat utgör, i denna studie, diskursernas moment. 

 

3.3. Identitetsskapande 
I studien undersöks vilka identiteter som skapas i nyhetsrapporteringen. Det handlar här inte 

om en redogörelse för vilka individer som figurerat i nyheterna utan istället om vilka identiteter, 

knutna till diskursiva sammanhang, som skapas genom rapporteringen. Ett av diskursteorins 

mest centrala påståenden är nämligen att all identitet är relationell (Laclau & Mouffe, 1985: 

113). Den artikulation, det skapande av diskurser, som medierna är, kan kopplas vidare till 

skapandet av identiteter. Om medier är den praktik som skapar diskurser är de också den praktik 

som skapar identiteter (jfr. rubrik 3.1.). Det som skrivits i datamaterialets artiklar har inkluderat 

vissa egenskaper och attribut kopplade till identiteter och grupper, samtidigt som de uteslutit 

andra. För denna studie innebär det att försöka se bortom det som kan uppfattas som självklart 

och naturligt och istället diskutera kring vilka positioner människor och grupper placeras i.  

En individ kallas inom diskursteorin för subjekt och ett subjekt innehar en subjektsposition. 

Subjektspositionen är inspirerad av Althussers interpellation. Interpellation är enligt Althusser 

(2006, 84ff) en social process där språket skapar olika positioneringar för individer. Sändare av 

budskap placerar oss i subjektspositioner som vi accepterar. När vi tilltalas internaliserar vi en 

roll och agerar utefter de förväntade egenskaper rollen besitter. På samma sätt fungerar 

subjektets position i en diskurs. Positionen avgör handlingsutrymmet, då en subjektsposition 

kommer med en uppsättning förväntade beteenden knutna till den specifika rollen och 

diskursen. De centrala tecknen i en kontextbunden identitet, i en subjektsposition, kallas 

mästersignifikanter (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000: 50). I denna studie kan en 

subjektsposition vara ”presidentkandidat”. Ett sådant subjekt förväntas bland annat vara klädd 

på ett visst sätt, delta i debatter, ha ett visst språk och tala i egenskap av politiker. 

Subjektspositionen ”presidentkandidat” kommer på så vis med en uppsättning förväntade 

egenskaper och beteenden.   
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3.4. Konfliktlinjer 
Vilka konfliktlinjer som återfinns i nyhetsrapporteringen och hur dessa sett ut över tid kan 

förstås genom begreppen hegemoni och antagonism.  

Laclau och Mouffe utgår från Gramscis syn på hegemoni, som är en kritik mot den 

positivistiska syn på makt som den klassiska marxismen förespråkar (Bates, 2002: 246; 

Williams, 2002: 233f). En fixering av flytande signifikanter är grundförutsättningen för 

hegemoni (Laclau, 1996: 43).  

Speciellt fokus för denna studie ligger vid antagonism, som är diskursteorins ord för konflikt 

(se Winther-Jørgensen & Phillips, 2000: 55). Alla diskurser strävar efter att göra just sin 

definition av tecken entydiga och knyta de flytande signifikanterna till den egna diskursens 

betydelsebildning. På så vis kan antagonism och exkludering ses som konstruktionen av all 

identitet (Laclau, 1996: 52). Antagonism uppstår när olika diskurser ställer motstridiga krav på 

definitionen av tecken (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000: 55). Exempelvis kan detta handla 

om hur partier har olika ståndpunkt i en viss politisk fråga, eller hur etablerade medier vill locka 

läsare med ”lätta nyheter” men samtidigt rapportera om seriösa frågor. I dessa exempel ställs 

motstridiga krav på definitionen av hur en politisk fråga bör hanteras samt på vad 

nyhetsrapportering bör vara. 

Om enighet råder kring ett tecken finns inte konflikt. Antagonism löses upp genom 

hegemonisk intervention som innebär att de motstridiga definitionerna av en betydelsebildning 

undertrycks med målet att skapa entydighet (Laclau & Mouffe, 1985: 136). För denna studie 

kan ett sådant exempel vara avslutandet av valet som innebar att det inte längre fanns en 

motstridighet i definitionen av tecknet ”president”, då rösterna räknats och Trumps valts. 
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4. Material och urval 
Syfte med studien är att undersöka hur rapporteringen av Donald Trumps valkampanj sett ut 

i nationella, amerikanska nyhetsmedier samt att diskutera kring nyhetsrapporteringens 

eventuella konsekvenser för valresultatet. Studieobjektet är här digitala nyhetsartiklar. 

Inom diskursanalysen anses att material inte ska rangordnas beroende på dess sociala status. 

En artikel publicerad i New York Times är per definition inte mer sann än en artikel publicerad 

i en mindre välkänd tidning. Det som är viktigt är istället att datamaterialet är relevant för det 

som studeras, att det vill säga något om verkligheten (Bolander & Fejes, 2015: 95; Börjesson 

& Palmblad, 2007: 16f). Eftersom denna studie undersöker nyhetsmediernas rapportering av 

Trumps valkampanj krävs det att de tidningar som väljs ut når ut till ett större antal människor, 

har så pass stora läsekretsar att de faktiskt kan ge en bild av hur nationella nyhetsmedier i 

allmänhet rapporterat. Studien gör dock inte några anspråk på fullständig representativitet eller 

generaliserbarhet, varken när det kommer till urval eller analys. De urval och avgränsningar 

som gjorts har syftat till att göra förutsättningarna så goda som möjligt för att genomföra en 

kvalitativ diskursanalys. Men trots detta innebär den stora mängden text att de artiklar som 

studerats ändå kan säga något om hur en generell diskurs om Trumps kampanj såg ut i medierna 

under den givna perioden. 

Materialet består av 3652 artiklar hämtade från Mediearkivet Retriever mellan 2016-11-03 

och 2016-11-20. Urvalet har baserats på Olmsteads, Mitchells och Rosenstiels (2011) rapport 

som presenterar de vanligaste källorna från vilka amerikaner får sina nyheter. Dessa 

inkluderade webbssidorna tillhörande ABC News, AOL News, BBC News, Boston Globe, CBS 

News, Chicago Tribune, CNN, British Daily Mail, Fox News, Huffington Post, Los Angeles 

Times, MSNBC, New York Daily News, New York Post, The New York Times, Reuters, San 

Francisco Chronicle, USA Today, Wall Street Journal, Washington Post och Yahoo News. 

Urvalet har baserats på alla ovanstående nyhetskällor. 

Artiklar från när Trump officiellt inledde sin valkampanj 2015-06-16, till 2016-11-08, 512 

dagar, när presidentvalet avslutats utgör den tidsmässiga avgränsningen. I snitt valdes drygt 7 

artiklar per kalenderdag dag ut, vars huvudämne var Trumps valkampanj i någon form. Att utgå 

från de artiklar som fanns tillgängliga vid varje givet datum var ett medvetet val för att få så 

stor spridning på rapporteringen som möjligt. För att inte avgränsa sökningarna allt för mycket 

men samtidigt undvika nyheter om Trumps företagsverksamheter, användes sökordet ”Trump”, 

samt ”election” eller ”campaign”, Retriever behövde endast finna en av dessa för att 

sökresultatet skulle visas.  
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Det har fortlöpande gjorts avväganden kring artiklars relevans, längd och källa. Där 

möjlighet funnits har längre texter prioriterats före kortare, givet att de varit relevanta. Trots 

detta har ingen minimumgräns satts för artikellängd. De texter som utgjort underlaget kan i 

något fall innehålla så få som ett hundratal ord och som mest i närheten av 5000. Liknande eller 

likadana artiklar har inte räknats som dubbletter om de kommit från olika källor, eller 

publicerats flera gånger under olika dagar. Inte heller har källorna rankats efter ”tyngd” i form 

av läsekrets eller liknande. Den hänsyn som tagits har snarare handlat om att variera urvalet sett 

till nyhetskällorna, utan att för den sakens skull kvotera in nyhetskällor.  

Artiklar som hänvisat till en länk, ett bildspel eller en video samt artiklar vars huvudämne 

inte varit Trumps kampanj har gallrats bort. Även artiklar, vars huvudämne var den faktiska 

statistiken i opinionsundersökningar, har valts bort då detta inte kan kodas på ett meningsfullt 

vis i maskinläsningen, som beskrivs mer utförligt nedan. Transkriberingar från exempelvis 

debatter har inte heller valts då dessa inte ger en bild av hur medierna framställer Trumps 

kampanj och därför inte är relevanta för studiens syfte.  

En vanlig kritik gentemot diskursteorin är att det strukturella perspektivet förbiser den 

enskilda individens motiv och möjligheter att påverka diskursen (Wreder, 2007: 47f). Enskilda 

individers motiv till nyhetsrapportering och bakomliggande, politiska agendor hos respektive 

nyhetskälla han ha påverkat rapporteringen men har inte studerats här utan är problem för en 

annan studie.  
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5. Metod 
Denna studie genomförs med ”mixed methods”, det innebär att den både har kvantitativa och 

kvalitativa element. Kvantitativa metoder sätter siffror på, kvantifierar det material som samlas 

in för att hitta samband och mönster (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009: 118), medan målet i 

en kvalitativ studie är att skapa förståelse för ett fenomen (Hartman, 2004: 272f).  

Kombinerade metoder kan hjälpa till att ge en mer nyanserad bild av det som studeras, dock 

innebär inte kombinationen per automatik att studiens resultat blir bättre. För att undvika att 

man samlar in överflödiga data är det viktigt att fundera på varför en kombination av 

datainsamlingsmetoder görs (Bryman, 2006: 111). Boréus (2015: 157f) menar att ofta måste 

många texter analyseras för att få en djupare förståelse kring deras meningsskapande. Därför är 

en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder lämplig i denna studie. Det ger tillfälle 

att studera diskurser på ett annorlunda sätt, med möjlighet att skifta perspektiv från en hög 

abstraktionsnivå där mönster i medierapporteringen kan upptäckas, till en lägre, där enskilda 

ord och meningar kan analyseras. Nedan presenteras den digitala textanalysmetod som utgör 

studiens kvantitativa grund. De kvantitativa resultaten har sedan tolkats kvalitativt, genom en 

diskursanalys. Denna metod presenteras under rubrik 5.2. 

 

5.1. Topic modeling 
I denna studie består det kvantitativa i så kallad topic modeling.  Det är en statistisk metod för 

digital innehållsanalys av text. Metoden kräver inga på förhand gjorda tematiseringar av 

materialet, istället kodas ord i topics (teman) baserat enbart på hur de samförekommer i de 

analyserade texterna (Blei, 2012: 77f). Detta innebär en fördel, då den maskinellt gjorda 

kodningen inte kräver att forskaren på förhand avgjort vad i materialet som är viktigt och ska 

studeras närmare. Detta ger en mer neutral ingång i analysen och hanterar ett av de problem 

diskursanalytiska studier tacklas med – att en alltför stor förförståelse om materialet gör det 

svårt att faktiskt se diskurserna och dess innehåll (se Winther-Jørgensen & Phillips, 2000: 28). 

Topic modeling skapar en möjlighet att analysera mycket stora samlingar text som annars 

vore oöverskådliga vid manuell kodning (Blei, 2012: 78). Detta innebär ytterligare en fördel; 

jag kan studera en mycket större mängd data än vad som vanligtvis undersöks i en 

diskursanalys, vilket i sin tur innebär en tydligare bild av hur de mediala diskurserna faktiskt 

ser ut, till skillnad från om endast enstaka texter analyseras.  

En form av topic modeling, som används i denna studie, är Latent Dirichlet Allocation 

(LDA). LDA ser en text som en blandning av latenta topics, alltså teman (Evans, 2014: 2). Alla 

texter i en korpus utgörs av samma uppsättning topics, men dessa är olika viktiga för olika 
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texter (Blei, 2012: 79). En fördel med LDA, jämfört med simplare algoritmer är att den hittar 

flera topics i varje text (Blei, Ng & Jordan, 2003: 997). Det gör den lämplig att använda i denna 

studie då det vore begränsande att endast finna ett tema per artikel. Det hade resulterat i ett 

mindre nyanserat analysmaterial. 

 

5.1.1. MALLET 
MALLET, MAchine Learning for LAnguagE Toolkit, är den programvara som använts för 

att maskinläsa artiklarna i denna studie. MALLET är ett javabaserat verktyg med öppen källkod 

som används genom kommandotolken. Verktyget bygger på LDA-algoritmen och grupperar de 

mest sannolika ordkombinationerna till topics (McCallum, 2002). MALLET sammanställer 

topics utifrån antagandet att författaren som skrivit texten valt ord och placerat dem i anslutning 

till varandra för att de rimligen skulle kunna tillhöra samma tema (Graham, Weingart & 

Milligan, 2012). Irrelevanta ord som the, and, is sållas bort med en så kallad stoppordlista.  

I kodschemat (se bilaga 1) som gjorts parallellt med datainsamlingen i denna studie har 

nyhetskällornas namn dokumenterats tillsammans med artikelns rubrik och en variabelkod, 

matchande de enskilda artiklarnas filnamn. Artiklarna har sparats i enskilda filer. Detta för att 

få en möjlighet att härleda varje artikel till de topics den utgjorts av samt för att se hur viktiga 

olika topics varit för var och en av artiklarna. En fråga att ta ställning till är hur många topics 

som ska utgöra grunden i analysen. Det är viktigt att inte ha för många eftersom det gör 

resultatet oöverskådligt, men inte heller för få då detta kan begränsa möjligheterna att göra 

meningsfulla analyser (Jacobi, van Atteveldt & Welbers, 2016: 93). Med hänsyn till 

undersökningens omfattning, och efter försök med olika alternativ, beslutades att tio topics är 

tillräckligt för denna studie. Detta innebär alltså att alla artiklar består av tio teman som till 

olika grad utgör deras innehåll. Varje topic i MALLET:s output innefattar i sin tur de 19 mest 

sannolikt förekommande orden. För att få en djupare inblick i dessa teman, bortom dessa 19 

ord, utökades de med Python-script till 200 ord var.  

Resultaten har sedan kodats manuellt genom att dessa ord knutits till diskursteori samt teori 

och tidigare forskning om medier. För att ge en bild av diskurserna har dessa visualiserats med 

hjälp av Gephi. Gephi är en programvara med öppen källkod som används för att visualisera 

och analysera data (se Gephi, 2016).  

Det gjordes fyra olika körningar, på vilka resultat och analys bygger. En körning innefattar 

alla 3652 artiklar, och ger en överblick över materialet i sin helhet. För att göra materialet mer 

överskådligt samt för att upptäcka tidsmässiga förändringar delades urvalet också in i tre 

tidsbestämda perioder. Den första perioden innefattade tiden från det att Trump tillkännagav 
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sin kandidatur den 16 juni 2015 till 31 januari 2016, dagen innan primärvalet inleddes. Den 

andra perioden varade under tiden för primärvalet, fram till hans officiella vinst bland 

republikanerna den 26 maj 2016. Den tredje och sista perioden sträcker sig därefter fram till 

och med den 8 november 2016 när presidentvalet avslutas. Dessa tidsmässiga avgränsningar 

har gjorts i hopp om att upptäcka förändringar mellan olika, viktiga perioder och milstolpar i 

kampanjen. 

 

5.2. Diskursanalys 
Efter maskinläsningen gjordes, som ovan nämnt, en diskursanalys där materialet manuellt 

tolkades och analyserades. Denna analys utgör studiens kvalitativa del. I kvalitativa studier, till 

skillnad från i kvantitativa, räknar man inte data eller skapar statistik (Ahrne & Svensson, 2015: 

9). Man söker inga absoluta sanningar (Börjesson & Palmblad, 2007: 16), snarare vill man 

skapa förståelse för något (Hartman, 2004: 272f). Trots den tematiska analys MALLET gör 

utifrån artiklarna är det tolkningen av materialet som är huvudfokus i syfte att förstå artiklarnas 

diskurser. En övergripande analys gjordes först på det maskinlästa materialet. Ur detta urskildes 

tre huvudteman till vilka alla topics var knutna. Dessa analyserades närmare både från en högre 

och lägre abstraktionsnivå. Därefter valdes ett antal diskurser och citat ut för att illustrera dessa 

så kallade ”huvudteman”.  

Donald Trumps valkampanj studeras med en diskursiv metodansats där nyhetsmediernas 

språkliga framställning av kampanjen står i fokus.”Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen.” (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000: 7). Med bestämt sätt menas att det finns 

en koncensus kring hur ett fenomen uppfattas och förstås i en viss social kontext (Börjesson & 

Palmblad, 2007: 13). Vad som sägs, hur det sägs och av vem, skapar olika verkligheter 

(Bolander & Fejes, 2015: 91f). Diskursanalysen synliggör språket som ”skapande kraft”, hur 

det formar och omformar världen, kategoriserar och positionerar människor och företeelser i 

samhället. Språket påverkar hur vi ser på vår omgivning och på andra (Bolander & Fejes, 2015: 

91f). Gemensamt för diskursdisciplinerna är socialkonstruktionism (Winther-Jørgensen & 

Phillips, 2000: 9), med sin ontologiska utgångspunkt att det inte finns en oberoende verklighet, 

verkligheten och kunskap konstrueras genom sociala interaktioner så som språk (Börjesson & 

Palmblad, 2007: 9). Denna studie utgår från Laclau och Mouffes (1985) postmarxistiska 

diskursteori som ger en teoretisk grund men erbjuder få praktiska redskap för textanalysen 

(Howarth, 2005: 316; Winther-Jørgensen & Phillips, 2000: 31). Därför kombineras 

diskursteorin i denna studie med teori rörande mediernas roll i samhället och politiken. Att 

diskursanalysen både presenteras här och i teorikapitlet beror på att det är en holistisk metod. 
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Den kan ses som en ”paketlösning” snarare än en datainsamling som åtföljs av en separat 

analys. Empiri och teori är starkt knutet till varandra inom diskursanalysen (Winther-Jørgensen 

& Phillips, 2000: 10). 

  

5.3. Metoddiskussion  
Det är viktigt att reflektera och diskutera kring begränsningar, problematik och diverse 

ställningstaganden som gjorts i genomförandet av en studie. Att vara öppen med hur studien 

genomförts samt vilka problem och begränsningar som funnits ökar studiens pålitlighet, 

upprepbarhet och trovärdighet. 

 

5.3.1. Diskussion MALLET 
Alla studier har begränsningar, exempelvis ekonomiska- och tidsmässiga (Hartman, 2004: 

242). Ahrne och Svensson (2015: 31) talar även om bristande förkunskaper som en begränsning 

för studiers omfattning och djup. Det fanns vissa svårigheter och problem med MALLET 

förutom de, ibland komplicerade, tekniska aspekterna. När artiklarna formaterades om till rena 

textfiler tappades i vissa fall mellanrum, något som ledde till att ord sattes ihop. Fel som dessa 

gör att MALLET bearbetar data som inte är relevanta. Det hanterades genom att varje fil, efter 

att ha hämtats från Retriever, rättades för stavfel. Även artiklar från brittiska Reuters söktes 

igenom för att upptäcka ord med brittisk stavning. MALLET upptäcker, som tidigare nämnt, 

inte innebörder av ord utan kodar dem matematisk. Detta gör att ett brittiskt stavat ord, av 

MALLET tolkas som ett helt annat än samma ord med amerikansk stavning. För att undvika 

dessa missförstånd korrigerades orden till amerikansk stavning, då dessa utgjorde majoriteten 

av artiklarna.  

Att stoppordlistan inte rensade ut allt jag ansåg var irrelevant skapade också problem. 

MALLET avgjorde att många topics viktigaste ord innefattade bland annat ”doesn”, ”isn”, 

”don” och ”ve”, som alla är förkortningar före eller efter apostrof. För att inte få ett resultat som 

till stora delar utgjordes av sådana pronomen tillades ytterligare en stoppordlista som genom en 

ny maskinläsning tog bort denna typ av ord. 

 

5.3.2. Datainsamling 
På grund av tidsbrist och svårighet att få åtkomst till material, har nyhetsrapporteringar i TV 

och radio inte undersökts, trots dessa mediers stora publik. En översikt av 

nyhetsrapporteringarna på de största amerikanska tv-kanalerna, genom webb-TV och Youtube, 

visade att nyheter som presenteras där i stor utsträckning liknar de artiklar som publiceras på 
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samma tv-kanalernas hemsidor. Då datamaterialet innefattar artiklar från de största 

nyhetskanalernas webbsidor bör detta därför inte ses som en allt för stor begränsning hos 

studien. Det bör också nämnas att digitala artiklar eventuellt skrivs i syfte att skapa trafik till 

nyhetskällans hemsida och att artiklarna av den anledningen skulle kunna vara av mer 

tabloidliknande karaktär än de i tryckta dagstidningar. 

Det finns ett flertal nackdelar med att använda Retrievers arkiv istället för originalkällor men 

på grund av tidsbrist var detta nödvändigt. Det första och mest framträdande problemet med 

Retriever var bortfallet av källor. Detta hanterades till viss del genom att göra ytterligare 

sökningar och på så vis fånga upp artiklar som fallit bort. Trots detta hittar Mediearkivet 

Retriever inte artiklar från alla nyhetskällor, exempelvis BBC. Från Wall Street Journal hittas 

bara en matchande artikel. Från andra källor, som Reuters och Chicago Tribune, hittade 

Retriever endast artiklar mellan vissa specifika datum. Ytterligare efterforskning visade att 

detta vara ett fel i Retriever, relevanta artiklar gick att finna på nyhetskällornas hemsidor även 

under perioder de saknades i Mediearkivet. Också mindre bortfall av ord i slutet av vissa längre 

rubriker från British Daily Mail har påträffats och kan också haft en negativ inverkan på 

maskinläsningen. Trots detta bör den stora mängd artiklar, från ett förhållandevis stort urval, 

göra att bortfallet av dessa källor och ord har en relativt liten påverkan på studiens resultat.  

Tidigt i kampanjen och under primärvalet, handlade många artiklar om samtliga 

republikanska kandidater, inte enkom om Trump, vilket gjorde det svårare att finna lämpliga 

texter. Under kampanjens första månader och bland annat 12/2, 30/5, 2/7, 9/7, 10/7 och 23/7 

2016 var det svårt att finna tillräckligt relevanta artiklar vid varje givet datum. Detta har 

kompletterats genom att andra dagar fått utgöra en större andel av månadens artiklar. 

 

5.3.3. Validitet, reliabilitet och reflexivitet 
Validitet handlar om att mäta det som avses att mäta (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014: 94). 

Att göra undersökningen i en kontrollerad miljö menar Hartman (2004: 146f) minskar risken 

för att omgivande faktorer ska påverka resultatet. Även den mänskliga faktorn kan påverka 

validiteten av en studie menar han, både genom feltolkning av resultat men också på grund av 

att förväntningar om vissa resultat kan leda till att viktiga upptäckter och information missas. 

Inom diskursanalysen anses att forskaren står inte utanför det observerade utan är själv del av 

diskurser. Forskningen formar diskursen samtidigt som diskursen formar forskningen. 

Diskursens ramverk bestämmer vad forskningen innefattar på samma gång som forskningen 

delvis formar diskursens sanningar, det är därför inte möjligt att avgöra hur forskaren påverkar 

det studerade (Bolander & Fejes, 2015: 95). Det går givetvis att diskutera validitet ändå inom 
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diskursanalysen. Studien ska undersöka det den avser att undersöka i relation till exempelvis 

syfte, teori och metod och det måste finnas rimlighet i de tolkningar som görs. 

Reliabilitet handlar om pålitlighet. Detta innebär att under liknande omständigheter ska det 

gå att genomföra en likadan undersökning och få samma resultat (Hartman, 2004: 146). En hög 

reliabilitet innebär inte automatiskt en hög validitet, en studie kan vara upprepbar utan att den 

har undersökt det den avsett att undersöka (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014: 94). Reliabilitet 

är nära länkat med statistisk generalisering och eftersträvas i kvantitativ forskning. Begreppet 

innebär att man genom empiriska studier av korrekt utförda stickprov kan producera resultat 

som är generella för en population (se Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009: 89). Detta gör att 

kvantitativa metoder kan uttala sig generellt om mönster i samhället. Begränsningen är dock att 

allt i samhället inte kan mätas enbart med statistisk. Kvalitativa metoder ger en mer 

mångfacetterad bild av människors liv, de hjälper till att sätta den kvantitativa forskningens 

strukturer i sammanhang (Ahrne & Svensson, 2015: 12). Att då, som i denna studie, kombinera 

dessa två tillvägagångssätt innebär fördel på så sätt att närläsning kombineras med att mer 

övergripande analysera mönster. 

En vanlig kritik som riktas mot kvalitativ forskning är att den är allt för subjektiv (Bryman, 

2012: 368). Här talas inte om reliabilitet och generaliserbarhet i dess kvantitativa mening (Trost, 

2010: 132). Istället värdesätts reflexivitet. Reflexivitet innebär en reflektion över den egna 

förförståelsen i relation till det som studeras (Nationalencyklopedin, u.å.).  Vanligtvis talas det 

inom diskursforskning inte om snedvridenhet eller vinkling, snarare handlar det om att 

tydliggöra vems kontext som studeras samtidigt som motiv och konsekvenser diskuteras 

(Börjesson & Palmblad, 2007: 19). Bjereld, Demker & Hinnfors (2009: 14) menar att 

förförståelse alltid finns hos forskaren när denne formulerar ett problem. Då jag å ena sidan 

formulerat forskningsproblemet, och det å andra sidan inte är relevant med objektivitet i den 

klassiska, kvantitativa bemärkelsen inom diskursteorin, kan det ändå ses som en fördel att 

artiklarna maskinlästs och att MALLET tematiserat artiklarnas ord. Detta hjälper till att 

balansera problemet med forskarens subjektivitet och förförståelse. En hög trovärdighet är 

viktig i kvalitativa studier (Ahrne & Svensson, 2015: 25f). För detta krävs att data insamlats på 

ett seriöst, etisk korrekt vis och att forskningsprocessen präglats av öppenhet (Trost, 2010: 

133f). Detta kan göras bland annat genom tydlig och utförlig metodbeskrivning samt metod- 

och problemdiskussion. Denna studies stora transparens när det kommer till material och 

metodbeskrivning gör att reliabilitet och trovärdighet bör vara relativt hög.  
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6. Resultat och analys  
Syftet med studien är att undersöka hur rapporteringen av Donald Trumps valkampanj sett 

ut i nationella, amerikanska nyhetsmedier samt att diskutera kring nyhetsrapporteringens 

eventuella konsekvenser för valresultatet. Detta görs genom att undersöka vad och hur medierna 

rapporterar, studera konfliktlinjer samt analysera vilka identiteter rapporteringen skapar. 

För att få en bild av artiklarna i sin helhet gjordes en maskinläsning på hela artikelkorpusen. 

Materialet gjorde också mer överskådligt för tidsmässiga förändringar genom att det delades in 

i tre tidsbestämda perioder; före primärvalet, under primärvalet och efter primärvalet. MALLET 

presenterade tio topics (teman), för varje period med de 19 mest sannolika orden i varje topic.  

Tre tydliga huvudteman kunde urskiljas från maskinläsningen; ”Sakfrågor”, ”The horse 

race” och ”Publicitet”. Dessa tre huvudteman illustreras i kommande kapitel med hjälp av tre 

exempel vardera; två tidsuppdelade diskurser samt en diskurs från hela korpusen. Dessa 

visualiseras och diskuteras och kapitlen avslutas med en sammanfattning. Även de topics som 

inte illustreras med exempel handlade om antingen en eller flera av de huvudteman som 

presenteras under rubrik 6.1, 6.2 och 6.3 (se bilaga 2, 3, 4 och 5).  

Alla diskursernas delar och tidsmässiga förändringar presenteras inte denna analys, istället 

har ett antal relevanta exempel plockats ut i varje kapitel för att illustrera de upptäckter som 

gjorts i materialet. Det görs delvis genom citat och hänvisning till artiklar samt genom 

visualiseringar av diskurserna.  

 

6.1. Sakfrågor 
Ett av de huvudteman som upptäcktes i analysen av datamaterialet handlade om sakfrågor. I 

de två diskursiva exempel som presenteras nedan hade det ena fokus på immigration och det 

andra handlade om utrikespolitik.  

 

6.1.1. Immigration  
Den immigrationspolitiska diskursen som presenteras i följande kapitel berör specifikt 

relationerna till Mexiko och invandrare därifrån. Nedan listas de 19 mest sannolika orden i detta 

tema för det tre perioderna som studerats:  
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I alla tre perioder (se ovan) återfinns ord som immigration, wall och Mexico. För att få en större 

inblick i vad denna diskurs består av, förutom dessa 19 mest sannolika ord MALLET räknat ut, 

utökades dessa topics till 200 ord var genom ett Python-script. Visualiseringen föreställande de 

tre tidsperioderna nedan (figur 1) visar dessa utökade teman:  

Periodernas ”tecken” (se noderna figur 1), knyts samman genom de streck som återfinns mellan 

dem. De tre yttersta ordklustren, ett till varje topic, visar de ord som är unika för den givna 

tidsperioden, som denna inte delar med de andra perioderna. Varje tidsperiod delar också ord 

med endast en av de andra perioderna. Dessa ord återfinns mellan två perioder. I centrum av 

figuren syns de ord som är gemensamma för alla tre perioder. Dessa kan ses som diskursens 

nodalpunkter, alltså de tecken som utgör diskursens kärna (se Laclau & Mouffe, 1985). Alla 

övriga tecken som syns i visualiseringen ovan utgör diskursens moment, alltså fixerade tecken 

knutna till nodalpunkterna via ekvivalenskedjor (se Laclau & Mouffe, 1985). Några av de ord 
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(tecken) som knyter samman alla perioder är Mexico, deport och wall. De utgör diskursens 

nodalpunkter. En mängd tecken delas inte med något annan period, eller endast med en av de 

andra perioderna (se figur 1). Perioden under primärvalet handlar om utrikespolitiska relationer 

och har en mindre koppling till de andra perioderna. Tiden före och efter primärvalet har mycket 

gemensamt, de delar tecken rörande social välfärd, arbete och ekonomi. Moment som plan, 

deals och market knyts i en ekvivalenskedja till nodalpunkten Mexico, exempelvis i en artikel 

där Mexiko beskrivs ha en negativ inverkan på USA internationella handel (se Margolis, 2016).  

Medierna använder sig av citat från Trump, genomgående i rapporteringen, i vilka Mexiko 

och mexikaner ständigt knyts till negativa attribut. Det skapas i diskursen två tydliga 

grupperingar; människor med mexikansk bakgrund och ”riktiga” amerikaner. I denna diskurs 

kan American ses som en av dessa centrala tecken, en mästersignifikant, kring vilket tecken 

rörande immigranter från Mexiko knyts (se även Laclau & Mouffe, 1985). Tecken definieras i 

relation till andra tecken (Laclau, 1996), och American får i citatet nedan betydelse som en 

motsats till mexikanska invandrare: 

In a statement to Fox News on Monday, Trump’s campaign said the use of the footage was 
"intentional and selected to demonstrate the severe impact of an open border and the very real 
threat Americans face if we do not immediately build a wall and stop illegal immigration."   

(Fox News, 2016) 
 

Mexican knyts i citatet ovan till kriminalitet och fara, som ett hot mot ”de riktiga” amerikanerna. 

I denna artikel i Los Angeles Times, skriver Mascaro (2016):  

Donald Trump said Friday that U.S. officials are allowing immigrants to enter the country illegally so 
they can vote in the November election. Trump's views are at odds with election laws that allow only 
U.S. citizens to be eligible to vote in the presidential election this fall.  
  

I denna ekvivalenskedja kopplas exempelvis illegalt invandrade mexikaner till hot mot 

demokratin och den nationella säkerheten. I citatet problematiserar också journalisten själv 

illegala invandrare genom att mena att deras eventuella röster skulle strida mot amerikansk lag. 

Detta förstärker den poäng Trump velat göra med sitt uttalande - att mexikaner utgör ett hot. 

Trump sätts också i olika subjektspositioner, han får alltså en identitet knuten till den 

specifika position han innehar i en given diskurs (jfr. Laclau & Mouffe, 1985). Exempelvis 

skriver USA Today: 

Donald Trump doesn’t simply disdain the law and U.S. military values; his avowed commitment to 
ordering war crimes disqualifies him from leading our men and women in uniform 

(VanLandingham & Corn, 2016). 
 

Här placeras Trump i en subjektsposition som kopplas, inte till hans personliga identitet, utan 

till honom som subjekt och till rollen som ”presumtiv president”. I citatet ovan knyts denna 
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subjektsposition till oförmåga och arrogans. I en artikel från Los Angeles Times däremot 

placeras han i en helt annan subjektsposition:  

Trump will give his speech a day after primary contests in five Northeastern states [---] The billionaire 
businessman is the strong favorite in each of those states over his remaining challengers 

(Lee, 2016).  

 

Här innehar Trump inte rollen som “potentiell president” utan istället kopplas till sina 

framgångar inom företagsvärlden och innehar rollen som ”entreprenör”, vilket ger ett intryck 

av honom som mycket kapabel. 

 

6.1.2. Utrikespolitik 
En annan diskurs inom huvudtemat ”Sakfrågor” som återfanns under de tre tidsperioderna 

rör utrikespolitik. Främst internationella relationer och krigsföring med koppling till terrorism. 

Nedan listas de 19 mest sannolika orden för varje period, från maskinläsningen: 

 

Gemensamt för alla perioder i MALLET-körningen ovan var en koppling till det egna landet 

och krig. Figur 2 nedan visar diskursens 200 mest centrala ord under de olika tidsmässiga 

uppdelningarna. Islamic, terrorism och ban är några av de nodalpunkter som artikulerats i 

denna diskurs. Under de första två tredjedelarna av valkampanjen är rapporteringen till synes 

av en mer objektiv karaktär där artiklarna i större utsträckning beskriver Trumps uttalanden och 

åsikter. Under sista halvåret av presidentvalskampanjen får undersökta medier en allt mer 

aggressiv ton som inte på samma sätt använts tidigare (se figur 2). Det beror till viss del, men 

inte enbart, på att Huffington Post från slutet av januari 2016 och framåt avslutade sina artiklar 

om Trump så här: 

Note to our readers: Donald Trump regularly incites political violence and is a serial liar, rampant 
xenophobe, racist, misogynist and birther who has repeatedly pledged to ban all Muslims – 1.6 
billion members of an entire religion – from entering the U.S. 

(Sterne, 2016) 

Trump knyts till en subjektsposition som ”rasist” med tecken som bigotry, conspiracy, birther, 

racism, misogynist och supremasist.  Likt rapporteringen om immigration (se rubrik 6.1.1.) syns 

ett tydligt ”vi mot dem” i denna mediala diskurs.  

Mästersignifikanten American knyts nedan, mer uttalat till positiva tecken. Också den här,  
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likt många andra artiklar i detta huvudtema, utgår från citat. ABC News skriver:  

“First, on the border, the people of this country who want their laws enforced and respected, 
respected by all, and want their borders secured are not racists," Trump said, adding, "It makes you 
smart. It makes you an American. They're all patriotic Americans […] people who speak out against 
radical Islam and who warn about refugees are not Islamophobes," Trump said. "They are decent 
citizens who want to uphold our value as a tolerant society and who want to keep the terrorists the 
hell out of our country."  

(Kelsey & Stracqualursi, 2016) 
 

Citatet visar på hur amerikanska, positiva, attribut ställs mot icke-amerikanska. Det ger en 

inblick i Trumps bild av vad en ”riktig” amerikan, och vad USA är. American knyts till attribut 

som smart och decent. Här knyts nodalpunkter rörande USA som land, till tecken som respected 

och tolerant society. Även när nyhetsmedierna inte förlitar sig på citat kan de ses upprätthålla 

den bild av det ”vi mot dem” som Trump vill förmedla:  

He did not repeat his frequent vow to build a wall on America's border with Mexico, to deport 11 
million Latino immigrants in the country illegally and to deny U.S. entry to most Muslims. Instead, 
he spoke vaguely of stronger borders and of fighting extremism at home and abroad.  

(Wilkinson, 2016) 
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I citatet ovan gör journalisten kopplingen mellan massdeporteringar av mexikaner och starkare 

gränser, samt inträdesnekande av muslimer i USA och extremism. Denna typ av kopplingar 

hjälper till att likställa identiteterna ”muslim” och ”immigrant” med subjektspositioner som 

”hotfull” och ”farlig”. Också Reuters kopplar muslimer till terrorism: 

Trump, […] was asked how a database tracking Muslims differed from efforts last century to track 
Jews in Nazi Germany, and said: "You tell me." […] His comments come amid renewed security 
concerns following the Islamic State attacks in Paris last week that killed at least 129 people and U.S. 
plans to take in 10,000 refugees from Syria.  

(Gibson & Heavey, 2015) 
 

Ovan kopplas människor av muslimsk tro till terrororganisationen ISIS. Journalisten gör det 

genom att koppla ett citat från Trump rörande ett dataregister med muslimer till en då nyligen 

inträffad terrorattack i Paris genomförd av en terrororganisation. Likt många av de andra 

artiklar som återfinns i materialet förstärker rapportering som denna Trumps budskap.  

 

6.1.3. Kapitelsammanfattning ”Sakfrågor” 
Diskurserna från maskinläsningen av den totala artikelkorpusen speglar de diskurser som 

fanns i de tidsavgränsade MALLET-körningarna (se bilaga 5). Inom detta huvudtema återfanns 

betydligt färre topics än hos de andra två huvudteman (se bilaga 2, 3, 4 och 5).  Nedan 

presenteras hur rapporteringen sett ut i stort, när alla artiklar maskinlästs samtidigt, med ”Topic 

9” som exempel för att illustrera det ovan presenterade huvudtemat ”Sakfrågor”. Figur 3 visar 

detta topic med dess 500 mest centrala ord. Orden närmast centrum utgör diskursens viktigaste 

tecken och kan ses som nodalpunkter. De innefattar exempelvis terrorism, border, policy, och 

mexican. Figur 3 förstärker ytterligare de resultat som påvisats under rubrik 6.1.1. och 6.1.2. 

De viktigaste resultaten, som dessa exempel är menade att illustrera, är att trots att 

diskurserna förändras över tid, och kommer att handla om lite olika ämnen under 

valkampanjens gång, finns återkommande tendenser i rapporteringen. 

De studerade medierna förlitar sig i stor utsträckning på citat från Trump i sin rapportering, 

som för att förstärka den negativa bilden av honom. Samtidigt är det också vanligt att han 

beskrivs som en ”företagare” snarare än som ”politiker”. Han hänvisas till som en framgångsrik 

entreprenör i politiska sammanhang, vilket ger intryck av att han är kapabel också som politiker.  

Citaten och journalisternas tolkningar av dem förstärker den verklighet Trump försöker visa 

upp. I samband med dessa citat och tolkningar skapas olika identiteter i rapporteringen. 

Genomgående upplevs ett ”Vi mot dem” i relationen mellan Trumps definition av amerikaner, 

alltså vita, och minoriteter. Minoriteterna i exemplen (mexikaner och muslimer), porträtteras 

som en motpol till ”amerikaner”. De framställs som ett hot mot Trumps definition av den 

flytande signifikanten America. Det uppstår i samband med denna definiering ett antagonistiskt 
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förhållande. Samtidigt som Trump avgjort att en amerikan inte är en muslim eller en immigrant 

från Mexiko så lever och bor många människor i USA med just dessa egenskaper, som ser sig 

själva som amerikaner. Det medierna rapporterar skapar då antagonism eftersom dessa olika 

sätt att se på mästersignifikanten American står i konflikt till varandra.  

Framförallt under kampanjens senare del knyts Trump till en subjektsposition som rasist. I 

och med detta skapas ett antagonistiskt förhållande mellan nyhetsmediernas behov att uppfattas 

som opartiska i valkampanjer (se Shehata, 2010: 30), och förväntan på dem att verka i 

allmänhetens intresse (jfr. McQuail, 1994). Att Trump kopplas till rasistiska tecken kan ses som 

ett försök av medierna att verka i allmänhetens intresse i syfte att ”varna” allmänheten om en 

kandidat som enligt dem besitter stora brister (jfr. Davis & Owen, 1998: 212).  
 

6.2. The horse race   
Tidigare forskning har visat att journalister ofta fokuserar på själva tävlingsmomentet i 

politiska valkampanjer, ”the horse race”, snarare än vid innehållet i de enskilda kandidaternas 

politik (Boyle, 2001: 38; McCombs & Shaw, 1972: 179). Även i denna studie återfanns dessa 
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tendenser. Exemplen nedan innefattar två diskurser med anknytning till ”The horse race”. Den 

ena handlar om Trump i relation till det Republikanska partiet och den andra handlar om Trump 

i relation till Demokraterna och Clinton.  

 

6.2.1. Republikanerna 
Den diskurs som berör Republikanerna handlar till stora delar om placering i 

opinionsundersökningar. Nedan listas temat i perioderna före, under och efter primärvalet: 

 Med tecken som presidential, republican och candidate kopplas denna diskurs till det 

republikanska partiet. I figur 4 visualiseras tidsperiodernas enskilda och gemensamma tecken. 

Även om det i denna diskurs finns unika ord för varje given tidsperiod och moment 

gemensamma endast för två perioder, är temat allmänt och det är svårt att utröna några 

betydande tidsmässiga skillnader. Kandidater ställs mot varandra, jämförs och granskas 

genomgående under kampanjen. CNN:s Collinson (2015) skriver:  

…in the absence of a unified GOP establishment opposition, the fractured, bloated GOP field gives 
Trump a real chance of capturing early voting contests that are the gateway to a sustained bid for 
the nomination. 

 

Här knyts artikulerade tecken, alltså ”moment”, som voting, contests och field till 

nodalpunkterna GOP och establishment. Under primärvalet talas mycket om var, hur och när 

kandidaterna ska göra framträdanden. Viss fokus läggs på uttalanden som gjorts av kandidater, 

gentemot andra kandidater med rubriker som “’Are you sure he's a Mormon?' Donald Trump 

ups his attacks on Mitt Romney…” (Spargo, 2016). Där Trump ifrågasätter Mitt Romneys 

religiösa tro. Det är återkommande i denna mediala diskurs att de olika kandidaterna, Trump 

inkluderad, placeras i subjektspositioner där deras trovärdighet eller förmåga ifrågasätts. 

Alla dessa perioder har, som ovan nämnt, fokus på placering. En del av detta tävlingsmoment 

innefattar opinionsundersökningar, som för att skapa spänning och locka läsare länkas till 

faktiska händelser i valkampanjen (jfr. Davis & Owen, 1998: 214). Exempelvis skriver Reuters: 

For anyone still confused about why Trump is holding strong onto a double-digit lead in most 
presidential primary polls, look no farther than at how much Republican voters trust him. The 
growing trust shows Trump's campaign message - that his experience in business means voters 
should pick him to negotiate trade deals or take on Russia's Vladimir Putin - is resonating. 

(Gibson, 2015)  
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Citatet ovan illustrerar nyss nämnda tendenser tydligt. Här försöker Gibson (2015) skapa 

kausalitet mellan Trumps ledning enligt en opinionsundersökning, och ytterligare en 

opinionsundersökning som bedömt väljares förtroende för honom. Identiteter är föränderliga 

(se Laclau & Mouffe, 1985). I samband med denna typ av rapportering skapas 

subjektspositioner för de olika kandidaterna. Diskursens knutpunkter innefattar både 

kandidaternas namn men också tecken som candidates (se figur 4). När medierna kopplar 

undersökningar om kandidaternas positioner till händelser i valkampanjen turas de om att 
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kopplas till moment som wins och defeat och inta subjektspositioner som ”leader”, ”strong” 

och ”ahead” (se figur 4). Då jämförelse står i fokus i denna diskurs är det kanske föga 

förvånande att det här återfinns antagonism kopplat exempelvis till de ovannämnda 

subjektspositionerna. Följande citat handlar om presidentskapet och vem som är bäst lämpad 

för detta, republikanerna emellan. För CNN skriver Diamond (2016) ”Trump raises Cruz's 

eligibility to run for president”. I artikeln, vars rubrik citeras ovan, ifrågasätter Trump en 

motståndares duglighet att delta i presidentvalet. Artiklar som denna vittnar om ett 

antagonistiskt förhållande i rapporteringen om vem som bör nomineras till partiets kandidat. 

Det finns även ytterligare en stor konflikt här och den gäller diskursen om Republikanerna som 

parti: 

Trump's separate meetings with House and Senate Republicans came amid GOP anxiety about 
sagging polls and continuing conflict about the outspoken businessman who is the party's 
presumptive presidential nominee.  

(Jackson, 2016a) 
 

Flertalet artiklar som den ovan vittnar genomgående i kampanjen, men främst efter primärvalet, 

om en oenighet kring vad det republikanska partiet står för och vad en republikan är. Att denna 

rapportering tilltog efter primärvalet kan eventuellt härledas till att Trump vann nomineringen. 

Hans uttalanden och politiska åsikter har vid olika tidpunkter avvikit från den konventionellt 

Republikanska (se exempelvis Cornwell, 2016; Rogers, 2016). 

 

6.2.2. Demokraterna  
Den andra diskurs som illustrerar huvudtemat ”The horse race”, involverar Demokraterna. 

Nedan listas de tre periodernas topics: 

Gemensamt för, och allra mest sannolikt i alla tre perioder, är mästersignifikanten Clinton. 

MALLET-körningen visar att trots orden till viss del skiljer sig åt mellan perioderna, finns en 

tydligt röd tråd som handlar om Trump i relation till Clinton och Demokraterna.  

De knuttecken som utgör denna diskurs rör den demokratiska valprocessen. Running, politics 

och election utgör några nodalpunkterna i visualiseringen nedan, där periodernas 200 mest 

relevanta ord visas (se figur 5). 
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Perioden innan primärvalet har mindre gemensamt med de andra. Den fokuserar till viss del  

på skandaler. Rubriker som “Hillary puts 'secret weapon' Bill on campaign trail, fueling 

'sexism' feud with Trump” (Fox News, 2015a) knyter bland att samman moment som sexism 

med Clinton och Trump. Artikeln ovan, och andra som den, förstärker bilden av politiken som 

en tävling eller ett spel då kandidaterna placeras i positioner där de tilldelas roller som 

”strateger” vars uppgift är att spela ut sin motståndare. 

Det finns en stark koppling mellan tiden under och efter primärvalet, dessa perioder har ett 

allt större fokus på kandidaternas strategier. Det är inte förvånande då det först är i detta skede 

presidentposten blir en realitet för dem (och för medierna). I en artikel från perioden under 

primärvalet skriver t.ex. Langer (2016) för ABC News:  

Clinton’s ratings on favorability and trustworthiness, while better than Trump’s, are no great shakes. 
That said, should this matchup come about, the current advantage is Clinton’s. She leads Trump by 
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50-41 percent in vote preference among registered voters, her widest advantage in three ABC/Post 
polls since September 
.  

I citatet ovan jämförs Clinton och Trumps trovärdighet och popularitet hos väljarna. På samma 

vis som i den republikanska diskursen (se rubrik 6.2.1.) sätts kandidater, här 

mästersignifikanterna Trump och Clinton, i olika subjektspositioner. Även i denna diskurs berör 

subjektspositionerna deras position i relation till motståndaren, med tecken så som leading, 

losing och winning. 

När en hegemonisk intervention, alltså upplösandet av ett antagonistiskt förhållande (se 

Laclau & Mouffe, 1985), i form av ett primärval genomförts, rådde det inte längre någon 

oenighet kring vilken republikan som skulle representera partiet i presidentvalet. Istället 

handlade nu konfliktlinjen om vem av de två kvarvarande kandidaterna Trump och Clinton som 

var bäst lämpad för presidentskapet. USA Today skriver: 

Trump vs. Clinton: A look at your investment picture […] But politics aside, many Americans are 
concerned about what the next president will mean to them and their family’s financial future. 

(Toya, 2016) 

 

Citatet ovan visar att det finns en oenighet i den mediala diskursen om vem som kommer föra 

den, för USA, bästa politiken. Här finns en konflikt kring vad ”det bästa för USA” innebär. 

 

6.2.3. Kapitelsammanfattning ”The horse race” 
Sett till kampanjen i stort utgjorde ”The horse race”-rapporteringen ett stort antal av alla 

topics (se bilaga 2, 3, 4 och 5).”Topic 0” (figur 6) illustrerar hur temat sett ut i maskinläsningen 

som omfattade alla 3652 artiklar. Desto närmre ord befinner sig centrum av denna cirkel, ju 

starkare knutet till diskursen är de. Tecken som trump, clinton, democrats, republican och 

voters har artikulerats till nodalpunkter här. 

Sammanfattningsvis handlar detta huvudtema genomgående om jämförelse av strategier, 

opinionsundersökningar och placeringar. De studerade nyhetsmedierna förlitade sig i mycket 

stor utsträckning på opinionsundersökningar. En förklaring till det kan vara att de vill ge intryck 

av neutralitet samtidigt som de är något nyhetskällorna själva har kontroll över (se Traugott & 

Powers, 2000: 99). Opinionsundersökningar ger intrycket att medierna bara rapporterar om en 

objektiv verklighet, men egentligen utesluter nyhetsmedierna hela tiden potentiella tecken från 

diskurser (jfr. Couldry, 2012: 84f), bland annat genom att söka kausala förklaringar till sin 

statistik (Bauman & Lavrakas, 2000: 163). De studerade nyhetsartiklarna artikulerar i och med 

opinionsundersökningarna olika identiteter, i form av subjektspositioner, åt kandidaterna. De 

ger kandidaterna roller som förlorare, ledare och vinnare. De ses som pålitliga, opålitliga, 
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kapabla och inkapabla allt eftersom de nyhetsmedierna kopplar opinionsundersökningar till 

händelser i kampanjerna. Detta i sin tur skapar antagonism kring lämpligheten hos de politiker 

som kandiderar i relation till det egna partiet, motståndarpartiet och USA:s välfärd.  

Rapporteringen kring opinionsundersökningar förstärker bilden av ett politiskt val som 

underhållning i form av en tävling och ett spel. När kandidaterna placeras i de olika 

subjektspositionerna diskuteras kring vilka strategiska beslut som lett till deras placering i 

senaste opinionsundersökningen men också vad deras kommande taktiska drag bör vara för att 

spela ut sina motståndare. Denna typ av rapportering gör att folk förlorar intresse och förtroende 

för politiken (se Shehata, 2010: 16).  

 

6.3. Publicitet 
Följande huvudtema handlar om Trumps valkampanj i stort och illustreras med två 

diskursiva exempel; ”Medierapportering om medierapportering” och ”Väljarna”. 
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6.3.1. Medierapportering om medierapportering 
Den diskurs som presenteras först i detta avsnitt berör rapportering om medial rapportering 

och handlar om hur Trump i olika medierelaterade sammanhang. Nedan syns diskursens 19 

mest sannolika ord från maskinläsningen: 

 

Campaign, news och media är de tecken från MALLET-körningen som är beständiga under 

alla perioder. Även de andra tecknen i dessa topic pekar på en diskurs med fokus på medial 

uppmärksamhet kring Trump och hans kampanj. Likt de andra diskurserna utökades också 

denna från att innefatta 19 ord per period, till att inkludera de 200 mest centrala orden per 

tidsperiod (se figur 7 nedan). 

Unikt för första perioden av valkampanjen är ett fokus på Trumps uttalanden på sociala 

medier och hans i allmänhet kontroversiella kampanj. En ekvivalenskedja knyter samman 

moment som, attacking, insults och mocking med nodalpunkten Trump, bland annat i artikeln 

“Trump mocks New York Times reporter with disability” (DeReal, 2015), där han beskrivs håna 

en reporter. Denna period handlar även om Trumps inställning till medier. Hans bojkott av Fox 

News skapar i rapporteringen en ekvivalenskedja med t.ex. controversial, appearence och 

moderator till nodalpunkterna Fox och News (se exempelvis AOL, 2015; Daily Mail, 2015).  

Under primärvalet fortsätter samma typ av rapportering. Washington Post skriver “Donald 

Trump’s rhetorical blitzkrieg against Fox News Channel star Megyn Kelly is one of the most-

talked-about subplots of the 2016 presidential campaign” (Borchers, 2016). Trumps kampanj 

beskrivs här likt en dokusåpa (jfr. rubrik 6.2.3.), där fokus riktas mot hur kampanjen fortlöper 

som underhållning. Samtidigt placeras Trump i en subjektsposition som ”kontroversiell” i och 

med beskrivningen av hans fejd som ”en av de mest omtalade”. Sullivan (2015) skriver följande 

för Washington Post gällande Trumps kampanjkontroverser: 

The tumult has often dominated news coverage, stepping on Trump’s own campaign message and 
averting the spotlight from missteps by Democratic rival Hillary Clinton. 
  

Mästersignifikanten Trump knyts också här till en subjektsposition som ”okonventionell 

utmanare”, som inte beter sig som en ”vanlig” presidentkandidat, utan istället omgärdas av 
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tumult och skandaler. Sullivan (2015) rapporterar om hur skandalartiklar flyttat fokus från 

Trumps politiska frågor och menar även att denna uppmärksamhet tar fokus från Clintons 

skandaler. Det verkar som Sullivan (2015) försöker väga upp den negativa rapporteringen om 

Trump genom att också inkludera Hillarys snedsteg. Det ger också ett intryck av att skandalerna 

de varit inblandade i är likvärdiga, på det viset verkar de samtidigt också båda som likvärdiga 

politiker (jfr. rubrik 6.1.1).  

Andra knyter ännu tydligare Trumps osedvanliga kampanj till något positivt, utan att kanske 

ha den avsikten. Huffington Post skriver följande i april 2016: 

Donald Trump has become this season's campaign phenomenon. He's broken all the rules. Yet he 
could become the Republican presidential nominee and maybe even president. GOP elites are in a 
frenzy. 

(Bandow, 2016) 

 

Uttalanden som det ovan ger intrycket att Trump i subjektspositionen ”presidentkandidat” 

kommer undan med att bryta regler och göra kontroversiella uttalanden. Detta i sin tur kan göra 
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att väljare upplever att Trump har makt att göra vad han vill som kandidat men också som 

potentiell president (jfr. Azari, 2016: 678f).  

 

6.3.2. Väljarna 
Den andra diskurs som illustrerar huvudtemat ”Publicitet” handlar om Trumps väljare och 

de tillställningar där han talar i egenskap av presidentkandidat. Nedan listas de 19 mest 

sannolika orden för varje given period i denna diskurs: 

Supporters och people utgör, tillsammans med den ständigt återkommande knutpunkten Trump, 

de tecken som återfinns genomgående i MALLET:s output. Figur 8 nedan visar dessa perioder 

utökade till 200 ord vardera. 

Under första perioden fokuserar rapporteringen på hur Trumps kampanj fortlöpt (se 

exempelvis Fox News, 2015b). Från och med andra perioden får rapporteringen en allt mer 

aggressiv ton. Tecken som KKK, xenophobe, nationalist, racist och bigotry utgör i 

ekvivalenskedjor av moment en koppling till mästersignifikanten Trump och vittnar om en allt 

mer subjektiv rapportering från medierna. Återigen kan detta delvis härledas till 

redaktörsnoteringen i Huffington Post (se rubrik 6.1.2.), men inte uteslutande. Nationalist och 

bigotry är moment som inte knyts till Trump där, utan artikuleras genom andra artiklar. Med en 

rapportering som denna uppstår konflikter kring Trumps okonventionella sätt. I denna diskurs 

sätts Trump i en subjektsposition bland annat som ”rasist” och det uppstår ett antagonistiskt 

förhållande till den allmänt vedertagna, i diskursteoretiska termer ”objektiva” (se Laclau & 

Mouffe, 1985), synen på människors lika värde i ett demokratiskt samhälle (jfr. rubrik 6.1.3.).  

Under sista perioden av kampanjen kretsar stora delar av rapporteringen kring Trumps 

påstående att valet riskerar att riggas (se exempelvis Horowitz, 2016; Jackson, 2016b), både 

genom förfalskning av röstsedlar, men också genom en påstådd mediekonspiration. Los 

Angeles Times (2016) skriver ”Donald Trump calls on election observers to help patrol polling 

sites”, där Trump vädjar till sina anhängare att övervaka vallokalerna för att förhindra valfusk. 

Det är även under denna period, närmare bestämt under den tredje presidentdebatten mot 

Clinton, som Trump tillkännager att han kanske inte kommer acceptera en eventuell förlust på 

valdagen. Detta på grund av den tidigare nämnda, presumtiva, manipulationen av valrösterna. 
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De undersökta nyhetsmedierna har genomgående ett kritiskt förhållningssätt till påståendet att 

valet på förhand skulle kunna vara uppgjort. Detta beskrivs i artiklar som "Vote rigging, 

democracy and an accidental precinct captain“, där Chicago Tribunes Grossman (2016) bland 

annat diskuterar hur svårt det vore att i realiteten rigga ett val. Här uppstår en konflikt mellan 

vad Trump och hans anhängare upplever som risker i ett korrupt valsystem, och det allmänt 

vedertagna, ”objektiva” förtroendet för det demokratiska systemet och etablerade medier.  

Genomgående i den mediala diskursen om Trumps väljare läggs en stor fokus på vad som 

hänt och sagts under kampanjeventen. Election, violence, demonstrators och trumpsupporters 

är moment i den ekvivalenskedja som innefattar rubriker som ”Trump's raucous rallies create 

unique challenges for security” (Johnson, 2016),” Trump on protester: 'Maybe he should have 

been roughed up'” (Diamond, 2015) och ”Trump sign lined with razor blades cuts man at 

polling site” (Salo, 2016). Dessa tre är alla exempel på hur de studerade nyhetskällorna kopplar 



38 

 

våld och oroligheter till Trumps event, vilket i sin tur reflekterar hans följare. Trots att det ibland 

handlar om människor som protesterat framställs även Trumps följare som våldsbenägna (se 

Diamond, 2015; Johnson, 2016; Salo, 2016). 

 

6.3.3. Kapitelsammanfattning ”Publicitet” 
Nedan agerar ”Topic 6” (figur 9) exempel för rapporteringen i stort sett ut, kopplat till 

huvudtemat ”Publicitet. Likt de andra två diskurserna som representerar den totala 

kampanjtiden (se rubrik 6.1.3.; 6.2.3.) återfinns i stort sett samma tecken här som under de 

tidsavgränsade perioderna. Nodalpunkterna innefattar tecken så som rally, media, reporters och 

event. Detta huvudtema, i likhet med ”The horse race” tar upp betydande plats i den 

övergripande rapporteringen (se bilaga 2, 3, 4 och 5). 
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För att sammanfatta huvudtemat ”Publicitet” kan sägas att Trump tidigt i kampanjen utsattes 

för relativt lite kritik, i en mer beskrivande journalistik. Detta kan eventuellt härledas till hans 

då låga siffror i opinionsundersökningarna (se Wells et. al., 2016: 670). Längre in i kampanjen 

får rapporteringen en allt mer negativ ton (jfr. rubrik 6.1.3.). Medierna verkar vilja måla upp en 

negativ bild av Trump, som ett ställningstagande mot honom och hans politik. Här skapas en 

motsättning då mediernas sätt att rapportera om Trump och hans valkampanj samtidigt 

legitimerar honom som trovärdig kandidat. Detta görs genom att nyhetskällorna jämför de 

skandaler Trump medverkat i med kritik Clinton utsatts för, på något sätt för att väga upp den 

negativa rapporteringen om Trump. Detta får de båda kandidaterna att verka likvärdiga.  

De undersökta nyhetsmedierna placerar ibland Trump i en subjektsposition som 

kontroversiell. I ett försök att få publicitet kan Trump ses lyfta vissa frågor och göra vissa 

ställningstaganden. Han sticker ut för att synas och blir omtalad samtidigt som han skapar en 

stark gemenskap till sina anhängare (jfr. Boyle, 2001: 40). Dodo (2016: 569f) menar att Trump 

står utanför det politiska etablissemang som många av hans väljare upplever har svikit och lurat 

dem. Detta skapar en tillhörighet mellan Trump och väljarna (jfr. 6.1.; Seltzer, 2016). 

De konfliktlinjer, den antagonism som upptäckts i diskursens analyserade artiklar berör 

kampanjens kopplingar till diskriminering och den politiska extremhögern (se rubrik 6.3.2.). 

Trump placeras genom nyhetsrapporteringen i en subjektsposition som rasist och det uppstår 

ett antagonistiskt förhållande till den, i ett demokratiskt samhälle, självklara synen på 

människors lika värde. En annan konfliktlinje som återfinns berör hela den moderna 

demokratins fundament. Trump påstår att det amerikanska valsystemet och de etablerade 

medierna är korrupta, i och med detta ifrågasätts demokratin som politiskt system.  
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7. Sammanfattande slutdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur rapporteringen av Donald Trumps valkampanj sett 

ut i nationella, amerikanska nyhetsmedier samt att diskutera kring nyhetsrapporteringens 

eventuella konsekvenser för valresultatet. För att ta reda på detta har jag studerat hur 

nyhetsrapporteringen sett ut och förändrats, vilka identiteter som skapats samt vilka 

konfliktlinjer som rapporteringen bestått av. 

Tre huvudteman kunde urskiljas ur de 3652 artiklar som analyserats. Dessa huvudteman 

rörde sakfrågor (se rubrik 6.1.), kampanjens tävlingsmoment (se rubrik 6.2.) samt kampanjens 

mediala uppmärksamhet (se rubrik 6.3.). De studerade artiklarna uppvisade en förvånansvärt 

stor mängd likformiga texter. En överväldigande mängd av artiklarna handlade om de två 

huvudämnena utanför sakpolitiken. En större del av artiklarna handlade exempelvis om 

opinionsundersökningar i någon form, trots att artiklar som dessa aktivt undveks i urvalet (se 

rubrik 4.). Opinionsundersökningarna förstärkte bilden av att valet endast var underhållning i 

form av en tävling. Medierna knöt i samband med statistiken placeringar till faktiska händelser 

i kampanjen och diskuterade kring strategiska beslut och taktiska drag kandidaterna emellan. 

I kapitel 6.1. och 6.3. verkade medierna försöka förstärka en bild av Trump genom att 

använda sig av citat (jfr. Kumar, 2014: 14f). Den bild som uppvisas av honom tidigt i 

kampanjen är beskrivande, han utsätts för förhållandevis lite kritik. Längre in blir kampanjen 

blir rapporteringen allt mer negativ, vilket kan tolkas som ett försök av medierna att agerar i 

allmänhetens intresse för att han inte ska väljas till president (jfr. Davis & Owen, 1998: 212). 

Samtidigt finns också ett element i rapporteringen av att vilja väga upp det negativa om Trump 

genom att skriva negativt om andra kandidater (se rubrik 6.3.1).  

Nyhetskällornas bild av verkligheten är inte objektiv, också de är en del av diskurser. De 

hjälper till att förmedla Trumps budskap genom sin rapportering och konstruerar en verklighet 

där minoriteters identiteter knyts till negativa attribut (se rubrik 6.1.3.). De ger hans kampanj 

underhållningsvärde (se rubrik 6.3.1.), legitimerar honom som kandidat (se rubrik 6.1.1.; 6.3.1.) 

och ger intrycket av att han kommer undan med att göra vad han vill (se rubrik 6.3.3.).  

Den stora mängd negativa artiklar om Trump som person, hans kampanj och kampanjevent 

skapar en gemenskap i utanförskapet mellan Trump och hans väljare (se rubrik 6.3.2.; jfr. 

Seltzer, 2016). Trump verkar stå utanför det politiska etablissemang som många av hans väljare 

upplever har svikit och lurat dem (jfr. Dodo, 2016: 569f; Wells et.al., 2016: 670). Detta kan ha 

sin grund i en bristande förmåga hos den etablerade politiska ledningen att tillgodose 

människors behov efter den ekonomiska kraschen 2008 (jfr. Savage, 2010: 184).  
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Nyhetsrapporteringen innefattade en stor mängd konfliktlinjer och motstridiga definitioner 

av identiteter, såväl som ting och företeelser. Mediernas rapportering skapar flertalet 

antagonistiska förhållanden som bland annat handlar om lämpligheten hos de politiker som 

kandiderar i relation till det egna partiet, motståndarpartiet, väljarna och USA:s välfärd. Det 

finns också konfliktlinjer, som går så långt på djupet att de kan sägas beröra synen på 

människors lika värde, hela det demokratiska samhällets valsystem och syn på etablerade 

medier. Trumps påstående att det amerikanska valsystemet och de etablerade medierna är 

korrupta skapar antagonism och en misstro hos väljarna. Denna misstro och oro kan ha varit ett 

skäl för nyhetskällornas fokus på opinionsundersökningar, eftersom de ger intryck av neutralitet 

(se Traugott & Powers, 2000: 99).   

Rapporteringen om Trump ger klick (Wells et. al., 2016: 670), men människor, många vars 

enda information om aktuella händelser kommer från nyheterna (se McCombs, 2014: 1), 

riskerar att missa det som borde stå i fokus för ett presidentval, sakfrågorna. Resultatet från 

denna studie visare att skandaler och kontroverser tillsammans med, i många fall, meningslös 

statistik, tagit utrymme i rapporteringen bort från den viktiga sakpolitiken. Detta gör att 

människor kanske inte fått verktyg att bedöma kandidaterna utefter den politik de ville föra som 

president utan istället utifrån hur mycket, och i vilka sammanhang, de hörts i medierna.  

 

7.3. Fortsatt forskning 
Det hade varit mycket intressant att vidare studera det identitetsskapande och de 

antagonistiska förhållanden nyhetsrapporteringen kring Trumps valkampanj innehöll. 

Materialet är ännu inte uttömt och det vore spännande att få en ännu djupare inblick i 

diskursernas strukturer. 

Vidare finns det otaliga teorier kring vad som lett till Trumps framgångar. Hur medierna 

bidrog till att Trump vann presidentvalet kan givetvis inte besvaras enbart genom denna studie 

men den kan verka som en grund för fortsatt forskning om mediernas roll i demokratiska val. 

För att förstå det problem som studerats i denna uppsats till fullo, behöver det undersökas ur 

olika infallsvinklar. Studien har inte undersökt hur mediernas budskap mottagits av de 

amerikanska väljarna. Vad människor upplevde, hur de motiverade och resonerade kring Trump 

och mediernas rapportering om honom är en möjlig fortsatt forskning som vidare skulle skapa 

förståelse för mediernas inverkan på presidentvalet 2016. Vissa hävdar att medierna har makt 

att sätta agenda för det offentliga samtalet i den bemärkelse att de styr om vad som rapporteras. 

De menar dock att medierna inte i någon större utsträckning påverkar människors åsikter om 

dessa ämnen (se exempelvis Kiousis, 2005: 22). Andra menar att medierna omvandlar politisk 
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makt till kulturell makt (se Corner, 2011: 14). Det vore intressant att testa dessa påståenden och 

undersöka hur rapporteringen mottogs genom att studera hur mediernas budskap påverkade de 

amerikanska väljarnas röstning. 

Det går inte heller att få en helhetsbild av ett fenomen utan att undersöka andra källor. Guthey 

(2016: 668) menar att sociala medier och kändisskap kan ha varit viktiga faktorer för Trumps 

framgångar i valet. Det vore därför intressant att studera hans kampanj vidare på sociala medier, 

i TV och i radio. Det vore också spännande att i vidare forskning att göra motsvarande 

undersökningar kring Clintons kampanj för att därefter jämföra de två kandidaterna. 
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