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Abstract 
 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur gestaltningen av de amerikanska presidentvalen 

1860 och 1960 tog sig utryck och förmedlades i de svenska tidningarna Aftonbladet, 

Göteborgs Handels- och sjöfartstidning och Expressen. De tidningar jag valt har tydliga 

politiska inriktningar, då jag vill med min undersökning se om tidningarnas ideologi 

påverkade deras rapportering av valen. Valet 1860 är det Aftonbladet och Göteborgs Handels- 

och Sjöfartstidning som undersöks. Under denna tid var de båda liberala tidningar. Till valet 

1960 byts Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning ut mot Expressen då Göteborgs Handels- 

och Sjöfartstidning hade tappat sin plats som en av Sveriges mest inflytelserika tidningar. År 

1960 hade inte Aftonbladet längre en liberal inriktning utan var nu socialdemokratisk. 

Däremot var Expressen liberal. I undersökningen används en kvalitativ komparativ textanalys 

för att granska tidningarnas artiklar.  

Teorin som studien använder är gestaltningsteorin såsom Jesper Strömbäck förklarar den. 

Uppsatsen kommer titta främst hur kandidaterna, sakfrågorna och bilden av USA beskrevs i 

tidningarnas rapportering.  

Undersökningen visar att i båda valen rapporterar alla tidningar utifrån en politisk agenda där 

de gestaltade en av kandidaterna och hans politik som mer positiv medan den andra 

kandidaten och hans politik gestaltades som mer negativa. De skillnader som fanns i 

rapporteringen mellan valen berodde främst på den teknologiska och politiska utvecklingen 

som skett under de åren som skilde mellan valen. Men jag kunde även se skillnader i hur de 

gestaltade de olika kandidaterna i sina artiklar.
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Inledning 
 

I USA har medborgarna sedan det första valet 1789 kunnat rösta fram landets president var 

fjärde år.1  Nu för tiden anses det amerikanska presidentvalet vara bland de största 

händelserna i världen och får en enorm uppmärksamhet i internationell media, så även i den 

svenska. Orsaken till intresset för USA är att landet är den ledande supermakten i världen, 

vilket de har varit under en längre tid och de andra länderna i världen kommer att påverkas av 

vad som händer i USA. Men hur var det förr i tiden? Ansågs det amerikanska presidentvalet 

vara en lika viktig händelse i världen eller hur rapporterade de svenska tidningarna om valen?  

Presidentvalen 1860 och 1960 är två av de mest kända presidentvalen i USA:s historia. 1860 

fanns det en stor konflikt i landet angående slaverifrågan som riskerade att splittra landet 

mellan syd- och nordstaterna.2 Under denna tid var Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 

och Aftonbladet två av Sveriges mest ansedda och lästa tidningar.34 1960 var den stora 

konflikten istället mellan USA och den konkurrerande supermakten Sovjetunionen i det så 

kallade kalla kriget.5 Under denna period tillhörde Aftonbladet fortfarande till Sveriges mest 

lästa och inflytelserika tidningar. Men till detta valet hade Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning tappat i både status och läsare på grund av ekonomiska problem. Istället hade 

nu Expressen gått om och blivit Sveriges största dagstidning.6 Ny teknologi hade även nu 

gjort att det fanns en större tillgång på information och nya sett för politikerna att synas på. 

Frågan här är hur dessa politiska och teknologiska utvecklingar förändrade rapporteringen 

mellan 1860 och 1960? 

Alla tre tidningar präglades även av politiska ideologier. Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning och Expressen var liberala medan Aftonbladet var liberal under valet 1860 och 

                                                           
1 Bhul, Ida, Presidentval i USA – vem, vad och när?, http://varldenshistoria.se/samhalle/amerikas-

historia/presidentval-i-usa-vem-vad-och-nar [hämtad: 2018-04-20]       
2 ” Abraham Lincoln” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/abraham-lincoln [hämtad: 

2018-04-20] 
3 ”Aftonbladet” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aftonbladet [hämtad: 2018-04-20] 
4 ”Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning” 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%B6teborgs-handels-och-sj%C3%B6farts-

tidning [hämtad: 2018-04-20] 
5 ”Kalla Kriget” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kalla-kriget [hämtad: 2018-04-20] 
6 ”Expressen”  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/expressen [hämtad: 2018-04-20] 

http://varldenshistoria.se/samhalle/amerikas-historia/presidentval-i-usa-vem-vad-och-nar
http://varldenshistoria.se/samhalle/amerikas-historia/presidentval-i-usa-vem-vad-och-nar
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/abraham-lincoln
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aftonbladet
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%B6teborgs-handels-och-sj%C3%B6farts-tidning
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%B6teborgs-handels-och-sj%C3%B6farts-tidning
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kalla-kriget
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/expressen
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valet 1960 var de socialdemokratiska.789 Denna uppsats strävar även efter att kunna besvara 

frågan om och i så fall hur tidningarnas politiska ideologi påverkade deras rapportering av 

valet.  

 

Syfte och Frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur svenska tidningar har rapporterat om de 

amerikanska presidentvalen 1860 och 1960 för att jämföra vad det fanns för likheter och 

skillnader mellan tidningarna och valen. 

1. Hur beskrevs presidentkandidaterna, sakfrågorna och bilden av USA i svensk press under 

1860-talets respektive 1960-talet?  

2. Vilka skillnader och likheter går att skönja i rapporteringen i olika tidningar, samt valen 

1860 respektive 1960?  

3. Vad berodde dessa skillnader och likheter på? 

 

Metod och källor 
 

I min undersökning kommer jag att studera artiklar från de tre tidningarna Aftonbladet, 

Göteborgs handels- och sjöfartstidning och Expressen. Dessa tidningar har jag valt då de var 

tongivande vid de aktuella tidpunkterna. Valet 1860 kommer jag att använda Aftonbladet och 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning då de var tidningar med hög status vid denna tid. Till 

valet 1960 har jag dock bytt ut Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning då den hade tappat 

status och Expressen hade gått om den. Alla artiklar från tidningarna har jag studerat genom 

kungliga bibliotekets databas. För valet 1860 har jag valt artiklar från hela valåret och för 

valet 1960 kommer jag att använda mig av artiklar från 1 november till 10 november. Detta 

beror på att det finns en stor skillnad i antalet artiklar som fanns att tillgå. Bara under perioden 

1 – 10 november fanns det ungefär lika många artiklar som det fanns för hela året 1860.  

                                                           
7 ”Göteborgs Handel- och Sjöfartstidning” 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%B6teborgs-handels-och-sj%C3%B6farts-

tidning [hämtad: 2018-03-14] 
8 ”Expressen” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/expressen [hämtad: 2018-03-14] 
9 ”Aftonbladet” https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aftonbladet [hämtad: 2018-03-14] 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%B6teborgs-handels-och-sj%C3%B6farts-tidning
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%B6teborgs-handels-och-sj%C3%B6farts-tidning
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/expressen
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aftonbladet
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Artiklarna kommer sedan att granskas utifrån en kvalitativ komparativ textanalys där jag 

kommer att framföra de likheter och skillnader mellan tidningarna och hur deras rapportering 

förändrades mellan de olika valen. I boken Fråga det förflutna skriver Stellan Dahlgren och 

Anders Florén att man kan använda den komparativa metoden till att:  

1. Urskilja det generella från det unika, kvantitativt (omfattning av fenomen) eller viktigast 

(kvalitativt). Detta kan ske i såväl beskrivande som    förklarande syfte. 

2. Upptäck betydelsefulla, tidigare okända fenomen och strukturer. 

3. Upptäcka nya viktiga processer. 

4. Upptäcka nya viktiga förklaringar, till exempel varför samma förhållanden eller     

samma idéer uppstår på helt olika ställen.10 

Det är framförallt punkt 4 som den komparativa metoden kommer att användas. Angående 

punkt 4 skriver Dahlgren och Florén ”historikern måste avgöra om de likheter man finner 

beror på att det har förekommit någon påverkan, till exempel från en ideologi till en annan”11  

Presidentvalen som kommer att undersökas är de som hölls åren 1860 och 1960. Anledningen 

till att tidsperioden mellan 1860 till 1960 är att det är en tidsperiod i USA:s historia, där de 

gick från att vara en ganska ny nation 1860 för att hundra år senare 1960 var en av två 

supermakter i världen. Artiklarna jag kommer att använda mig av är artiklar som behandlar 

presidentvalet. Jag kommer alltså inte använda mig av artiklar som handlar om USA men inte 

skriver något om presidentvalet. Detta för att hade blivit alldeles för mycket material att 

behandla annars, speciellt för valet 1960. Till valet 1860 används 20 artiklar (Aftonbladet 9 

och Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 11) och till lika många artiklar används även till 

valet 1960 (Aftonbladet 10 och Expressen 10).  

I undersökningsdelen om 1960 års val kommer även åtta opinionsartiklar att inkluderas. Detta 

för att opinionssidorna utgår från samma politiska agenda som tidningen de skriver för. På så 

sätt kan en jämförelse mellan nyhetsartiklarna och opinionsartiklarna göras för att se ifall de 

är skrivna utifrån samma agenda eller om de går emot varandra. Till valet 1860 har det inte 

gjorts då det helt enkelt inte fanns några opinionssidor under denna tidsperioden. 

 

                                                           
10 Dahlgren, Stellan, Florén, Anders, Fråga det förflutna, Lund, 1996, s. 199. 
11 Ibid. 
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Nedanför kommer en presentation av de två tidningarnas historiska utveckling mellan 1860–

1960 som jag valt att använda mig av.  

 

Aftonbladet 
 

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta som en radikal liberal tidning som blev ett 

slagkraftigt organ för den liberala oppositionen mot kung Karl XIV Johan samt för 

borgarklassens krav på näringsfrihet och ekonomiska reformer. Aftonbladet förde en 

respektlös ton som frigjorde den politiska debatten och inledde ett nytt skedde i den svenska 

pressen.12  

Den liberala stilen fortsatte fram till 1874 men började efter det att röra sig mot det 

konservativa lägret. När Harald Sholman blev redaktör (1890–1921) och familjen Sholman 

blev ägare stärktes konservatismen inom tidningen, Bland annat hade man en tyskvänlig 

hållning under första världskriget.13  

På 1920-talet sjönk tidningens upplaga och anseende krisartat. Men efter att finansmannen 

Torsten Kreuger blivit ägare 1932 och P.G. Peterson fått jobbet som chefredaktör utvecklades 

Aftonbladet till att bli en modern och masspridd tidning. Man gick tillbaka till att hålla en 

liberal linje, började tryckas i tabloidformat och präglades nu av snabb, sensationsinriktad 

nyhetsförmedling och hård satsning på idrotts- och nöjesmaterial. 

Under andra världskriget innebar nya problem för Aftonbladet då den politiska redaktionen 

sympatiserade med Tyskland och nazismen de första krigsåren. Detta ledde till protester mot 

Aftonbladet och bidrog till att konkurrerande kvällstidningar startades som till exempel 

Expressen.  

Efter andra världskriget stod Aftonbladet närmst Folkpartiet fram till 1956 då Kreuger 

överraskande sålde tidningen till LO. Efter försäljningen så har Aftonbladet stått nära 

socialdemokraterna. 14  

 

 

                                                           
12 “Aftonbladet”, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aftonbladet [hämtad: 2018-02-27] 
13 Ibid. 
14 Ibid. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aftonbladet
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Göteborgs Handel- och Sjöfartstidning 
 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning grundades 1832 av Magnus Prytz 1832 som en liberal 

tidning och fungerade som ett organ för oppositionen mot kung Karl XIV Johan, vilket ledde 

till åtal och indragningar.15  

Under andra halvan av 1800-talet var GHT en av Sveriges mest ansedda tidningar. De 

kämpade för liberala reformer som upplysning, medborglig frihet och folkstyre.  

En ny storhetstid för tidningen var åren under Torgny Segerstedt som chefredaktör 1917–

1945. Man satsade mycket under denna perioden på kultur och Han markerade tidningens 

karaktär av kulturorgan genom inrättandet av ”tredje sidan”, en sida med kulturmaterial av 

olika slag, allt från populärvetenskapliga artiklar till nyskrivna dikter av kända författare. En 

annan nyhet var spalten ”I dag”, där i första hand Segerstedt själv skrev osignerade, starkt 

personliga artiklar.  

Från Hitlers maktövertagande 1933 förde tidningen en hård strid mot den tyska nazismen, 

som gjorde tidningen uppmärksammad i hela världen. Under andra världskriget citerades 

GHT artiklar regelbundet i BBC:s sändningar och spreds i hemlighet inom den norska och 

danska motståndsrörelsen. Inrikespolitiskt var tidningen under kriget en kritiker av Per Albin 

Hansson samlingsregering, särskilt av avvikelserna från neutralitetspolitiken till tyskarnas 

förmån och den repressiva tryckfrihetspolitiken. De styrande svarade med att flera gånger 

konfiskera tidningen. Men under 1930-talet började tidningen få ekonomiska problem mycket 

tack vare konkurrensen från Göteborgsposten. Detta ledde till att GHT började tappa i sin 

status och tillslut lades tidningen ner 1985.16 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 “Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning”, 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%B6teborgs-handels-och-sj%C3%B6farts-

tidning. [hämtad: 2018-02-27] 
16 Ibid. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%B6teborgs-handels-och-sj%C3%B6farts-tidning
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%B6teborgs-handels-och-sj%C3%B6farts-tidning
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Expressen 
 

Tidningen grundades 1944 av AB Dagens Nyheter. Tidningen hade planerats under en längre 

tid bland annat hade DN och LO diskuterat att ge ut en kvällstidning tillsammans som motvikt 

till den tyskvänliga Aftonbladet, men de kunde inte komma överens. De personer som 

förknippas med tidningens tillkomst är Albert Bonnier jr och Carl-Adam Nycop.17 

Bonnier drev länge frågan i DN:s styrelse om att skapa en rikstidning i tabloidformat, och 

Nycop utarbetade ett redaktionellt program. I det senare framhölls att Expressen inte bara 

skulle ha ett säljande innehåll av nyheter, sport och tecknade serier utan också en högt 

utvecklad ledar- och kulturavdelning och där skilja sig från sina utländska förebilder Daily 

Mirror, Daily News och Paris-Soir. Utmärkande för Expressen blev bild- och 

personjournalistiken, i det senare fallet ofta på temat den enskilda individen mot 

makthavarna.18 

Till Expressens huvudredaktör utsågs DN:s Ivar Harrie Nycop blev redaktionschef och Bertil 

Norgren från Nya Dagligt Allehanda direktör. Expressen etablerade så kallade riksredaktioner 

runt om i landet för att kunna bli en rikstidning och började distribuera tidningar med flyg, 

sälja tidningar i alla slags butiker och började även att trycka utanför Stockholm.  Expressen 

passerade konkurrenten Aftonbladet i upplaga 1952, gick förbi DN 1958 och blev landets 

största dagstidning utan att DN:s upplaga drabbades. Expressen förblev därefter Sveriges 

största kvällstidning till 1996.19 

När Harrie avgick 1959 omorganiserades redaktionsledningen. Per Wrigstad blev 

chefredaktör och ansvarig utgivare och gav ledarsidan en klar folkpartiprofil; Nycop blev 

administrativ chefredaktör och Bo Strömstedt kulturredaktör.20 

De tre tidningarna som kommer att undersökas har olika politiska inriktningar och det är 

bland annat hur dessa ideologier påverkade deras rapportering som kommer att undersökas, 

därför är det viktigt att jag är medveten om deras politiska ideologi och kan analysera deras 

artiklar på ett sådant sett att man kan se ifall de försöker vinkla sin rapportering efter en 

politisk agenda. 

                                                           
17 ”Expressen”,  https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/expressen [hämtad: 2018-03-20] 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/expressen
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Förtydligande 
 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning kommer att i undersökningen att förkortas GHT då 

detta är en allmän förkortning av tidningen. 

 

 

Teori 
 

Den teorin som kommer att användas i uppsatsen är gestaltningsteorin. I boken kampen om 

opinionen av Lars Nord och Jesper Strömbäck förklarar Jesper Strömbäck i kapitlet 

Valjournalistikens gestaltningar av politiken att gestaltningsteorin är den mest framträdande 

teorin när det kommer till den nyhetsjournalistiska bevakningen av politik och samhälle samt 

mediernas effekter. Han fortsätter att skriva att utgångspunkten för gestaltningsteorin är att 

journalistiken inte utgör och aldrig kan utgöra en neutral spegel av verkligheten. Detta på 

grund av att verkligheten är obegränsad medan mediernas format är begränsade handlar 

journalistik väldigt mycket om att välja och välja bort. Det handlar om att välja allt från 

ämnen, händelser, källor, ord och betoningar. Tillsammans bildar dessa val den gestaltning av 

verkligheten som uppstår i media.21  

Strömbäck förklarar vidare att konsekvensen av detta är att de journalistiska gestaltningarna 

av verkligheten aldrig är helt neutrala. Det beror dels på att språket inte är neutralt, dels att 

varje val innebär att något väljs bort, vilket gör så att bilden av verkligheten påverkas. Det 

handlar också om att de journalistiska gestaltningarna liksom journalistiken i övrigt formas av 

det sammanhang i vilket journalistiken produceras. Mediernas format, organisation, 

arbetsvillkor, normer, behov av uppmärksamhet samt samspel med politiska och ekonomiska 

aktörer spelar en stor roll för hur journalistiken gestaltar verkligheten och de aspekter och 

aktörer som nyheterna handlar om.22   

När det kommer till den journalistiska bevakningen av politik varierar det i hur mycket den 

kan påverka människor. Studier har visat att människor med låga kunskaper om politik har 

                                                           
21 Nord, Lars, Strömbäck, Jesper, Kampen om opinionen, Litauen, 2013, s. 119. 
22 Ibid. 
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lättare för att påverkas av mediernas gestaltningar.23 Det betyder att medierna har en makt 

över hur människor uppfattar politiken genom deras sätt att gestalta verkligheten, eftersom 

deras gestaltningssätt påverkar hur människor uppfattar till exempel politiker. Då även den 

bild människor får av politiker har mer att göra med hur medierna porträtterar dem än hur de 

är i verkliga livet. Det visar att det snarare är den bild som media presenterar som är den 

viktiga än vad som är den egentliga verkligheten.24  

Capella och Jamieson undersökte i sin bok Spiral of Cynicism: The Press and the Public 

Good från 1997 ifall mediernas gestaltningar påverkar den bild människor har av politik och 

politiker. De skriver att mediernas val av vilken information de lägger fram bidrar till att göra 

att den anses som mer viktig, samtidigt som annan information väljs bort och anses då som 

mindre viktig. Medierna kan också påverka hur sina läsare tänker och känner om ett ämne 

genom att skriva på ett visst sätt.25 

 Gestaltningsteorin kommer i denna uppsats att användas som hjälp för att diskutera de 

empiriska resultaten om hur tidningarna rapporterade och gestaltade kandidaterna, politiken 

och USA som land för att passa deras politiska motiv.   

 

Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskningen jag har hittat handlar mest om hur svensk press har rapporterat om 

svenska val eller om ett specifikt amerikanskt presidentval. Jag har dock inte hittat att det 

gjorts en studie som jämför hur olika svenska tidningar har rapporterat om två olika 

presidentval under en hundra års period, för att på så sett ta reda på hur svenska mediers 

rapportering av USA:s presidentval har förändrats genom åren.  

I boken Kommunismens ansikte har Ester Pollack undersökt hur fem svenska tidningar 

skriver om Moskvaprocessen 1936-1938 som var ett antal rättegångar skapade av den 

sovjetiska ledaren Josef Stalin för att kunna rensa ut all opposition från kommunistpartiet.26   

                                                           
23 Strömbäck, Jesper, Den medialiserade demokratin: om journalistikens ideal, verklighet och makt, Stockholm, 

2004, s. 237. 
24 Ibid, s. 47, 168–169.  
25 Capella, Joseph. N, Hall Jamieson, Kathleen, Spiral of Cynicism: The Press and the Public Good, 1992, s. 39-

40. 
26 Pollack, Ester, ”Moskvaprocesserna i svensk press”, i Mai Köll, Anu, Kommunismens ansikten, Stockholm, 

2005, s. 55. 
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Alla tidningar hon undersöker har olika politiska färger och de är Dagens Nyheter (liberal), 

Stockholms-Tidning Stockholms Dagblad (liberal och tyskvänlig), Social-Demokraten 

(socialdemokratisk), Nya Dagliga Allehanda (högersinnad) och Göteborgs handels- och 

sjöfartstidning (antinazistisk).27  Frågorna Pollack vill ha svar på är vilken bild som förmedlas 

till de svenska läsarna, om rapporteringen är en tydlig eller motsägelsefull och om 

tidningarnas rapportering följer en politisk färg.  

Det Pollack kommer fram till är att de fem tidningarnas syn på Moskvaprocessen varierar på 

grund av sin politiska färg. Bland annat så går den högerinriktade tidningen Nya Dagliga 

Allehanda och den socialdemokratiska Social-Demokraten hårdare åt sovjet i sin rapportering 

(dock på olika politiska grunder) än vad den liberala tidningen Stockholms-Tidning gör.28  

Dock så är alla tidningar överens om att Moskvaprocessen är ett propagandaspel för att stärka 

Stalins makt. Alla tidningar har också tolkningen att revolutionen äter sina egna barn. 

I boken MEDIEKRATIN-mediernas makt i svenska val undersöker Kent Asp och Johannes 

Bjerling hur avgörande journalisternas roll är i de svenska valen. De skriver att Journalisterna 

har en central maktposition genom det sättet på vilket de gestaltar valrörelserna. Genom sitt 

urval och sin redigering kan de gynna eller missgynna olika partier och åsiktsriktningar. 

Vidare undersöker Asp och Bjerling tio svenska val mellan 1979 och 2010.29  Deras 

undersökning visar att mediernas gestaltningar kan vara både gynnsamma och ogynnsamma. 

Under alla valrörelser de studerade kom dem fram till att det alltid funnits ett parti eller block 

som varit mer gynnat eller missgynnat av journalistikens gestaltningar. Medierna har genom 

sin urvalsmakt och sin redigeringsmakt en mycket central maktposition. Men undersökningen 

visar även att det inte finns något parti eller åsiktsriktning som systematiskt har gynnats eller 

missgynnats av mediernas gestaltningar.30    

I Fredrik Falks C-uppsats Gestaltningen av det amerikanska presidentvalet 2008 i Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen Från 2009, gör han en kvantitativ 

innehållsanalys om hur olika svenska tidningar rapporterade om det amerikanska 

presidentvalet 2008 mellan Barack Obama och John McCain. Den tidsperiod som han 

studerar är nio nyhetsdygn med tidningsutgivning från och med 2008-10-28 till och med 

2008-11-06 för DN och SvD samt från och med 2008-10-29 till och med 2008-11-06 för 

                                                           
27 Ibid, s. 58. 
28 Ibid, s. 71–76. 
29 Asp, Kent, Johannes Bjerling, Mediekratin-mediernas makt i svenska val, Falun, 2014, s. 133. 
30 Ibid, s. 145. 
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Aftonbladet och Expressen. I uppsatsen utgår Falk från gestaltningsteorin och med hjälp av 

den vill han undersöka tidningarnas rapporteringar och få svar på frågorna: vilken form av 

gestaltning var vanligast? vilka aktörer och partier syntes? vilka ämnen fick fokus i dessa fyra 

svenska tidningar? hur stor del av materialet skrevs av korrespondenter på plats i USA och 

hur mycket skrevs hemma på redaktionen i Sverige? Uppsatsen vill även ta reda på hur 

mycket fokus tidningarna lägger på sakvinkel, fokusspelvinkel, aktörers förekomst – huvud- 

och medaktör – partiers förekomst samt analysenheters ursprung. Det Falk kommer fram till i 

sin undersökning är att spel var den vanligaste gestaltningstypen under den undersökta 

perioden. Han skriver dock att det förekom skiljelinjer vad det gällde gestaltningstyper, där 

sak var betydligt vanligare i tidningarna DN och SvD än kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen. När det kom till aktör så var Barack Obama den dominerande aktören hos samtliga 

tidningar och demokraterna var det dominerande partiet hos alla tidningar förutom Expressen 

där det var republikanerna som dominerade rapporteringen. Falk jämför även sin uppsats med 

Celeste Perez uppsats Gestaltningen av de två senaste amerikanska valen i DN:s och SvD:s 

nyhetsrapportering som bland annat undersöker de svenska tidningarna SvD och DN har 

rapporterat om det amerikanska presidentvalet 2004. Enligt Falks visar hans undersökning att 

det har skett tydliga förändringar sedan valet 2004. Både Spel och skandal har fått mer 

utrymme på bekostnad av sak som har minskat. Enligt Falk kan förändringen bero på att 

George W Bush vid 2004 års val redan suttit som president i fyra år vilket gör att hans 

politiska handlingar 2000–2004 har fått ett stort utrymme. Dessutom har intresset för Obamas 

person varit starkt 2008 vilket resulterat i ett stort antal träffar för kategorin spel.31 

 

Bakgrund 
 

Den 4 juli 1776 förklarade sig de tretton kolonierna som hade etablerats av Storbritannien i 

Nordamerika självständiga genom Declaration of Independence, och 1783 tvingades 

Storbritannien att godkänna koloniernas självständighet.32 Det första presidentvalet i den nya 

nationen hölls 1789 där George Washington valdes till att bli USA:s första president. Till 

detta presidentvalet var det bara jordägande män över 18 år som hade rösträtt. Den svarta 

befolkningen fick rösta först 1870, och för kvinnorna dröjde det till 1922 innan de fick delta.  

                                                           
31 Falk, Fredrik, Gestaltningen av det amerikanska presidentvalet 2008 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen, C-uppsats, Södertörns högskola, 2009. 
32 ”USA”, NE, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/usa#historia [hämtad: 2018-03-07] 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/usa#historia
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De första politiska partierna i USA grundades under 1790-talet. Det första partiet som 

bildades var federalisterna, som ville ha en starkt centraliserad nationalstat och en hög grad av 

industrialisering och handel. Som motstånd till dem startades demokratisk-republikanska 

partiet, som först tog namnet anti-federalisterna. Dessa ville ha ett decentraliserat 

demokratiskt lett jordbrukssamhälle. Federalisterna upplöstes dock på 1820-talet och deras 

plats som oppositionsparti övertogs i början av 1830-talet av Whig-partiet. 1828 bildades det 

demokratiska partiet och tog över efterträdde det demokratisk-republikanska partiet. Därmed 

är dem det äldsta aktiva partiet i världen. 1854 grundades republikanerna och övertog Whig-

partiets och federalisternas politik om bland annat snabb ekonomisk tillväxt och 

industrialisering. Därmed hade de politiska falangerna vi känner till i dag etablerats inom 

amerikansk politik.33  

Under 1800-talet genomgick USA en snabb industrialisering34 och började i slutet av 1800-

talet att konkurrera med de europeiska stormakterna om olika kolonier. Genom det spansk-

amerikanska kriget, där USA vann makten över Puerto Rico, Filipinerna och Guam, hade 

landet på bara 120 år utvecklats till en stormakt. Denna utveckling fortsatte under 1900-talet 

och efter andra världskriget när stora delar av Europa stod i ruiner trädde USA fram som 

västvärldens ledare. USA var nu tillsammans med Sovjetunionen de två supermakterna i 

världen.35  

Intresset för USA har alltid varit stort och landets presidentval har fått uppmärksamhet i 

svenska tidningarna sedan en lång tid tillbaka. I tidningarnas rapportering om valen har de 

skrivit om och diskuterat kandidaterna som ställde upp till valet, de aktuella sakfrågorna och 

om hur USA var som land. De svenska tidningarna Aftonbladet, Expressen och Göteborgs 

Handels- och Sjöfartstidning har alla varit någon gång tillhört Sveriges ledande tidningar och 

rapporterade flitigt om valen. 

 

 

 

                                                           
33 Bhul, Ida, Presidentval i USA – vem, vad och när?, http://varldenshistoria.se/samhalle/amerikas-

historia/presidentval-i-usa-vem-vad-och-nar [hämtad 2018-04-06] 
34 Bladh, Mats, EKONOMISK HISTORIA-Europa, Amerika och Asien under tusen år, Estland, 2011, s. 229. 
35 Karlström, Ulf, Romelsjö, Anders, USA som världpolis-Amerikas utrikespolitik och ekonomi efter 1945, 

Visby, 2013, s. 15. 

http://varldenshistoria.se/samhalle/amerikas-historia/presidentval-i-usa-vem-vad-och-nar
http://varldenshistoria.se/samhalle/amerikas-historia/presidentval-i-usa-vem-vad-och-nar


12 
 

Empirisk text 
 

Valet 1860 

 

Kandidaterna valet 1860 

 

Både Aftonbladet och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning framhåller att republikanerna 

är enade och står starkt bakom Lincoln medan demokraterna är väldigt splittrade. Göteborgs 

handels- och Sjöfartstidning skriver om en av demokraternas presidentkandidater senator 

Douglas och skriver att han är en av de djärvaste, slugaste och mest framstående av alla 

amerikanska politiker. Han har dock av partiledningen stötts ut som ett ”förlorat får” de 

senaste åren men det ska bara ha gjort honom mer populär bland folket i de norra staterna. De 

fortsätter dock med att skriva att han inte är lika populär i södern och det är väldigt oklart om 

de kommer rösta för hans fördel.36 I en annan artikel från 8 juni skriver tidningen att Lincoln 

som blev vald till republikanernas presidentkandidat den 18 maj ser även ut att vinna valet då 

demokraterna har svårt att enas, vilket visades på deras konvent i Charleston och Baltimore 

där först efter långa fruktlösa debatter och sedan en minoritet av staterna lämnat konventet 

lyckades uppställa en demokratisk presidentkandidat medan republikanerna då har betydligt 

större sammanhållning.37 Även Aftonbladet tar upp splittringen inom det demokratiska partiet 

i en artikel från den 22 maj, där de skriver att partiprogram som hade lagts fram på partiets 

konvent inte hade tillfredsställt demokraterna i sydstaterna och att nio av dessa stater hade 

valt att lämna konventet. De skriver vidare att en av demokraternas tilltänkta 

presidentkandidater senatorn Stephen A. Douglas endast fick 150 röster för att vara 

demokraternas presidentkandidat, vilket inte räckte då man behövde 202 för att få en 

majoritet.38 Aftonbladet rapporterar om demokraternas situation igen den 9 juli då de kort 

skriver om partiets konvent i Baltimore där de norra staterna röstat på Douglas som partiets 

presidentkandidat medan de södra staterna röstade på Breckenbridge.39 Detta i jämförelse med 

hur de beskriver republikanerna som ett moderat och progressivt parti står förenat bakom 

Abraham Lincoln som sin kandidat till det högsta ämbetet.40 Detta gör så att man kan dra 

                                                           
36 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 14/05 1860. 
37 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 08/06 1860. 
38 Aftonbladet, 22/05 1860. 
39 Aftonbladet, 09/07 1860. 
40 Aftonbladet, 25/06 1860. 
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slutsatsen att tidningarnas gestaltningar av partierna är att det är kaos inom demokraterna och 

de inte kan komma överens om en presidentkandidat medans republikanerna står enade och 

redo att gå till val. GHT rapporterar även de om ”slaveriets förkämpars” (som tidningen kallar 

demokraterna) konvent i Baltimore som beskrivs ha bestått av flera dagars häftigt 

debatterande utan att de lyckats komma överens. En del vill ha Douglas andra vill ha 

Beckenbridge det rapporteras att det till och med ska ha förekommit slagsmål mellan 

debatterna. Tidningen försätter att skriva att medans demokraterna är ohjälpligt splittrade har 

republikanernas och ”slavfiendernas” kandidat Lincoln en stor chans att vinna valet.41  

De båda tidningarna skriver även om Lincolns bakgrund och lyfter fram den som något 

positivt. Aftonbladet skriver till exempel i en artikel från den 25 juni 1860 att Lincoln har med 

sin energi och hårda slit tagit sig ifrån att vara vedhuggare till att nu vara presidentkandidat. 

Aftonbladet fortsätter att berätta om Lincolns bakgrund ännu mer i samma artikel och 

framhåller att han var skogshuggare och ”måste förtjäna sitt uppehälle och växte därför upp 

som en frisk och kraftfull naturmänniska”. tidningen berättar vidare att Lincoln bland annat 

även deltog i Black-Hawk-kriget och utnämndes till kapten. De tar också upp att Lincoln efter 

kriget studerade juridik, blev advokat och fick stort anseende som en tuff förespråkare av 

Whig-grundsatserna, 1848 blev Lincoln republikanernas kandidat för en plats i senaten.42 I 

artikeln skriver de också att Lincoln alltid varit en stor motståndare mot den ”demagogiske” 

Douglas och har under alla debatter gåt hårt åt honom. GHT beskriver Lincoln som mycket 

populär i hela nordvästra USA och har som tidigare skogshuggare upplevt romantiska 

äventyr. De tar också upp att han utbildade sig till jurist och skriver att han är känd i västern 

som ”gamle heders-Abe”.43  

GHT skriver kort i en artikel 11 oktober att Lincoln ser nu ut att störst chans att vinna 

valet.44Aftonbladet skriver igen om valet den 29 oktober att det nu är oundvikligt att Lincoln 

blir president då republikanerna vann Pennsylvania. Det ska dessutom ha kommit rapporter 

om att republikanerna är på väg att vinna i delstaten Indiana, vilket annars är demokraternas 

starkaste fäste. Det är nu alltså säkert att de demokratiska kandidaterna har förlorat.45 Den 19 

november skriver Aftonbladet att Abraham Lincoln har vunnit valet. Aftonbladet lånar en text 

från en tysk tidning som skriver om Lincolns personlighet och betydelsen av hans val. 

                                                           
41 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 17/07 1860.  
42 Aftonbladet, 25/06 1860. 
43 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 08/06 1860. 
44 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 11/10 1860. 
45 Aftonbladet, 19/10 1860. 
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Tidningen skriver att Lincoln kommer att vinna valet då han har 176 elektronröster och det 

endast behövs 156. De skriver att rapporterna från demokratiska tidningar som påstår att New 

York kommer rösta emot Lincoln är en osmaklig lögn. Genom denna artikel får man återigen 

en beskrivning av Abraham Lincolns uppväxt denna gång från Fredrik Kapps bok Slaveriets 

historia i Förenta Staterna. De skriver väldigt positivt och ger en idealistisk bild av hans 

uppväxt. Bland annat skriver de att hela nybyggarlivets romantik förkroppsligas i honom och 

att Lincoln är både politiskt och personligt en amerikansk repensativ man. Tidningen anser att 

det är viktigt att Lincoln vann valet då han vill förbjuda slaveriet och Lincolns val var 

avgörande ifråga om det åter igen är den ”germanska idéen av fri självbestämning” som ska 

gälla på den amerikanska kontinenten eller om det är den ”östländska samhällsteorin”. GHT 

använder även de Fredrik Kapps skildring av Lincoln i sin artikel från den 22 oktober.46 

 

Sakfrågorna 1860 

 

Den stora sakfrågan under valet 1860 var slaveriets vara eller icke vara, där republikanerna 

och Abraham Lincoln ville stoppa det medan demokraterna ville att det skulle bestå. Även 

norra och södra USA var djupt splittrade i slaverifrågan, söderns ekonomi var i stort sätt 

baserad på bomullsindustrin och var därför beroende av slaveriet, de norra staterna hade 

däremot en mer varierad ekonomi och hade industrialiserats. De norra delstaterna ville nu 

förbjuda slaveriet i hela landet vilket södern såg som ett hot och en kränkning av delstaternas 

rättigheter.47 Det är dock tydligt att framförallt Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning är en 

stor motståndare till slaveriet. I en artikel rapporterar GHT om hur de två partierna ser på 

slaveriet. De citerar republikanernas program:  

[…] Det fria arbetet är i kraft af förbundsförfattningen uteslutande berättigadt i 

alla territorier; slafveriets införande derstädes är olagligt och kongressen sjelf har 

icke rättighet att tillåta det […] 

 

De skriver också om att demokraterna har på sitt konvent i Baltimore uppställt sin syn på 

slaverifrågan: 

[…] Slafveriet är berättigadt över hela unionen; kongressen har icke rättighet att 

förbjuda dess införande i hvilken stat eller territorium som helst, utan är det 

                                                           
46 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 22/10 1860. 
47 Blanck, Dag, ”Presidentval att minnas (3) – 1860”, Amerikaanalys, 

http://www.amerikaanalys.se/2016/10/31/valet-1860-en-vattendelare/ [hämtad: 2018-03-16] 

http://www.amerikaanalys.se/2016/10/31/valet-1860-en-vattendelare/
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regeringens pligt att skydda slafhållarens egendom, hvarhelst han med sina 

slafvar behagar bosätta sig. […] 

 

Tidningen skriver senare efter att ha citerat de båda partierna att det inte finns någon 

försoning mellan deras åsikter om slaveriet och även om det fanns så är det inte önskvärt utan 

slaveriet måste falla.48 Tidningen berättar också om hur att den amerikanska politikern 

Summer blev brutalt överfallen efter att han hållit ett tal emot slaveriet. Tidningen skriver nu 

att Summer är tillbaka i senaten och det första tal han höll var även det emot slaveriet vilket 

nu var mycket vassare och innehöll ”de skarpaste sanningar” mot det ”vanhedrande 

amerikanska slaveriet”.49Aftonbladet håller sig mer objektiv när de skriver om slaverifrågan, 

man rapporterar mer om hur de olika parterna förhåller sig till slaveriet och skriver inte ut hur 

de själva ser på frågan. I en artikel från 7 juni 1860 skriver Aftonbladet att det är olika 

meningar när det kommer till slaveriet och att detta har skapat en stark oro i landet. Detta på 

grund av många av slavstaterna har hotat med att bryta sig fria från resten av USA ifall 

republikanerna skulle vinna det kommande presidentvalet. De ska till och med börjat att 

bygga upp egna fabriker och skapa direkta handelsförbindelser med Europa för att göra sig 

mindre beroende av de ”fria staterna”. De skriver dock att man hoppas på att stormen ska 

lägga sig och att det sunda förnuftet ska återfinna sig.50  

Den 19 november hänvisar Aftonbladet till en tysk tidning som skriver att valet var avgörande 

för att USA ska utgå ifrån den ”gamla germanska idéen” som också nämns i den förra delen. 

Det är först där som man kan ana en negativ inställning till slaveriet.51 24 november fortsätter 

de att skriva att de ”slavfientliga” republikanernas vinst har en stor betydelse för både 

mänskligheten och civilisationen. De skriver i artikeln att man kan ha en förståelse varför 

plantageägarna inte vill ge upp sina slavar och riskera att försätta sig själva och sina familjer i 

fattigdom. Därför fortsätter de att skriva kan man tycka att de ”fria staterna” kunde ge ett 

temporärt undantagstillstånd och se det som ett nödvändigt ont. Men då sydstaterna har haft 

makten under en lång tid där dem har missbrukat den i många avseenden, bland annat i 

slaverifrågan där de inte brytt sig om de norra staternas åsikt tidigare är det därför 

sydstaternas fel att det inte blivit något undantagstillstånd.52 

                                                           
48 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 08/06 1860. 
49 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 25/06 1860. 
50 Aftonbladet, 07/06 1860. 
51 Aftonbladet, 19/11 1860. 
52 Aftonbladet, 24/11 1860. 
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USA bilden 1860 

 

När det kommer till hur tidningarna rapporterar om bilden av USA är det framförallt 

konflikten mellan de norr- och sydstaterna som får uppmärksamhet. I sin rapportering delar de 

upp USA i de norra och i de södra staterna. I en artikel från 5 januari skriver GHT om 

slavfrågan i USA och hur den har upprört landet. De skriver att diskussionen om slaveriet 

visar med styrka att en oundviklig kris närmar sig som kommer att avgöra nationens öde. De 

skriver vidare att om man endast ser till den ytliga utvecklingen, så har den inom den 

nordamerikanska unionen gått i en riktning som ”måste inviga frihetens vänner bedrövelse”. 

De södra staterna som är för slaveriet och kämpar för att det ska spridas har vunnit fler 

fördelar i politiken jämfört med de norra staterna. Trots detta har republikanerna lyckats få en 

fördel jämtemot demokraterna inför det kommande presidentvalet vilket gjort att 

demokraterna har tagit till sin gamla taktik och hotat att upplösa unionen med att bryta loss de 

södra staterna från de norra.53 Aftonbladet skriver även de i en artikel från 10 februari om att 

de södra staterna hotar att träda ut ur unionen ifall det blir en republikansk seger i 

presidentvalet. De rapporterar i artikeln att de södra staterna har i ett konvent antagit en 

resolution som förklara just detta.54 Aftonbladet rapporterar, som det har nämnts tidigare i 

undersökningen, att det finns en stark oro i landet då många av slavstaterna har hotat med att 

bryta sig fria från resten av USA ifall republikanerna skulle vinna det kommande 

presidentvalet. De ska till och med börjat att bygga upp egna fabriker och skapa direkta 

handelsförbindelser med Europa för att göra sig mindre beroende av de fria staterna. De 

skriver dock att man hoppas på att stormen ska lägga sig och att det sunda förnuftet ska 

återfinna sig.55 Den 25 juni skriver Aftonbladet en lång artikel om det kommande valet. I 

början av artikeln tar Aftonbladet upp splittringen mellan nord- och sydstaterna som de anser 

är en följd av USA:s republikanska styrelsesätt. De menar att de amerikanska valrörelserna 

har många mellanspel som är allt annat än uppbyggliga, Bland annat för att den vill ta hänsyn 

till alla människors åsikter. Men artikeln försätter med att det är otvivelaktigt att detta system 

även utgör säkerhetsventiler och skyddar det amerikanska samhället från de alltför vanliga 

och oundvikliga krig som förekom i Europa på denna tiden.56  

                                                           
53 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 05/01 1860. 
54 Aftonbladet, 10/02 1860. 
55 Aftonbladet, 07/06 1860. 
56 Aftonbladet, 25/06 1860. 
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Den 22 november efter att valet har hållits skriver GHT skriver att det finns nu en fara med 

växande ”okunniga råa krafter”. Men att den fattiga vita befolkningen i slavstaterna blir mer 

medvetna om vilka de verkliga orsakerna är till deras ”materiella utarmning och politiska 

obetydelse”. Denna fara är dock inte skadlig för unionen utan endast för den rika klassen i 

södern, men de hotar med att upplösa unionen ifall de måste för att skydda sina privilegier.57 

Även Aftonbladet har med detta i sin artikel om att Lincoln har vunnit valet från den 19 

november.58 Tidningen skriver även i en artikel att det vore oklokt av sydstaterna att uppfylla 

sina hot om att lämna unionen då landets författningar stämplar ett sådant försök som 

högförräderi. Ändå har möten ägt rum i söderns städer där man ropade på unionens 

upplösning. De norra staterna ser dock lugnt på detta då de känner sig överlägsna och vet att 

om detta skulle visa sig vara mer än en ögonblicks uppbrusning så skulle de södra staterna 

inte klara sig. Då södern har en svår ekonomisk situation, är omgivna av en svartbefolkning 

som man bara genom ”den förfärligaste terrorism” kan kontrollera. Enligt GHT är söderns 

plantageägare beroende av nordstaterna för att ens kunna överleva. De norra staterna har 

visserligen förkastat slaveriet men vill gå långsamt fram för att förbjuda det helt genom 

försiktiga reformer, för att säkra plantageägarnas äganderätt och för att undvika en blodig 

konflikt. GHT tillägger att det har av de vita arbetslösa vuxit fram ett proletariat som GHT 

skriver att ”inget pack i hela världen kan mäta sig i råhet och demoralisation”. Tidningen 

menar att detta är en direkt följd av slaveriet då det har gjort att många av den vita 

befolkningen är arbetslös. Dessa har på den senaste tiden börjat utgöra ett hot mot söderns 

jordägare och detta beror på de södra staternas vanmakt och därför vore det ett ”självmord” 

för de södra staterna om de lämnade unionen anser GHT.59 Aftonbladet skriver att de inte tror 

att södern kommer att göra verklighet av sina hot att lämna unionen då de menar att södern 

förmodligen vill vänta och se hur Lincoln fungerar som president innan de tar något beslut om 

att lämna.60  

I en artikel från den 6 december skriver Aftonbladet att det florerar ett rykte från New York 

om att president Lincoln och hela hans kabinett ska avgå för att underlätta unionens 

upplösning. Unionen ska sedan förvandlas till en nordlig och en sydlig konfederation, den 

sydliga ska vara under skydd av Frankrike. Tidningen anser dock att detta rykte inte är troligt 

alls. De skriver vidare i artikeln att det var just denna förbittring i de södra staterna som ledde 
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till presidentvalets utgång. De rapporterar också att ett ångfartyg från Philadelphia till 

Charleston var tvungen att hissa ner Unionsflaggan och istället hissa Palmetto-flaggan föra att 

få inträdde till hamnen och i Pensacola ute i Florida ska Lincoln ha blivit hängd i sin 

frånvaro.61 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning skriver i en artikel från 7 december att en 

finanskris hotar att utbryta i USA då bankerna i Philadelphia, Baltimore, Norfolk och 

Charleston har upphört med all utväxling av ”klingande mynta”.  GHT skrev tidigare om hur 

det demokratiska partiet försökte skapa en finanskris för att få elektronerna att rösta på dem 

istället för på Lincoln, detta misslyckades dock. Den nu uppkomna finanskrisen är precis som 

den förra artificiell, politisk och kommer att upphöra av sig själv skriver tidningen. Det som är 

anledningen till krisen är konflikten i slavstaterna South Carolina och Georgia, vilka även är 

de stater som demonstrerar mest för unionens upplösning och bildandet för ett nytt 

statsförbund. GHT skriver dock att när ilskan har hunnit lägga sig och det sunda förnuftet har 

återhämtat sig kommer konflikten att försvinna av sig själv. De skriver att rädsla för att den 

nya republikanska regeringen ska på engång ”åstadkomma en agrarisk omvandling och 

avskaffa slaveriet” är falsk då de mycket väl vet att det är en stor skillnad mellan det 

republikanska partiet och det abolitionistiska partiet som Lincoln dessutom har tagit avstånd 

ifrån. Det rapporteras att en grupp män från Kansas ska ha gåt in i Missouri för att där 

medverka till slavarnas frigörelse. Om detta skulle vissa sig vara mer än bara ett ryckte skulle 

det nu innebära ombytta roller. Detta på grund av att det förut var Missouri som inkräktade i 

Kansas för att försöka tvinga deras befolkning att rösta för slaveriet skriver tidningen. Men 

man kan vara övertygad att den republikanska regeringen ska göra slut på de våldsamma och 

farliga försöken att genomdriva det som varje ”människa och frihetsvän önskar på fredlig och 

laglig väg utförs”.62  

I en artikel från 10 december skrivet GHT att det är svårt att förställa sig de vilda 

demonstrationerna i några av de södra ”bomullsodlande” staterna mot valet av Lincoln som 

USA:s president. Södern har varit van vid att styra unionen och har under sin tid som den 

styrande makten missbrukat den så mycket att de nu har svårt i att finna sig i att vara i 

minoritet och inte ha makten. De tar även i denna artikeln om mötena i South Carolina och 

Georgia där man har utropat söderns utbrytning från norden. De nämner att man i södern har 

stampat på den amerikanska flaggan, tvingat alla skepp som anländer från de norra staterna att 

ta ner flaggan och man ska även ha inkallat milisen för att hota nordstaterna med krig, vilket 
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GHT kallar löjligt. South Carolinas guvernör skall till och med föreslagit att det ska bli lagligt 

att plundra och mörda nordstatare som rör sig i delstaten. Att ett sånt förslag har kunnat 

framställas visar hur våldsam söderns raseri är skriver GHT. Tidningen skriver vidare att det 

då inte är så konstigt att det demokratiska partiet, som har mäktiga föreningar även i norra 

USA och fortfarande innehar alla administrativa platser, tar till en sån desperat aktion att 

skapa en finanskris för att rädda sin egen makt. Det första försöket till detta misslyckades som 

tur är på grund av New Yorks köpmäns sunda förnuft skriver GHT. Men sedan dess har 

demonstrationer fortsatt i södern samt att det kommit flera rykten om slavuppror vilket 

demokraterna utnyttjar för att gör ett nytt försök att skapa en finanskris. Tidningen skriver att 

detta ”skådespel” sker under en tid då USA:s kommersiella förhållande är bättre, mer 

välmående och produktionen är rikare än någonsin. Dock skriver de att sexton banker ska ha 

gått ihop för att reda ut denna hotande finanskris. GHT skriver även att en finanskris i 

Amerika skulle påverka Europa och framförallt England. Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning fortsätter artikeln med att skriva för att sätta demonstrationerna i South 

Carolina, som är den mest högljudda staten angående om unionens upplösning, i relation så är 

det viktigt att påpeka att de endast har lika många vita invånare som New Yorks förstad 

Brooklyn har. Dessutom ska slavstaterna ha olika intressen vilket gör att de under den 

närvarande politiska krisen inte kan komma överens. De skriver också att det egentligen bara 

är South Carolina, Georgia, Mississippi och Florida som uppriktigt talar om att lämna 

unionen. Dock ska det finnas underrättelser från Amerika om att det har även kommit en 

reaktion mot dessa ”ursinniga manifestationer”. Det sunda förnuftet ska alltså även ha nått 

dessa delstater och nu har även folk som vill behålla unionen möten för att försöka stoppa 

unionens upplösning. De norra staternas syn på södern skriver tidningen kan betrycktas med 

följande ord:     

[…] Må södern, så uttala sig de republikanska organerna, skilja sig från oss! Det 

vore oförståndigt att med våld tvinga den qvarstanna i unionen; vi böra tvärtom 

giva den respenningar på vägen; skiljsmessan skulle befria oss från mycken 

demoralisation, mycket sedligt och marterielt elände, och unionen, om än 

minskad till omfånget, skulle vinna uti inre halt och styrka […)63 

 

Den 11 december rapporterar GHT att Lincoln i samband med ett fackeltåg för honom utanför 

hans hem i Springfield ska ha hållit ett tal där hans ska ha sagt följande: 
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  […] Låtom oss i glädjen öfver den goda framgången af våra bemödanden ej hysa 

eller uttala någon hård tanke mot dem, hvilkas röster varit emot oss. Låtom oss 

ständigt ihågkomma, att alla amerikanska medborgare äro söner af samma land 

och böra broderligt sinnade lefva tillsammans. […]64 

 

 

 

Valet 1960 

 

Kandidaterna valet 1960 
 

Både Aftonbladet och Expressen skriver att John F Kennedy är favoriten inför valet och att 

han är väldigt populär. Det blir även tydligt att tidningarna är mer positiva i både deras 

nyhets- och opinionsartiklar till Kennedy än vad de är till Nixon. Expressen skriver till 

exempel i en nyhetsartikel att i den viktiga staten New York är det Kennedy som leder i 

opinionsundersökningarna och när han besökte staden med samma namn så fick han ett 

”våldsamt mottagande” när en miljon människor samlades för att se presidentkandidaten 

paradera tillsammans med sin fru genom staden. Expressen skriver i samma artikel att 

Richard Nixon ska ta med sig den nuvarande republikanska presidenten Eisenhower när han 

själv besöker New York för att försöka överträffa Kennedy. Tidningen avslutar artikeln med 

att skriva att Kennedy hånar Nixon för att han inte vågar möta stadens väljare själv utan att ta 

med sig Eisenhower.65 Två dagar senare, 3 november, skriver Expressen i en opinionsartikel 

att Nixons och Eisenhowers besök i New York mötes av en stor publik på nästan 1,3 miljoner 

och på vissa håll skrivs det att Nixon skulle kunna göra en bra slutspurt och till och med vinna 

valet. Expressen förklarar dock bort detta med att politiska experter anser att det inte alls är 

säkert att den entusiasm som visas för Eisenhower kommer omsättas i röster på Nixon.66 I en 

opinionsartikel i Aftonbladet skriver de den 3 november att det visserligen ser jämt ut mellan 

de två kandidaterna men när man går igenom ett par punkter är det mest sannolikt att det är 

Kennedy som kommer vinna valet. Dessa punkter är enligt tidningen bland annat att 

Kennedys katolska tro inte har varit den belastning som man på förhand trodde att det skulle 
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vara. Istället har många sansade amerikaner vänt sig emot republikanernas försök att 

smutskasta Kennedy på grund av hans religion och det ska även ha stärkt Kennedys stöd från 

katolikerna i landet. En annan punkt är enligt Aftonbladet att många amerikaner ser 

Eisenhowers utrikespolitik som ett misslyckande och då Nixon har varit vicepresident under 

Eisenhower är det istället Kennedy som de tror är bäst lämpad för uppgiften att förändra 

utrikespolitiken. Nixon var även en del av den överdrivna kommunistskräcken vilken var en 

tid många inte vill tillbaka till. Även på denna punkt har Kennedy fördelen och han har 

dessutom ingen belastning när det kommer till att ta upp diskussionerna med Sovjetunionen.67  

5 november beskriver Expressen i en nyhetsartikel de båda presidentkandidaterna med att 

skriva att Nixon som varit vicepresident de senaste åtta åren och att den republikanska 

valpropagandan har försökt utnyttja myten om hans erfarenhet och Kennedys bristande 

erfarenhet. Kennedy beskriver de som ”engagerad talare, som en kvinnornas charmgosse, en 

TV-personlighet och en erfaren politiker”. Tidningen skriver att Nixon är en kväkare som har 

utnyttjat Kennedys katolska tro och menar att en katolik inte kan driva en politik som inte är 

influerad av påven. Detta menar Expressen kan istället ledda till att republikanerna tappar sina 

katolska väljare till Kennedy. De skriver även att det är ett stort stöd för Nixon att han har 

kunnat utnyttja Eisenhowers popularitet. Denna beskrivning av de båda kandidaterna ger 

bilden av att Expressen anser att medan Nixon måste ha Eisenhowers hjälp för att vinna är 

Kennedy tillräckligt stark för att kunna vinna på egen hand.68 Expressen fortsätter sin negativa 

beskrivning av Nixon i en artikel från samma dag där tidningen skriver rätt ut att det bästa 

vore om Kennedy vinner valet. De skriver att den största anledningen till detta är att 

kongressens båda hus kommer med största förmodan att få en demokratisk majoritet. Det 

skulle innebära att om Nixon vann skulle han inta ett partipolitiskt motstånd till den 

lagstiftande makten i USA, och där med få det svårare att genom föra sin politik. 

Maktförhållandet i kongressen har sett ut på detta vis under de sex senaste åren. Expressen 

refererar dock till New York Times som de tycker förklarar situationen bra när de skriver att 

den republikanske Eisenhower har fått det att fungera med sin personliga värme och 

popularitet. Men Nixon skulle inte kunna göra detta då han saknar båda sakerna. Expressen 

menar att det är väldigt viktigt att presidenten och kongressen kan ha ett bra samarbete på 

grund av det spända internationella läget.69 Tidningen ger även en negativ bild av honom i en 

opinionsartikel från 8 november där de skriver att Nixon är den som blir mest ”baktalad” av 
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de båda och detta är för att man anser att han antingen inte har några idéer eller så bara tar han 

den populäraste idén för stunden. Artikeln är väldigt negativ mot Nixon och skriver till 

exempel att han inte har någon personlighet och att han har ett tomt ansikte.70 Den 6 

november skriver Aftonbladet i en opinionsartikel att Kennedy med all sannolikhet kommer 

att vinna valet då han den senaste månaden verkligen har fått kontakt med folket och inte bara 

ungdomarna, medans Nixon blir allt mer desperat.71  

Aftonbladet  lägger också fokus på utseendet på de båda kandidaterna. I en krönika skriver de 

om att det är de amerikanska kvinnorna som kommer att avgöra valet vilket kommer att ge 

Kennedy fördelen, då Kennedy kan vinna på sitt ”kraftiga hår” och att han är ”gullig” medan 

Nixon kan förlora på sina ”djupt liggande ögonhålor” och att han ser ”skum ut”.72 Båda 

tidningarna skriver även om att TV:n har fått en viktig roll i valet. Aftonbladet tar till exempel 

upp att Nixons medverkan i ett TV-program där hans smink hade börjat rinna när lamporna 

började lysa och det gjorde att han såg askgrå ut i ansiktet. Detta skulle kunnat ha kostat 

honom miljoner väljare enligt Aftonbladet.73 Medan Expressen skriver i en opinionsartikel 

efter valet att TV:n betydde mer än någonsin och att TV-debatterna mellan Kennedy och 

Nixon var avgörande.74  

En annan anledning som tidningarna förklara Kennedys seger med är hans valkampanj. 

Expressen skriver den 9 november att amerikansk politik inte har upplevt en så effektiv 

kampanj som Kennedys på länge. Det var det hårda arbetet som Kennedy lade ner på sitt 

kampanjande som fick han att bli vald som USA:s nästa president skriver tidningen.75 I en 

nyhetsartikel skriver Aftonbladet att man tror att största anledningen till att Kennedy vann var 

på grund av att han hade en bättre valkampanj. De skriver även att den framgångsrika 

kampanjen visar att Kennedy är bra på att omge sig av duktiga medarbetare.76  
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Sakfrågorna 1960 
 

När det kommer till de politiska frågorna tas det upp både om inrikes- och utrikespolitiken i 

rapporteringen. När det kommer till inrikespolitiken handlar det främst om de sociala frågorna 

som medborgarrätt och ökad offentligsektor. Framför allt Aftonbladet skriver om de sociala 

frågorna. Den 3 november skriver tidningen i en opinionsartikel att en av anledningarna till att 

Kennedy ser ut att vinna är på grund av att de färgade i norr kommer att rösta på Kennedy och 

det är bland dem som eliten av de svarta finns. De ska ha bedrivit en ”kraftig propaganda” för 

Kennedy bland de obildade svarta i södern som förmodligen kommer att rösta likadant som de 

svarta i norr. Detta trots att de största ”segregationisterna” där är demokrater.77 En av få 

gånger Expressen skriver om de sociala frågorna är den 5 november när de i en nyhetsartikel 

skriver att även andra minoritetsgrupper än katolikerna kan komma att rösta på Kennedy då 

de resonerar att om en katolik kan bryta de protestantiska presidenternas segerrad ökar även 

deras chanser att kunna bli president i framtiden.78 Tidningen nämner även kort att Kennedy 

vill driva en social välfärdspolitik i en annan artikel.79 7 november skriver Aftonbladet i en 

nyhetsartikel att Kennedy vill satsa på folkbildningen. Detta vill han göra genom att satsa 

pengar på stipendier för mindre välbärgade studenter. Han ska också ha lovat att göra 

collegestudier möjliga för alla amerikaner oavsett ras.80 Dagen efter Kennedys seger i 

presidentvalet den 9 november rapporterar återigen Aftonbladet i en nyhetsartikel att Kennedy 

vill investera i utbildning och i det offentliga för att få nya sjukhus, fler vägbyggen samt 

förnya bostadsbeståndet. Vilket tidningen anser är uppseendeväckande då USA alltid har varit 

det enskilda företagandets förlovande land. Med denna satsning i det offentliga vill Kennedy 

lösa den stora arbetslösheten i landet. Aftonbladet skriver att det är troligt att denna stimulans 

åt ekonomin i samhället även kommer få igång industrin. Republikanernas kritik mot detta är 

att det kommer ledda till inflation men Aftonbladet hänvisar dock till finansexperter som säger 

att detta inte stämmer. I artikeln nämner tidningen också att de båda partierna har bjudit in 

varandra för att diskutera ett stopp för raslagarna. Aftonbladet skriver att demokraterna har en 

nackdel i denna fråga då de största segregationisterna traditionellt har varit demokrater. 

Kennedy ska dock lovat att alla amerikaner oavsett ras ska ha samma möjligheter enligt 

tidningen.81 Aftonbladet förklarar efter valet Kennedys seger med att han hade ett starkt stöd 
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från arbetsrörelsen och minoriteter som vill avskaffa diskrimineringen. I artikeln skriver de att 

Kennedys politik har naturligt nog fått mer gehör än Nixons vars parti har prioriterat en 

balanserad budget och penningvärdet framför en full sysselsättning och en snabb jämn 

ekonomisk expansion. Aftonbladet skriver att Kennedy trots att han är miljonär har haft större 

förståelse för att öka det statliga stödet till skolorna, sjukhusen och bostadsbyggande än vad 

Nixon har haft trots att han kommer från medelklassen. Tidningen menar att Kennedy alltså 

har kommit till samma slutsats som den skandinaviska socialdemokratin, nämligen att den 

offentliga sektorn måste vidgas för att välfärden inte ska komma i otakt.82  

Mest fokus läggs dock på utrikespolitiken i båda tidningarnas nyhets- och opinionsartiklar. 

Aftonbladet skriver i en opinionsartikel att många amerikaner är trötta på Eisenhowerregimens 

svaghet i utrikespolitiken, De fortsätter skriva att tidigare så dominerade inrikesfrågorna för 

väljarna men sedan det senaste årens händelser och inte minst de misslyckade samtalen med 

Sovjetunionen har fått många att anse att hela USA:s utrikespolitik behöver göras om.83 

Expressen skriver i en opinionsartikel den 3 november att Nixon i ett tal i New York 

attackerade Kennedy där han säger: ”Ska USA:s utrikespolitik byggas på principer som har 

bevarat freden utan kopulation eller ska vi byta till ny oprövade metoder? Om vi i rådande 

världssituation får en oerfaren ledare, som kanske fattar fel beslut kan USA och hela världen 

kastas in i ett nytt krig”.84 Aftonbladet rapporterar i en nyhetsartikel att Nixon ska ha bjudit in 

de sovjetiska satellitländerna till USA under år 1961. I utbytte ska Eisenhower, Truman och 

Hoover få besöka de östeuropeiska länderna. Aftonbladet skriver dock att Truman snabbt 

avvisade Nixons förslag.85 Den 8 november skriver Aftonbladet i en opinionsartikel ännu en 

gång om hur viktig utrikespolitiken är och att vem som än vinner av de två kandidaterna så 

har han ett tufft jobb framför sig med bland annat Kuba och Algeriet och det kommer att bli 

stora förändringar.86  Direkt efter Kennedys seger i valet rapporterar Expressen i en 

nyhetsartikel att Kennedy är villig att ta upp förhandlingarna med Sovjetunionens ledare 

Chrusjtjov om ett fortsatt stopp av kärnvapenprov. Kennedy säger också att han eftersträvar 

en effektivare utrikespolitik och vill stärka FN:s ställning och prestige.87 I en annan artikel 

från samma dag skriver tidningen att Roosevelt återspeglas i Kennedy i det skället att 

Kennedy ska precis som Roosevelt gjorde vända USA:s kurs fast denna gång i 
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utrikespolitiken. Expressen skriver vidare at det var tid att välja någon som kan få USA att 

återfå sin ”känsla av storhet”88. Aftonbladet skriver i en nyhetsartikel den 9 november att 

Kennedy har gällande Sovjet lovat att sätta ”hårt mot hårt och äntligen rycka ifrån dem 

initiativet”. Kennedy ska även ha tagit en mycket bestämd ställning i Berlinproblemet, han har 

bland annat sagt att USA:s ställning i Europa är värd att försvara med kärnvapenkrig. Han vill 

även att USA ska påminna människorna bakom Östeuropas ”järnridån” om att USA ser fram 

emot deras befrielse. Några av Kennedys närmsta rådgivare ska även ha uttalat sig om att de 

vill se en enad Europamarknad.89 

 

USA bilden 1960 
 

Bilden Tidningarna ger av USA är bland annat att landet ska har tappat sin ställning i den 

internationella politiken under Eisenhower. Aftonbladet skriver 3 november i en 

opinionsartikel att USA:s prestige har sjunkit de senaste åren och att det ger Kennedy en 

fördel inför valet då Nixon har varit en del av den regering som styrt under dessa år.90 Den 5 

november skriver Expressen i en nyhetsartikel att Nixon försöker att lugna väljarna och talar 

om att USA har en stark ställning i världen, medan Kennedy är av den motsatta uppfattningen. 

Han talar om att USA har ett svagt anseende utåt och att USA har tappat i prestige.91 

Nyhetssidan i Aftonbladet är inne på samma linje som tidningens opinionssida då de dagen 

efter valet den 9 november, skriver i en artikel att befolkningen i USA har anledning att vara 

oroliga för den förändrade maktbalansen i världen. de skriver att Eisenhowers epok har 

inneburit ett kraftigt bakslag för västvärlden.92Den 9 november tar Expressens opinionssida 

upp i en artikel att huvudtemat i Kennedys valkampanj har varit att USA har tappat sin 

prestige under åren med Eisenhower och ifall Kennedy vinner så ska han och hans parti höja 

landets prestige igen.93   

Det är också tydligt att tidningarna ansåg att det var främst Sovjetunionen som USA 

konkurrerade med. Aftonbladet skriver till exempel i en nyhetsartikel som tagits upp tidigare 

att Kennedy har lovat att sätta hårt mot hårt mot sovjet och rycka ifrån dem initiativet. I 
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samma artikel skriver Aftonbladet även att Demokraterna även ska ha tagit fram ett 

Afrikaprogram där de ska hjälpa de nya nationerna i Afrika så att de blir ekonomiskt 

självständiga och utvecklas till handelspartners. Tidningen skriver att det gäller att genomföra 

programmet snabbt innan länderna har blivit beroende av Sovjet.94Som även tagits upp i den 

förra delen jämför Expressen Kennedy med den tidigare presidenten Franklin D. Roosevelt 

efter valet. Där de skriver att många amerikaner ser ”Roosevelt återspeglas i Kennedy i det 

skället att Kennedy ska komma in och vända om USA”, denna gång i utrikespolitiken. 

Expressen skriver vidare at det var tid att välja någon som kan få USA att återfå sin ”känsla 

av storhet”. Tidningen skriver även att återigen hotas den fria demokratiska världen av 

totalitära krafter, denna gång av de kommunistiska länderna.95  

Den andra bilden man får av USA när man läser artiklarna är att det är ett väldigt segregerat 

land mellan olika folkgrupper. Aftonbladet skriver i en opinionsartikel att Kennedys katolska 

tro inte har varit till den nackdel man tidigare trodde och republikanerna har misslyckats blåsa 

upp frågan.96 Den 5 november rapporterar de dock i en nyhetsartikel att när Nixon anlände till 

South Carolina stod det barn längs vägarna där man hade delat upp de vita och svarta barnen 

på olika sidor av vägen då delstaten håller hårt på rasskillnaderna. Nixon ska även ha en stark 

ställning i sydstaterna då stämningen där är starkt antikatolsk, särskilt bland baptister och 

lutheranerna och de kan inte tänka sig en katolsk president.97 Detta visar att både Aftonbladets 

nyhets- och opinionssida har en bilda av USA som segregerat där Kennedys religion skulle 

kunna innebära att han förlorar valet. Expressen berättar i en nyhetsartikel att republikanerna 

har fört propaganda mot Kennedys katolska tro där de påstår att en katolik skulle driva en 

politik som är influerad av påven. Som även tas upp i delen om sakfrågorna skriver tidningen 

i samma artikel att även andra minoritetsgrupper än den katolska kan komma att rösta på 

Kennedy då de tänker att om Kennedy kan bryta de protestantiska presidenternas segerrad så 

har de själva en större chans att kunna bli valda till president i framtiden.98 Expressen skriver 

även i en opinionsartikel att om Kennedy förlorar valet knappt så kan man förmodligen skylla 

förlusten på att han var katolik.99 I en nyhetsartikel från 7 november skriver Aftonbladet att 

alla opinionsundersökningar utpekar Kennedy som vinnaren i presidentvalet, men 
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demokraterna är fortfarande orolig att frågan om Kennedys religion ska förändra detta.100 

Efter valet skriver Aftonbladet att Kennedy vann till stor del på grund av att många av 

minoriteterna i USA röstade på honom då de vill avskaffa diskrimineringen i landet.101 

Expressen skriver efter valet att Kennedys katolska tro aldrig blev det hinder som många 

trodde på förhand utan snarare hjälpte det honom att vinna då många katoliker slöt upp bakom 

honom i protest mot den antikatolska propagandan. Tidningen fortsätter att skriva att inte 

heller Kennedys liberala syn på de svarats rättigheter stoppade sydstaterna från att rösta på 

honom, dock inte alla. Det kan bero på att man räknar med att sydstatrepresentationen i 

kongressen ska kunna stoppa de allt för progressiva förändringarna angående rasreglerna.102    

 

Jämförelse av valen 
 

Undersökningen om hur de svenska tidningarna Aftonbladet, Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning och Expressen har rapporterat om det amerikanska presidentvalen 1860 och 

1960 ser man både likheter och skillnader. Bland likheterna i rapporteringen om de båda valen 

lyfter tidningarna fram en av kandidaterna och har en positivare rapportering om honom, 

medan deras rapportering om den andra kandidaten är mer negativ. När det kommer till 

skillnader i deras rapportering om kandidaterna ser jag i undersökningen att rapporteringen 

om valet 1960 hade mer fokus på kandidaternas politik än vad rapporteringen hade 1860. 

Tidningarna fokuserade mycket på kandidaterna som person i rapporteringen båda valen, Men 

valet 1960 skriver tidningarna mer om vilken politik kandidaterna ville föra. En annan 

skillnad i rapporteringen är att 1960 skrev tidningarna väldigt mycket om både Kennedys och 

Nixons utseende, vilket det inte skrivs någonting alls om i rapporteringen om valet 1860. Man 

skrev även ofta om Kennedys katolska religion i rapporteringen av valet 1960 till skillnad från 

1860 års rapportering där det inte skrevs något om kandidaternas religion. 

När det kommer till rapporteringen av sakfrågorna finns det även här likheter mellan hur det 

rapporterades mellan de olika valen. Där den största likheten är att vid båda valen skriver 

tidningarna ut vad de själva anser i sakfrågorna. Dock fanns det fler sakfrågor i valet 1960 

vilket gjorde att jag kunde se en stor skillnad mellan hur Aftonbladet och Expressen såg på 
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vilka valfrågor som var viktiga. Då undersökningen visar att Aftonbladet värderade de sociala 

frågorna högt medan Expressen bara skrev kort om dem och lade ingen värdering i frågan. 

Båda tidningarna skrev dock om USA:s utrikespolitik och hade samma syn på den frågan. 

1860 var det istället bara slaverifrågan som Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och 

Aftonbladet fokuserar på. Det finns även skillnader på vilket sätt tidningarna rapporterar om 

sakfrågorna vid de olika valen. 1860 års val skriver Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 

mycket utifrån ett moraliskt perspektiv och använder sig utav slagord i sin rapportering om 

sakfrågan. Även Aftonbladet använder detta i sin rapportering om sakfrågan, men de är dock 

lite mer försiktiga och det är först efter valet man kan se dem använda det i deras texter. 

Skillnaden i Aftonbladets och Expressens rapportering om presidentvalet 1960 är att istället 

för att skriva utifrån moral och använda sig av slagord, argumenterad tidningarna istället 

utifrån vad som är det bästa för USA och även västvärlden.  

Hur tidningarna beskriver bilden av USA i sin rapportering finns det precis som de andra 

ämnena skillnader och likheter. I båda valen ger tidningarna bilden att USA är ett delat land 

mellan syd- och nordstaterna. Där rasismen och identitetspolitiken är stark i sydstaterna 

medan nordstaterna är influerat av mer liberala värderingar. Denna delning är framförallt 

tydlig i rapporteringen från 1860 och där både tidningarna Aftonbladet och Göteborgs 

Handels- och Sjöfartstidning tar ställning för nordstaterna. Medan i rapporteringen om valet 

1960 inte har samma fokus på skillnaderna mellan syd- och nordstaterna och lägger inte heller 

någon värdering i frågan. En skillnad av beskrivningen av USA är att i valet 1960 rapporterar 

Expressen och Aftonbladet mycket om USA:s ställning i den internationella politiken och tar 

ofta upp deras relation med Sovjetunionen. Expressen och Aftonbladet har dessutom samma 

syn på USA:s internationella ställning. 1860 skrivs det ingenting allas om USA:s 

utrikespolitik. 
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Diskussion  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om hur de svenska tidningarna Aftonbladet, 

Expressen och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning har rapporterat om de amerikanska 

presidentvalen 1860 och 1960. Det jag ville få reda på var vad det fanns för likheter och 

skillnader mellan rapporteringarna av valen och tidningarna. Jag ville även ta reda på ifall 

tidningarnas ideologiska inriktningar påverkade hur de gestaltade valen. 

Min undersökning visar att det finns många likheter i hur tidningarna rapporterade om 

kandidaterna, sakfrågorna och bilden av USA i de två olika valen. Till exempel skrev 

tidningarna mer om och gestaltade en av kandidaterna mer positivt. Medan den andra  

sakfrågorna fanns det likheter där tidningarna lyfte visa frågor som mer viktiga, samt skrev 

vad de själva ansåg i frågorna. Detta överensstämmer med Kent Asps och Johannes Bjerlings 

forskning om de svenska riksdagsvalen mellan 1979–2010 där de kom fram till att det under 

varje val fanns ett parti eller block och åsiktsriktning som var mer gynnat eller missgynnat. 

Man kan också dra paralleller till Fredrik Falks och Celeste Perez uppsatser om de 

amerikanska presidentvalen 2004 och 2008. Då deras uppsatser visade att i båda valen skrevs 

det mer om den ena kandidaten. 

I valet 1860 är det Abraham Lincoln och republikanerna som Aftonbladet och Göteborgs 

Handels- och Sjöfartstidning har en positivare rapportering om. Deras gestaltning av Lincoln 

är nästan inom ett hjälteideal där de beskriver hans bakgrund med att han fick kämpa sig fram 

som skogshuggare för att sedan ta sig till politiken och även om hans insatser inom militären. 

Sådana beskrivningar finns inte om hans motkandidater i tidningarna, istället framhöll båda 

tidningarna i sina artiklar att demokraterna var splittrade och kunde inte enas om vilken 

kandidat de skulle rösta fram som partiets presidentkandidat. Samma sak gäller hur de valde 

att gestalta frågan om slaveriet där slaveriet gestaltades som omoraliskt och omänskligt. Att 

det var just Lincoln och republikanerna som blev positivt gestaltade och sakfrågan om 

slaveriet negativt av Aftonbladet och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning är inte speciellt 

överraskande. Båda tidningarna precis som Lincoln och republikanerna var liberala under 

denna tid. Slaveriet går till exempel inte ihop med liberalismens idé om människovärdet och 

ideologins ståndpunkt likhet inför lagen. Därför är det inte heller konstigt att tidningarna i 

konflikten mellan syd- och nordstaterna ställde sig på nordstaternas sida, då dessa ville sätta 

stopp för slaveriet och hade mer liberala värderingar. Medan sydstaterna ville att slaveriet 

skulle vara fortsatt lagligt och var influerat av mer konservativa värderingar. Jag ser alltså 
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tydligt i min undersökning att båda tidningarna låter sin liberalism påverka deras gestaltning 

av valet. Därför stämmer Aftonbladet och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 

rapportering om valet överens med gestaltningsteorin om att ingen journalistik är objektiv och 

att medier försöker vinkla sin rapportering efter sin egen agenda. 

Valet 1960 var det John F. Kennedy och demokraterna som Aftonbladet och Expressen 

skriver positivt om. I gestaltningar av presidentkandidaterna framställer man Kennedy som 

populär, kvinnornas favorit, charmig och mer spännande medan tidningarna beskriver Nixon 

som tråkig, utan idéer och måste ta hjälp av Eisenhower för att ha chans att vinna. Till detta 

valet undersöktes även opinionsartiklar för att jämföra ifall opinions- och nyhetsartiklarna 

hade samma linje i sin rapportering av valen. Undersökningen visar att både nyhets- och 

opinionsartiklarna för tidningarna skrev mest positivt om Kennedy, framhöll i stort sett 

samma sakfrågor och gav samma bild av USA. Av detta kan man därför dra slutsatsen att 

nyhetsartiklarna var påverkade av tidningarnas politiska ideologi. 

Anledningen till att tidningarna rapporterade positivare om Kennedy anser jag främst beror på 

att USA ställning mot Sovjet i den internationella politiken försvagades under republikanen 

Dwight D. Eisenhowers tid som president. På grund av att Richard Nixon var vicepresident 

under Eisenhower ger tidningarna honom en del av skulden. I undersökningen syns det att 

båda tidningarna anser att det är viktigt att USA har övertaget mot Sovjet vilket inte jag ser 

som överraskande då både socialdemokratin som var Aftonbladets ideologi och liberalismen 

som var Expressens är motståndare till kommunismen. En skillnad jag dock ser i min 

undersökning mellan Aftonbladets och Expressens rapportering om sakfrågorna, är att 

Aftonbladet skriver mycket mer om de sociala frågorna och argumenterar även för Kennedy 

då han vill öka den offentliga sektorn. Medan Expressen bara skriver om detta väldigt kort. 

Detta anser jag också stämma in på tidningarnas politiska ideologi. Med det menar jag att 

Aftonbladet som är socialdemokratisk anser att en ökad offentlig sektor är positiv och där med 

ligger det i deras intresse att gestalta denna frågan som viktig. Expressen som däremot är 

liberal borde se en ökad offentlig sektor som något negativt och därför gestaltade tidningen de 

sociala frågorna som mindre viktiga. Att Expressen trots detta ställde sig på Kennedys sida i 

valet anser jag bero på Nixons misslyckande i utrikespolitiken som vicepresident. Tidningen 

ansåg att det var viktigt att kapitalistiska USA kunde stå upp mot kommunistiska Sovjet och 

där ansåg de att Kennedy var mer lämpad att lyckas. Även i detta valet stämmer 

gestaltningsteorin in på hur Expressen och Aftonbladet rapporterar om valet. Min 

undersökning visar att båda tidningarna rapporterar utifrån sin politiska agenda t.ex. hur de 
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gestaltar Kennedy ska gå in och styra upp USA:s utrikespolitik, och Aftonbladet försöker 

dock även att gestalta Kennedy åt det socialdemokratiska hållet.   

Vad det finns för likheter och för förändringar i tidningarnas rapportering och gestaltningarna 

mellan de två olika valen finns det en hel del. Alla tidningars rapportering passade in på deras 

politiska ideologi och de var tydligt att de skrev utifrån en agenda. Man kan med detta göra 

likheter med Ester Pollacks forskning om hur fem svenska tidningar rapporterade om 

Moskvaprocessen där tidningarna såg situationen utifrån sina politiska glasögon. 

Rapportering i båda valen stämmer även överens med gestaltningsteorin och att ingen 

journalistik är objektiv. Detta ser man av deras val av ord och betoningar då de skrev 

positivare om en kandidat och negativare om den andra. Det syntes också på de sätt de valde 

att skriva om sakfrågorna där man lyfte och skrev om de frågorna man själv tyckte var viktiga 

utifrån sin ideologi. Detta gav bilden i tidningarna att Lincoln och Kennedy och deras politik 

var överlägsna sina motståndare. Hur tidningarnas gestaltningar av presidentvalen påverkade 

befolkningen är svårt att veta dock, då det inte var deras läsare som röstade i presidentvalen. 

Det fanns dock även många förändringar i hur tidningarna rapporterade om valen. Till 

exempel rapporterade tidningarna i valet 1960 mer om vad för politik presidentkandidaterna 

hade. Detta beror förmodligen på att tillgången till information hade ökat mycket från valet 

1860 till valet 1960. Medan tillgången av informationen var begränsad år 1860 fick 

Aftonbladet och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning vänta flera dagar på att få tag på 

informationen om presidentvalet. 1960 hade den tekniska utvecklingen gjort att man kunde få 

tag på informationen på et mycket snabbare sätt. Nu kunde tidningarna placera ut 

korrespondenter i USA som de kunde ringa till och få fram information snabbt. Man kunde 

även hänvisa till experter i rapporteringen om sakfrågorna vilket tidningarna kunde använda i 

deras argument. Det märks mest på att det fanns mycket mer artiklar om presidentvalet 1960. 

Det kan också vara en anledning till varför det skrevs om fler sakfrågor 1960 än 1860. Den 

största anledningen jag ser i min undersökning till detta är dock att år 1860 var slaveriet en så 

pass stor och avgörande fråga för USA:s framtid vilket gjorde att de andra politikiska frågorna 

hamnade i skymundan. En annan skillnad är att när tidningarna skrev om valet 1860 var detta 

skrivet utifrån moral och användningar av slagord. Man gestaltar Lincoln som en hjälte och 

hans motståndare som skurkar. Valet 1960 argumenterar tidningarna mer utifrån vad de ansåg 

vara bäst för USA. Jag tror detta beror på att sättet man såg på och beskrev politiker och 

ledare var annorlunda på 1800-talet mot hur de var på 1900-talet. Detta är dock inget jag kan 

styrka då det saknas forskning om hur synen på politiker och ledare har förändrats genom 
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historien. En annan skillnad är att i rapportering 1960 var lade fokus på Kennedys katolska tro 

och hur han kunde bli den första katolska presidenten men att detta även kunde göra så han 

förlora valet. 1860 skrevs det ingenting om kandidaternas religion. Det beror förmodligen på 

att det var en självklarhet 1860 att presidenten skulle vara av protestantisk tro och alla 

kandidater det året tillhörde denna tro. I rapporteringen om valet 1960 var även kandidaternas 

utseende och personlighet en del av tidningarnas gestaltningar av dem. Detta beror på att 

TV:n i detta valet hade blivit en dela av valkampanjerna. I och med att fler människor kunde 

se kandidaterna i tv-intervjuer och när debatterade mot varandra i TV fick deras utseende och 

personlighet också mer fokus. När det kommer till hur tidningarna beskrev bilden av USA är 

den stora skillnaden att 1960 skrevs man om USA:s utrikespolitik och ställning i den 

internationella världen vilket inte förekommer i rapporteringen 1860. Det jag anser är 

anledningarna till detta är för det första att 1860 var konflikten mellan syd- och nordstaterna 

så allvarlig att den fick all uppmärksamhet. Den andra och största anledningen är dock att 

USA hade under de hundra åren mellan presidentvalen utvecklats till en supermakt i den 

internationella politiken. Den konflikt som det nu fokuserades på istället var den med den 

andra supermakten i världen Sovjet.    

 

Sammanfattning 
 

Denna undersökning visar att det fanns både likheter och skillnader på hur de två amerikanska 

presidentvalen 1860 och 1960 rapporterades om de i tidningar som undersöktes. Den största 

likheten är att i alla tidningar som undersöks rapporterar man utifrån en politisk agenda där de 

gestaltade en av kandidaterna och hans politik som mer positiv medans den andra kandidaten 

och hans politik gestaltades som negativare. Vilket visar att gestaltningsteorin stämmer in på 

hur tidningarna skrev om presidentvalen. Det fanns dock skiljelinjer på vilket sett de 

gestaltade valen, till exempel på hur man rapporterade och skrev om kandidaterna, deras 

politik och landet USA. Till exempel skrev tidningarna från 1860 moraliskt perspektiv när 

man skrev om varför Abraham Lincoln och hans politik borde segra. 1960 argumenterade 

istället tidningarna sakpolitiskt om varför de ansåg att John F. Kennedy var att föredra framför 

Richard Nixon. 1960 lade tidningarna även mer fokus på USA:s utrikespolitik än vad det 

gjordes 1860. Dessa skiljelinjer berodde på hur den politiska situationen såg ut just under det 

specifika valet. Men även på den teknologiska och politiska utveckling som skett i världen 

under de hundra år som skilde valen åt. 1960 var tillgången på information mycket större och 
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gick även snabbare att få tag på. Vilket gjorde att tidningarna 1960 även hade mer information 

om vad det årets presidentkandidater och deras politik. Användningen av Tv:n i 1960 års 

valrörelse gjorde att man även började gestalta kandidaternas utseende. USA:s utveckling till 

att bli en av två supermakter i den internationella politiken gjorde även att landets 

utrikespolitik ansågs vara viktigare då den påverkade även Sverige och resten av världen.   
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