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Abstract  

”This is a war against Truths” 
This study has aimed to investigate how “right-wing” alternative media news web-

sites in the United States frame politics through their news reporting. To determine 

this, the study has conducted a qualitative framing analysis of how two of the United 

States’ major right-wing news websites’, Breitbart News and The Daily Caller, re-

ported on the impeachment process against Donald Trump within the timeframe of 

24/9–30/9–2019. The study’s empirics contain a total of 40 news articles which 

were published in the initial stage of the impeachment process. The articles have 

mainly been analysed through the framing framework that has previously been used 

by Jesper Strömbäck (2004). This framework has been used to categorize three 

frames within the news articles, namely the “issue frame”, the “strategic frame” and 

the “scandal frame”.  

The study’s results have shown that the right-wing news websites Breitbart 

News and The Daily Caller rarely portrait politics through an issue frame, which 

means that they rarely focus on the content of political issues and politicians’ opin-

ions about political issues in their reporting. The scandal frame is used to describe 

news articles which often focus on various ethical or juridical scandalous aspects 

of politicians’ behaviors and was found to be the least used frame among the arti-

cles. Moreover, the study discovered that the two news websites most commonly 

frame politics through a strategic frame, meaning that the news websites frame pol-

itics as a strategic struggle of power between political parties. Furthermore, the 

study’s results indicate that the right-wing alternative media news websites seldom 

frame news in an unbiased and neutral way and that the sites most likely contribute 

to create cynicism among their readers towards politics and politicians. Both au-

thors have contributed equally to this study. 
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Sammanfattning 

”This is a war against Truths” 
Denna studie har strävat efter att undersöka hur högerorienterade digitala alterna-

tiva nyhetssidor i USA porträtterar politik i sin nyhetsrapportering. För att under-

söka detta har studien utfört en kvalitativ gestaltningsanalys av hur två av USA:s 

största högerorienterade alternativa nyhetssidor, Breitbart News och The Daily 

Caller, rapporterade om riksrättsprocessen mot Donald Trump inom tidsramen 

24/9–30/9–2019. Studiens empiri består av 40 nyhetsartiklar som publicerades i det 

initiala steget av riksrättsprocessen. Artiklarna har främst analyserats med hjälp av 

Jesper Strömbäcks (2004) teoretiska gestaltnings-ramverk. Detta teoretiska ram-

verk har använts för att kategorisera nyhetsartiklar i tre olika kategorier, nämligen 

sakgestaltande-, spelgestaltande- och skandalgestaltande artiklar.  

Studiens resultat har visat att de högerorienterade nyhetsmedierna Breitbart 

News och The Daily Caller sällan utför sakgestaltningar, vilket innebär att nyhets-

sidorna sällan rapporterar om faktiskt politiskt innehåll samt politikers åsikter om 

politiskt innehåll. Studien fann också att skandalgestaltningar, som används för att 

beskriva artiklar som fokuserar på etiska eller juridiskt klandervärda aspekter av 

politikers handlande, var den minst förekommande gestaltningstypen bland artik-

larna. Vidare fann studien att spelgestaltningar, som innebär att politik framställs 

som en strategisk kamp om makt mellan partier, var den vanligast förekommande 

gestaltningstypen i Breitbart News och The Daily Callers artiklar. Studiens resultat 

indikerar att alternativa nyhetssidor sällan gestaltar politiska nyheter på ett opartiskt 

och neutralt sätt, och att sidorna troligen bidrar till att skapa cynicism gentemot 

politik och politiker hos sina läsare. Båda författarna har bidragit lika mycket till 

denna studie.  

 

Keywords: riksrättsprocessen, Donald Trump, gestaltningsteorin, gestaltning, spel-
gestaltning, sakgestaltning, skandalgestaltning 
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1. Introduktion 

I detta kapitel introduceras studiens bakgrund och problemformulering. Därefter 

lyfts studiens bidrag till forskningsfältet strategisk kommunikation –  

digitala medier. Slutligen presenteras studiens syfte med tillhörande frågeställ-

ningar. 

1.1 Bakgrund 

I september år 2019 inledde det amerikanska oppositionspartiet Demokraterna en 

utredning huruvida den republikanske presidenten Donald Trump borde ställas in-

för riksrätt. Konflikten inleddes då en visselblåsare från USA:s hemliga underrät-

telsetjänst avslöjade att Trump försökt få Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 

till att dela med sig av skadliga uppgifter om en av Demokraternas presidentkandi-

dater, och därmed Trumps konkurrent, Joe Biden. Demokraterna såg händelsen som 

ett sätt för Trump att använda sin presidentmakt för politisk vinning och betraktade 

därför presidentens handlande som ett allvarligt brott. En fällande dom i den poli-

tiska process som ett riksrättsåtal inleder skulle innebära att Trump tvingats avgå 

som president och därmed bli den första amerikanska presidenten i modern tid att 

bli avsatt genom riksrätt (Vox, 2020). 
Nyhetsmedier har en viktig roll i hur medborgare bildar sig uppfattningar om 

viktiga politiska händelser, såsom riksrättsprocessen. Anledningen till detta är att 

medborgare ofta följer nyhetsutvecklingar genom nyhetsmediers rapporteringar, 

vilket gör att hur nyhetsmedierna framställer, eller gestaltar, politiska händelser 

påverkar hur medborgarna uppfattar dessa händelser (Entman, 1993). Traditionellt 

sett kan därför stora nyhetshus, med många läsare, som New York Times och Fox 

News sägas ha en stor påverkan på hur amerikanska politiska händelser uppfattas 

av landets medborgare. Men de senaste åren har det amerikanska politiska medie-

landskapet genomgått drastiska förändringar. De tidigare dominerande traditionella 

medierna har fått sällskap av nya nyhetsmedier, så kallade alternativa medier, som 

skiljer sig åt från traditionella medier. Medieforskaren Kristoffer Holt (2018) menar 



 

 2 

nämligen att alternativa medier många gånger inte följer samma journalistiska ideal 

om objektivitet som traditionella medier gör och även ofta utgår från en ideologisk 

agenda i sin rapportering. Holt definierar därför alternativa medier som “medier 

som utmanar etablerade nyhetsmedier genom att presentera alternativa perspektiv 

på nyheter som skiljer sig från de etablerade nyhetsmediernas diskurs” (2018, s.51). 

Även om Holts definition kan anses vara bred har han emellertid i sin forskning 

fokuserat på att studera alternativa medier som tillhör den högra delen av det poli-

tiska eller ideologiska spektrumet. Denna ideologiska inriktning beskrivs ofta av 

forskare (Holt, 2019) som “right-wing” vilket i denna uppsats översatts till “höger-

orienterade”. Denna ideologiska inriktning kännetecknas ofta av, bland annat, en 

kritik mot höga skatter, generös migrationspolitik och “feministisk” politik (Holt, 

2019).  

De högerorienterade alternativa medierna växer i storlek vilket gör att deras ge-

staltningar av politiska händelser, som riksrättsprocessen, når ut till en allt större 

grupp människor. De nya mediernas växande läsarskaror gör dem därför till en vik-

tig pusselbit för att förstå hur händelser som riksrättsprocessen uppfattas av den 

amerikanska befolkningen. Men trots de högerorienterade alternativa mediernas 

ökande inflytande, saknas det till stor del forskning om hur dessa gestaltar politiska 

skeenden (Holt, Figenschou & Frischlich, 2019). 

1.2 Problemformulering 

En stor del av den forskning som utförts, inom forskningsfälten digitala medier och 

strategisk kommunikation, om högerorienterade alternativa medier har strävat efter 

att kategorisera och förstå det stora antalet olika högerorienterade alternativa me-

dier som uppkommit de senaste åren (Holt, 2018). Med att kategorisera menas i 

detta fall exempelvis att undersöka hur olika högerorienterade alternativa mediers 

kritik mot traditionella medier tar sig uttryck, samt att undersöka vilken specifik 

ideologisk hållning alternativa medier har inom det högerorienterade politiska 

spektrumet. Intresset för att kategorisera och förstå högerorienterade alternativa 

medier kan rimligen förklaras av att det uppkommit ett akademiskt intresse av att 

förstå vad som kännetecknat det stora antal av högerorienterade alternativa medier 

som tillkommit på relativt kort tid (Heft, Mayerhöffer, Reinhardt & Knüpfer, 

2019).  
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Det nya forskningsintresset har genererat studier som konstaterat att det är en 

vanligt återkommande åsikt från högerorienterade alternativa medier att tradition-

ella medier och politiker utgår från ett verklighetsfrånvänt liberalt-eller vänsterper-

spektiv, som gör att de inte förstår så kallat “vanligt folks” problem och åsikter 

(Holt, 2018). Journalister och politiker sägs därför tillhöra en korrupt elit som stän-

digt agerar för att stärka sin ställning. Gemensamt för många högerorienterade al-

ternativa medier är också åsikten att traditionella medier gestaltar politiska händel-

ser på ett sätt som gynnar det politiska etablissemangets intressen (Figenschou & 

Ihlebæk, 2018). De högerorienterade alternativa medierna säger sig därför fylla en 

viktig funktion som sanningssägare i samhället, då de säger sig våga lyfta upplevda 

samhällsproblem som de menar att traditionella medier inte gör, som exempelvis 

påstådda negativa aspekter av en generös migrationspolitik (Holt, 2018). 

Trots att det utförts viss forskning som strävat efter att kategorisera högerorien-

terade alternativa medier, kan en samtidigt konstatera att det utförts mindre forsk-

ning om högerorienterade alternativa mediernas gestaltning av politiska nyheter. 

Här skiljer sig den tidigare forskningen om högerorienterade alternativa medier 

mycket från tidigare forskning om traditionella medier, då det utförts en mängd 

olika studier som undersökt hur traditionella medier gestaltar politiska händelser i 

sin nyhetsrapportering (Strömbäck, 2014). Studierna har visat att olika nyhetsme-

dier kan framställa politiska händelser på olika sätt beroende på vilka aspekter av 

händelsen de lyfter fram. Nyhetsmediernas val av perspektiv, fakta, ord, källor och 

betoningar i artiklar är nämligen avgörande för hur nyhetshändelser uppfattas av 

läsare (Entman, 1993). Detta betyder att en politisk händelse kan gestaltas på olika 

sätt beroende på hur nyhetsmedier exempelvis väljer att använda sig av betoningar 

och fakta om händelsen i sina nyhetsrapporteringar. En kan därför säga att nyhets-

medier spelar en viktig roll i skapandet av medborgares åsikter och uppfattningar 

om politiska händelser genom de gestaltningar de gör i nyhetsrapporteringar (Ent-

man, 1993).  

Hur nyhetsmedier gestaltar ett samhällsproblem kan därför exempelvis anses 

vara avgörande för vad medborgare ser som orsaken till och lösningen på samhälls-

problemet (Entman, 1993). Nyhetsmediernas gestaltningar kan därmed få politiska 

konsekvenser, då de kan påverka medborgares åsikter om och förståelse för olika 

politiska frågor (Strömbäck, 2000). Vidare menar Karen Callaghan och Frauke Sch-

nell (2005) att på vilket sätt exempelvis nyhetsmedier, politiker och intressegrupper 



 

 4 

genom sina kommunikationskanaler gestaltar politiska händelser skapar förutsätt-

ningar för hur politiska skeenden tolkas och förstås. Eftersom Callaghan och Sch-

nell också menar att nyhetsmedier är ett av de viktigaste kommunikationsmedlen 

för opinionsbildning och är “det utrymmet där olika grupper, institutioner och ide-

ologier kämpar över att definiera verkligheten” (Gurevitch & Levy, 1985, refererat 

i Callaghan & Schnell, 2005, s.xii) är det viktigt att, ur ett akademiskt perspektiv, 

utforska hur nyhetsmedier gestaltar politik.  

Trots att det utförts forskning likt den nämnd ovan om traditionella mediers 

gestaltningar av politik saknas det, som tidigare nämnt, liknande forskning som un-

dersökt högerorienterade alternativa mediers gestaltningar. Med tanke på de höger-

orienterade alternativa mediernas växande storlek finns det därför en forsknings- 

och kunskapslucka om en relativt stor del av den amerikanska befolkningens ny-

hetskonsumtion, vilket ur ett akademiskt perspektiv kan ses som problematiskt. Vi 

anser att denna forskningslucka motiverar att det finns ett behov av ny forskning 

inom området. Genom ny forskning om vilka gestaltningar som amerikanska hö-

gerorienterade alternativa nyhetsmedier gör i sina politiska nyhetsrapporteringar, 

kan ny kunskap uppnås som är viktig för att förstå hur den strategiska politiska 

kommunikationen utvecklas i en av världens största demokratiska länder. Detta kan 

rimligen ses som viktig kunskap för att förstå vilka effekter de högerorienterade 

alternativa medierna kan ha på läsares verklighetsuppfattningar och politiska åsik-

ter. Sammanfattningsvis kan en säga att forskningen som vi efterfrågar är viktig för 

att bidra till en förståelse för nyhetsmediers nyhetsgestaltningar i det nya digitala 

medielandskapet som inte längre enbart domineras av traditionella nyhetsmedier.  

Det nya medielandskapet gör riksrättsprocessen mot Donald Trump till en unik 

händelse, då det är den första amerikanska riksrättsprocess som äger rum i detta nya 

medielandskap. Därför anser vi rapporteringen av riksrättsprocessen mot Trump är 

ett intressant fall att använda som forskningsobjekt i en sådan studie om högerori-

enterade alternativa mediers nyhetsgestaltningar som vi efterfrågar. Eftersom hän-

delsen fick stort medialt intresse finns det även ett stort underlag av nyhetsartiklar 

att undersöka, vilket möjliggör en studie av fallet. Gestaltningarna under riksrätts-

processen kan även ses som betydelsefulla att undersöka eftersom dessa rapporte-

ringar troligen influerade amerikanska medborgares uppfattning om en viktig poli-

tisk händelse. Forskning om högerorienterade alternativa mediers gestaltningar av 
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riksrättsprocessen kan därför bli ett underlag för att förstå den amerikanska opin-

ionen i en historisk viktig händelse inom amerikansk politik. 

1.3 Bidrag till strategisk kommunikation 

Enligt kommunikations- och journalistikprofessorn Jesper Strömbäck (2014) är ge-

staltningar ett av de viktigaste fenomenen, inom forskningsfältet strategisk politisk 

kommunikation, för att förstå hur nyhetsmedier kan influera medborgare. Ström-

bäck och hans forskarkollega Lars Nord (2013) menar vidare att strategisk politisk 

kommunikation handlar om “ett strategiskt användande av kommunikation för att 

uppnå politiska mål” (Strömbäck, 2011a; Manheim 2011, refererat i Nord & Ström-

bäck, 2013, s.15). Genom att studera högerorienterade alternativa mediers gestal-

tande av politiska händelser, kan denna studie bidra till förståelsen för hur nyhets-

medier, som är ett av de viktigaste kommunikationsmedlen inom samhällets offent-

liga diskurs, kan användas för att “försöka påverka allmänheten i en bredare mening 

eller utvalda målgrupper i en viss riktning” (Nord & Strömbäck, 2013, s.15). Stu-

dien ämnar därför till att smalna ner det breda fältet strategisk kommunikation och 

göra en djupdykning inom strategisk politisk kommunikation för att bidra till att 

fylla den beskrivna forskningsluckan genom att belysa samspelet mellan gestalt-

ningar av politik och strategisk kommunikation. 
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1.4 Syfte och frågeställningar  

Eftersom högerorienterade alternativa mediers läsarskaror de senaste åren har vuxit 

och dessa nyhetsmedier därför blivit en allt mer inflytelserik aktör inom dagens 

politiska diskurs (Holt, 2019) menar vi att högerorienterade alternativa medier be-

höver mer vetenskaplig uppmärksamhet. Denna studie ämnar därför, med utgångs-

punkt i gestaltningsteorin, till att undersöka hur högerorienterade alternativa medier 

gestaltat rikrättsprocessen mot den amerikanska presidenten Donald Trump. Vår 

studie syftar, för att vara mer exakt, till att undersöka hur högerorienterade alterna-

tiva medier använder sig av så kallade sak-, spel- och skandalgestaltningar för att 

belysa hur samspelet mellan dessa kan influera medborgares förståelse av riksrätts-

processen. Detta för att nå ny kunskap om nyhetsmediers gestaltningar och därmed 

bidra till en ökad förståelse för hur den strategiska politiska kommunikationen ut-

vecklas i ett av världens största demokratiska länder.  

 

Med hjälp av frågeställningarna nedan avser vi till att kunna besvara vårt syfte. 

• RQ1: Hur gestaltade de amerikanska högerorienterade alternativa medierna  

Breitbart News och The Daily Caller riksrättsprocessen mot Donald Trump i sin 

nyhetsrapportering mellan 24/9–2019 till 30/9–2019? 

• RQ2: Hur kan dessa amerikanska högerorienterade alternativa mediers användning 

av spelgestaltning, sakgestaltning eller skandalgestaltning samspela för att influera 

medborgares uppfattning om riksrättsprocessen? 
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2. Tidigare forskning 

Följande kapitel syftar till att presentera relevant tidigare forskning för att ge lä-

saren en god förståelse om studiens undersökningsområde. 

2.1 Kritik mot nyhetsmediers gestaltande 

Flera forskare (Cappella & Jamieson, 1997; Jackson, 2010) hävdar att traditionella 

nyhetsmedier allt mer sällan publicerar informativa nyheter om viktiga politiska 

händelser, då de är mer intresserade av att producera nyhetsinnehåll som syftar till 

att underhålla snarare än att informera läsare. Vissa av dessa forskare menar vidare 

att traditionella nyhetsmedier därför delvis är ansvariga för en ökad cynism mot 

politiker hos medborgare (Cappella & Jamieson, 1997). En av dessa är Daniel Jack-

son (2010), vars studier visar att de traditionella nyhetsmediernas förändrade sätt 

att gestalta politik bidragit till en ökad misstro mot politiker bland medborgare. 

Jackson menar nämligen att traditionella nyhetsmedier ofta fokuserar på att rappor-

tera om politikers taktiker och strategier för att vinna röster, snarare än att rappor-

tera om politiskt innehåll och politikers åsikter. Vidare menar han att de tradition-

ella nyhetsmedierna på detta sätt gestaltar politik som ett spel om makt och röster 

som anses vara underhållande för läsare att följa. Detta sätt att rapportera om ny-

heter leder, enligt Jackson, till en cynisk inställning mot politiker hos medborgare.  

Jackson (2010) får medhåll från andra forskare om att det finns vissa problema-

tiska aspekter av traditionella nyhetsmediers nyhetsrapporteringar. Jan R Riebling 

och Ina Von de Wense (2019), menar exempelvis att det finns en växande kritik om 

att traditionella nyhetsmedier upplevs som partiska i sin nyhetsrapportering om po-

litiska händelser, och att detta lett till att tilliten till nyhetsmedierna minskat. Fors-

karna hävdar att denna kritik gett upphov till uppkomsten av nya så kallade “alter-

nativa medier” som strävar efter att vara en motpol till de traditionella medierna. 

Riebling och Wense menar att de alternativa medierna har en annan ideologisk ut-

gångspunkt än traditionella medier och att de alternativa medierna fått en allt större 

påverkan på den rådande politiska diskursen under det senaste decenniet.   
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Riebling och Wense (2019) har genom sina studier försökt förstå hur alternativa 

medier gestaltar traditionella medier i sin bevakning. Detta har gjorts genom kvan-

titativa innehållsanalyser om alternativa mediers gestaltningar. Genom dessa stu-

dier har forskarna granskat en stor mängd alternativa nyhetssidor, och noterat att 

det finns vissa karaktärsdrag som präglar deras gestaltningar. Forskarna har nämli-

gen noterat att en majoritet av de alternativa nyhetssidorna applicerar en “fake news 

frame” (falska nyheter gestaltningsram) i sin rapportering om traditionella medier. 

Med detta menas att alternativa medier ofta beskriver traditionella medier som opå-

litliga och spridare av falska nyheter.  

Margaret Cissel (2012) är ännu en forskare som undersökt hur alternativa- re-

spektive traditionella mediers nyhetsrapportering om händelser skiljer sig åt. 

Cissels studier har visat att hur nyhetsmedier rapporterar och gestaltar händelser har 

en stor påverkan på hur händelser uppfattas av läsare. Vilken nyhetskälla en läsare 

utgår från påverkar med andra ord hur hen uppfattar olika händelser. Forskaren fann 

även att alternativa nyhetsmediers gestaltningar av händelser ofta har en större på-

verkan på människors förståelseprocesser än traditionella mediers gestaltningar. 

Cissel menar vidare att det finns ett behov av mer forskning om alternativa mediers 

gestaltningar om politiska händelser, men efterlyser även mer forskning om alter-

nativa medier som nyhetskällor för att förstå vilka motiv och agendor som kan för-

klara varför nyhetsmedier gestaltar händelser som de gör. 

2.2 Högerorienterade alternativa medier som fenomen 

Forskarna André Haller, Kristoffer Holt och Renaud de La Brosse (2019) och An-

nette Heft et al. (2019), kan sägas ha besvarat denna förfrågan då dessa forskare 

studerat högerorienterade alternativa medier som fenomen. Forskarna menar att hö-

gerorienterade alternativa medier presenterar sig själva och agerar som förespråkare 

för bortglömda grupper i samhället vars åsikter, enligt dem, inte representeras rätt-

vist av traditionella medier. Forskning av Haller et al. (2019) visar att högerorien-

terade alternativa medier ökat anmärkningsvärt både till antal och storlek det sen-

aste decenniet, och att detta skapat nya möjligheter för vissa samhällsgruppers po-

litiska åsikter att bli hörda. Heft et al. (2019), menar vidare att de högerorienterade 

alternativa mediernas drastiskt ökade storlek och antal förändrat dagens medieland-

skap och därmed introducerat en ny digital nyhetsinfrastruktur (2019).  
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Heft et al. (2019) har genom sina studier utfört en omfattande kartläggning om 

hur högerorienterade alternativa medier förändrat medielandskapet i ett flertal de-

mokratiska stater, däribland USA, Tyskland, Sverige och Storbritannien. Deras 

forskning har visat att samtliga staters medielandskap har förändrats av de högero-

rienterade mediernas uppsving, men att hur förändringen tagit sig uttryck varierar 

mellan staterna. Heft et al. (2019), anser att USA:s medielandskap förändrats av att 

ett fåtal stora nya alternativa medier, såsom Breitbart News, tillkommit som aktörer. 

Vidare menar Heft et al. att högerorienterade alternativa medier kan klassificeras 

som “hyperpartiska” då deras ideologiska utgångspunkter tenderar att influera hur 

de gestaltar och rapporterar om olika händelser. Forskarna anser att detta gör att 

högerorienterade alternativa medier kan bli viktiga kommunikationskanaler för po-

litiker som nyhetssidorna gillar och vill stötta. Här exemplifierar Heft et al. med det 

amerikanska presidentvalet år 2016, där de menar att Breitbart News hade en viktig 

roll i att kommunicera det republikanska partiets budskap till allmänheten. Ur detta 

perspektiv kan rimligen högerorienterade alternativa medier ses som viktiga att stu-

dera, då deras nyhetsrapportering kan influera opinionsbildningen i stater (Heft et 

al., 2019).  

Haller et al. (2019) och Heft et al. (2019) förespråkar fortsatta studier om alter-

nativa medier som kan placeras till höger på det politiska ideologiska spektrumet 

för att öka förståelsen för det växande fenomen som högerorienterade alternativa 

medier är. Forskarna efterlyser även studier som kan öka förståelsen för nyhetsge-

staltningar av nyhetsmedier som anser sig minska luckan mellan folket och de po-

litiska eliterna och därmed få ökad kunskap om den amerikanska befolkningens 

nyhetskonsumtion. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Följande avsnitt syftar till att ge en teoretisk översikt över vad som ligger till grund 

för studiens forskning. I detta avsnitt presenteras därför Erving Goffmans (1986), 

Robert Entmans (1993), Joseph Cappella och Kathleen Jamiesons (1997) samt 

Jesper Strömbäcks (2004) forskning om gestaltningar som använts som underlag 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

3.1 Goffmans “gestaltningskoncept” 

Erving Goffman (1986) var den första forskaren som presenterade termen 

“framing” (gestaltning), som sedan dess varit ett frekvent använt begrepp inom 

forskningsfältet kommunikation. När begreppet först introducerades hade det emel-

lertid inte en koppling till medie- och kommunikationsforskning, utan används 

främst inom sociologisk forskning. Goffman menade att gestaltningar handlar om 

hur människor “begripliggör, tolkar och skapar mening ur sina erfarenheter” (1986, 

refererat i Strömbäck, 2014, s.113). Vidare menade han att människor ständigt för-

söker skapa mening av sin tillvaro och att gestaltningar är oundvikliga att göra på 

grund av detta. Goffman menade även att människor ständigt utför gestaltningar när 

de kommunicerar med varandra. Med detta menade han att det är omöjligt att 

“spegla” verkligheten på ett objektivt sätt, exempelvis i samtal mellan människor, 

då verkligheten är “obegränsad”. I praktiken innebär detta att det också är omöjligt 

för exempelvis journalister att gestalta verkligheten på ett helt objektivt och neutralt 

sätt. Detta då de dels är tvungna att göra ett urval i vilken del av verkligheten de 

presenterar, det vill säga vilka nyheter de skriver om, och eftersom de måste göra 

vissa val om hur de skriver om dessa nyheter. Därför kan journalistik endast ses 

som rekonstruktioner av verkligheten. Goffman menade därför att gestaltningar kan 

förstås som “situationsdefinitioner”, då nyhetsmedier genom sina gestaltningar de-

finierar hur en situation eller händelse framställs och kan förstås.  

Nyhetsmedier kan därför sägas utföra en viss maktutövning då de oundvikligen 

påverkar hur verkligheten konstrueras och därmed kan förstås av läsare. Goffman 
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(1986) menade emellertid att gestaltningar är “flexibla”, vilket innebär att hur ge-

staltningar förstås och tolkas varierar från individ och individ. Med det sagt menade 

han ändå att nyhetsmedier genom sina gestaltningar har ett inflytande över hur hän-

delser förstås och tolkas av läsare. Goffman ansåg därför att nyhetsmediers gestalt-

ningar kan förstås som en typ av maktutövning över läsares förståelseprocesser. 

Med detta i åtanke kan denna studie därför exempelvis använda sig av Goffmans 

(1986) teori för att undersöka hur högerorienterade alternativa nyhetsmedier utfört 

en makutövning genom att ha konstruerat en viss bild av riksrättsprocessen i sina 

nyhetsrapporteringar, vilket kan ha influerat läsares uppfattning om en viktig hän-

delse inom amerikansk politik. 

3.2 Entmans utveckling av ”gestaltningskonceptet” 

Robert Entman (1993) tog mycket inspiration från Goffmans (1986) gestaltnings-

koncept i sin forskning. Entman byggde nämligen vidare på gestaltningskonceptet 

genom att utveckla begreppet då han tillägnade forskning åt att försöka förstå hur 

gestaltningar tillämpas i texter och hur dessa kan influera människors verklighets-

uppfattning. Han menade att exempelvis journalister, genom att kontinuerligt an-

vända sig av utvalda gestaltningar, har makten att influera människors förståelse av 

det ämne som en text handlar om (Entman, 2007). Entman (1993; 2007) ansåg där-

för att gestaltningar innebär ett inflytande över människors medvetande. Han me-

nade nämligen att när en person exempelvis läser en nyhetsartikel som innehåller 

gestaltningar så sker det överföringar av skribentens egna tolkningar av verklig-

heten till läsarens medvetna. Därför menade Entman (1993) att exempelvis journa-

listers gestaltningar av nyhetshändelser kan influera läsarens uppfattning om olika 

händelser.  

Med hänvisning till Goffman (1986) menade Entman (1993) att gestaltningar 

inte sker helt transmissivt, utan att hur gestaltningar förstås också påverkas av hur 

mottagaren själv tolkar och formar gestaltningen. Men Entman ansåg ändå att ny-

hetsmedier har en stor makt att influera människors uppfattning av olika händelser 

genom gestaltningar. Entman menade nämligen att journalister gör medvetna eller 

omedvetna gestaltningsbedömningar när de ska bestämma vad som ska sägas i tex-

terna de producerar och att därför alla artiklar innehåller gestalningar. Gestaltning-

arna kan exempelvis ta sig uttryck genom närvaron eller frånvaron av vissa ord, 



 

 12 

fraser eller meningar, samt genom vilken fakta som presenteras i artiklar (Entman, 

1993). Teorin kan därför användas i denna studie för att analysera hur olika nyheter 

framställs och därför hjälpa studien att skapa insikter om hur riksrättsprocessen ge-

staltades av högerorienterade alternativa medier. Med andra ord kan teorin exem-

pelvis användas för att undersöka vilka ordval som använts i de artiklar som Breit-

bart News och The Daily Caller skrivit om riksrättsprocessen och hur detta påverkar 

artiklarnas gestaltning av riksrättsprocessen.  

Entman (1993) menar vidare att texter, exempelvis artiklar, har möjlighet att 

göra bitar av information mer framträdande genom upprepning eller val av place-

ring inom texten. Genom att använda särskilda ord som är associerade till särskilda 

tolkningscheman kan formuleringar styra individers förståelse och bearbetning av 

nyhetshändelser. På detta sätt används gestaltningar för att uppmärksamma speci-

ella aspekter av den beskrivna verkligheten och innebär samtidigt en bortstyrning 

av uppmärksamhet från andra aspekter. 

3.3 Cappella och Jamiesons “spel- och sakgestaltningar” 

Författarna Joseph Cappella och Kathleen Jamieson (1996; 1997) håller med Ent-

man (1993) om att gestaltningar kan influera hur människor uppfattar händelser. De 

två forskarna har utfört studier som visat att nyhetsmedier, genom gestaltningar i 

nyhetsrapporteringar, kan styra och organisera människor uppfattningar om händel-

ser. Cappella och Jamieson (1996) har nämligen utfört en mängd olika studier som 

undersökt hur exponering av olika former av medierad politisk information påver-

kar människors inställningar till händelser. Deras forskning har visat att inställ-

ningen hos läsare gentemot händelser till stor del grundar sig i vilka termer samt 

meningar som nyhetsmedier använder för att gestalta händelserna. Cappella och 

Jamieson (1997) hävdar nämligen att nyhetsmedier sitter på en “gestaltningsmakt”. 

Med detta menas att nyhetsmedier medvetet eller omedvetet använder sig av ord, 

termer och metaforer som påverkar hur människor tänker om och förstår händelser.  

Genom sin forskning har Cappella och Jamieson (1997) konstaterat att gestalt-

ningar kan kategoriseras i olika “gestaltningstyper”. Exempelvis menar de att det 

är vanligt förekommande med “strategic frames” (spelgestaltningar). Med spelge-

staltningar menar Cappella och Jamieson (Jamieson, 1992; Cappella & Jamieson, 

1997) att politiska händelser och politik gestaltas som ett strategiskt spel om makt 
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och röster. Forskarna förklarar i sin bok Spiral of Cynicism (1997), att spelgestalt-

ningar förekommer i politiska nyheter där politiker beskrivs som antingen “vin-

nare” eller “förlorare” i ett politiskt spel som går ut på att vinnas. De menar vidare 

att spelgestaltningar fokuserar på att betona vem som “leder” samt vem som “ligger 

bakom” i det politiska spelet och även fokuserar på att diskutera de strategier och 

den taktik som används för att positionera politiker i antingen i ledande eller förlo-

rande positioner (Cappella & Jamieson, 1997). Cappella och Jamieson hävdar att 

spelgestaltningar av politiska nyheter har blivit allt vanligare i nyhetsrapporte-

ringar. Forskarna menar att detta har resulterat i att politiker och politiska partier 

allt oftare gestaltas som “själviska”. Cappella och Jamieson (Jamieson, 1992; Cap-

pella & Jamieson, 1997) förklarar nämligen att spelgestaltningar bäddar sig in i lä-

sares politiska medvetande och leder till att de till slut får en uppfattning om att 

politiker och partier endast drivs av egenintresse och viljan att vinna makt. Detta 

gör att teorin kan anses vara användbar för att förstå hur olika gestaltningar kan 

influera medborgares åsikter om såväl politiska händelser som politik som helhet. 

“Issue framing” (sakgestaltningar) är ytterligare en gestaltningstyp som Cap-

pella och Jamieson (1997) menar förekommer i nyhetsmediers rapporteringar om 

politiska nyheter. Sakgestaltningar förekommer enligt författarna i texter som har 

syftet att informera läsare om politiska händelser. I artiklar som är sakgestaltande 

är politiskt innehåll och politikers åsikter i fokus. Cappella och Jamieson (1997) 

menar därför att sakgestaltande artiklar fokuserar på att rapportera om viktiga poli-

tiska händelser som exempelvis politiska debatter. Att rapportera om debatter kan 

emellertid också spelgestaltande artiklar göra. Men medan en spelgestalande artikel 

om en debatt skulle gestalta debatten som en tävling mellan politiker om makt och 

röster skulle istället en sakgestaltande artikel fokusera på att gestalta debattens in-

nehåll, genom att till exempel granska politikernas argument. Exemplet illustrerar 

hur Cappella och Jamiesons teori om spel- och sakgestaltningar kan vara användbar 

för studien, då den kan användas för att analysera skillnaden mellan hur olika ge-

staltningar tar sig uttryck. Eftersom denna studie syftar till att undersöka vilka ge-

staltningar högerorienterade alternativa medier gör, kan teorin därför ses som an-

vändbar för att uppnå studiens syfte. 

Cappella och Jamieson (Jamieson, 1992; Cappella & Jamieson, 1997) har ge-

nom sin forskning kunnat konstatera att läsare som exponerats för mer sakgestalt-

ningar än spelgestaltningar har en “sundare” och mer konstruktiv syn på politiker 
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och politiska händelser än läsare som exponerats för spelgestaltningar. Med det sagt 

kom Cappella och Jamiesson (1997) även fram till att båda gestaltningstyperna bi-

drar till att öka läsares kunskaper om politiska händelser, men att spelgestaltade 

artiklar också har “bieffekten” att de kan skapa en cynisk inställning till politik 

bland läsarna. Forskarna fann med andra ord att rapporteringar som framställer 

“själviska intressen” som motiv för politikers och partiers agerande leder till miss-

tro mot politiker och partier. Detta gör att studien kan användas som grund för att 

förstå hur samspelet mellan olika gestaltningstyper verkar för att influera medbor-

gares uppfattning om politik och politiska händelser.  

3.4 Strömbäcks “gestaltningstyper” 

Strömbäck (2004) har byggt vidare på Entmans (1993) gestaltningsteori samt Cap-

pella och Jamiesons (1997) två gestaltningstyper. Som tidigare nämnt innebär ge-

staltningsteorin att sättet en händelse blir gestaltad på av nyhetsmedier kan påverka 

läsares förståelse av händelsen (Strömbäck, 2000). Genom att betona olika positiva 

eller negativa aspekter av en händelse kan nyhetsmedier därmed påverka läsarens 

uppfattning om händelsen (Entman, 1993). Att gestalta innebär på så sätt att lyfta 

fram vissa specifika aspekter i en text medan andra trycks till bakgrunden eller ig-

noreras helt. Det går därför inte att beskriva en händelse på ett objektivt sätt, utan 

nyhetsmediernas val av att lyfta fram vissa aspekter av en händelse medan andra 

aspekter ignoreras, avgör hur händelsen förstås. Medier har därför ett stort infly-

tande över hur händelser uppfattas av läsare och är därför en viktig aktör i kon-

struktionen av läsares verklighetsuppfattning (Entman, 1993; Cappella & Jamieson, 

1997).       

Strömbäck (2000; 2004; 2014) har producerat ett antal publikationer om hur 

nyhetsmedier gestaltar politik. Strömbäck menar i sin bok Makt och Medier (2000) 

att “Medierna har, under vissa förutsättningar och vad gäller vissa frågor, makt att 

genom sina gestaltningar påverka människors uppfattningar om verkligheten och 

var ansvaret för att problem finns och åtgärder bör läggas” (Strömbäck, 2000, 

s.224). Här kan liknelser dras till Goffmans (1986) och Entmans (1993; 2007) för-

klaring om maktutövning och intryckshantering, som också diskuterar hur nyhets-

medier har en möjlighet att påverka hur människor förstår händelser och dess orsa-

ker. Strömbäck (2000) menar även, likt Goffman (1986), att medierna i sig inte kan 
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diktera eller bestämma människors åsikter om politik och politiska händelser ge-

nom gestaltningar, utan att de endast kan influera och påverka deras uppfattningar.  

Strömbäck (2004) har inspirerats av Capella och Jamiesons (1997) forskning 

om spel- och sakgestaltningar, men inkluderar i sin forskning även en tredje tolk-

ningstyp, nämligen skandalgestaltningar. Strömbäck (2004) menar med andra ord 

att nyhetsmediers sätt att gestalta politik kan delas upp i tre olika kategorier: sakge-

staltningar, spelgestaltningar och skandalgestaltningar. Som tidigare nämnt innebär 

en sakgestaltning att en artikel fokuserar på att beskriva politiskt innehåll, såsom 

politikers åsikter eller förslag. Denna gestaltningstyp riktar sig således in på poli-

tiska förslag snarare än politiker som personer. Fokus läggs även på vad som hänt, 

exempelvis vad politiker uttryckt för åsikter, eller vad som kommer att hända med 

det politiska innehållet (Strömbäck, 2004). 

I artiklar med en spelgestaltning å andra sidan, gestaltas politiken som ett spel 

om makt och röster där politiker antingen är vinnare eller förlorare (Strömbäck, 

2004). Det politiska spelet ämnar sig därför till att belysa “hur politiken bedrivs” 

genom olika drag och motdrag av politiker (Strömbäck, 2004, s.167). Artiklar som 

använder sig av spel-, sport och krigsmetaforer kan även sägas utföra spelgestalt-

ningar. Ett exempel på en spelgestaltande rubrik skulle därför kunna vara “Trump 

vann kampen om väljarna”. I detta exempel är ordet “kampen” en krigsmetafor, då 

det används för att framställa politik som en konflikt mellan olika parter som går ut 

på att vinnas (Strömbäck, 2004).  

Den tredje och sista gestaltningskategorin som Strömbäck (2004) använder i sin 

forskning kallas för skandalgestaltning. Denna kategori förekommer i artiklar som 

gestaltar etiskt eller juridiskt uppseendeväckande händelser som politiker orsakat 

och beskriver politikers klandervärda beteende, felsägningar eller skandaler. De tre 

gestaltningstyperna kan användas som ett ramverk för att kategorisera och förstå 

hur nyhetsmedier rapporterar om olika frågor. Strömbäcks gestaltningstyper kan 

med andra ord användas för att analysera hur nyhetsmedier gestaltar politik, vilket 

gör den användbar för att besvara studiens syfte och frågeställningar (Nord & 

Strömbäck, 2018). 
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4. Metod  

Avsnittets inledande del presenterar studiens vetenskapliga utgångspunkt och de 

olika metodval som studien gjort. Efter detta redogörs och motiveras gestaltnings-

analys som val av metod.  

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår från en socialkonstruktivistisk ontologisk utgångspunkt. Social-

konstruktivismen hävdar att världen inte kan förstås som ett objektivt fenomen, utan 

snarare som en social konstruktion som skapas genom ett samspel mellan männi-

skor. Hur verkligheten förstås är därför under ständig förändring, eftersom männi-

skors uppfattning om verkligheten också ständigt förändras. Även om verkligheten 

rimligen kan anses vara beskaffad av fysiska entiteter bestående av materia, är det 

genom social interaktion som dessa entiteter får sin mening för människor. Ur detta 

perspektiv, kan verkligheten anses vara socialt konstruerad (Bryman, 2018).  

Eftersom verkligheten är en social konstruktion sätter socialkonstruktivismen 

ett stort värde vid de ord som används för att beskriva olika saker och fenomen. 

Detta eftersom ord och attribut som tillägnas saker och fenomen påverkar hur deras 

mening konstrueras och därmed förstås av människor (Bryman, 2018). För att un-

dersöka hur mening konstrueras av människor kan en använda sig av ett hermene-

utiskt tillvägagångssätt. Enligt den hermeneutiska läran kan vetenskapen användas 

för att tolka och förstå verkligheten. Här skiljer sig hermeneutiken från den positiv-

istiska läran som värdesätter objektiv fakta och “neutrala” iakttagelser om verklig-

heten (Badersten & Gustavsson, 2015).  

Denna studie blir därför en hermeneutisk studie med en socialkonstruktivistisk 

ontologisk utgångspunkt då den söker kunskap om hur högerorienterade alternativa 

mediers nyhetsartiklar kan tolkas och förstås, samt hur detta eventuellt kan influera 

deras läsare. Studien kan därför sägas undersöka hur nyheter konstruerar en bild av 

verkligheten genom gestaltningar, och därmed bidrar till att skapa läsares socialt 

konstruerade verklighet (Eksell & Thelander, 2014). Studien ser därför inte 



 

 17 

journalistik som något som beskriver verkligheten, utan något som konstruerar 

verkligheten (Strömbäck, 2014). Denna studie använder med andra ord en herme-

neutisk metod då den avser att tolka verkligheten genom att undersöka hur nyhets-

artiklar bidrar till den sociala konstruktionen av läsares uppfattning om politik och 

politiska händelser. 

I studien används induktiv metod för att besvara studiens frågeställning och 

syfte. Studien ämnar med andra ord till att låta “intressanta iakttagelser i materialet 

vara utgångspunkt i kodkategorierna” (Alvesson och Sköldberg, 1994, s.203). I 

praktiken innebär detta att studien kommer lokalisera olika trender och teman under 

analysarbetets gång som sedan kommer presenteras i studiens analysdel. Vidare av-

ser studien till att, enligt induktiv logik, basera de slutsatser som görs på antaganden 

eller premisser som baseras på det empiriska materialet. Detta för att kunna dra 

tillförlitliga slutsatser om hur alternativa medier gestaltar verkligheten. 

4.2 Val av medier 

4.2.1 Kriterier för studiens val av högerorienterade alternativa medier  

För att avgränsa vilka högerorienterade alternativa medier som denna studie haft 

som urval att välja alternativa medier från, har studien använt sig av de kriterier 

som Heft et al. (2019) introducerat i artikeln “Beyond Breitbart: Comparing Right‐

Wing Digital News Infrastructures in Six Western Democracies”. För att undersöka 

vilka alternativa medier som är relevanta att undersöka har Heft et al. introducerat 

tre kriterier. Kriterierna enligt författarna är: 

 

1. Nyhetssidan ska ägna sig åt något som, i vart fall på en fundamental nivå, kan 

ses som journalistiskt arbete. Med detta menas att det ska finnas en ansvarig 

utgivare och att sidan med frekvent basis publicerar texter om aktuella nyhets-

händelser. Detta kriterium innebär att exempelvis bloggar och sociala medier-

konton inte ses som alternativa medier. En sida som beskriver sig själv som 

nyhetssida bör emellertid, även om den saknar en ansvarig utgivare, också räk-

nas som nyhetssida. 

2. Nyhetssidan ska beskriva sig själv som alternativ i någon mening. Det kan ta 

sig uttryck genom att sidan beskriver sig själv som exempelvis “alternativ, an-

norlunda, anti-mainstream, revolutionär, politiskt inkorrekt, kontroversiell eller 
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provokativ” (Heft et al., 2019, s.29). Det kan även ta sig uttryck genom att ny-

hetssidan säger att de skriver om händelser som traditionella nyhetsmedier ig-

norerar. Det kan även ta sig uttryck genom att nyhetssidan ägnar mycket upp-

märksamhet åt att kritisera det politiska etablissemanget och traditionella ny-

hetsmedier i sina artiklar. 

3. Nyhetssidan ses som högerorienterad om den uttrycker en åsikt på sin startsida 

som kan ses som representativ för en högerorienterad ideologisk hållning. En 

sida anses också vara högerorienterad om den beskriver sig själv som högerori-

enterad eller med något begrepp som associeras med högerpolitik exempelvis 

under sin “om oss”-flik. 

(Heft et al., 2019) 

 

Studien kommer använda ovanstående kriterier för att fastställa vilka nyhetsmedier 

som ska undersökas. Studien kommer emellertid även lägga till ett fjärde kriterium, 

nämligen att sidan måste vara amerikansk. Detta eftersom studien undersöker hur 

amerikanska alternativa medier gestaltat riksrättsprocessen mot Donald Trump. 

Eftersom det finns ett stort antal högerorienterade alternativa medier som lever 

upp till de presenterade kriterierna, så har studien varit tvungen att göra ett urval. 

Vi har då använt oss av ett strategiskt urval och valet föll på de alternativa högero-

rienterade nyhetssidorna Breitbart News och The Daily Caller. Breitbart News och 

The Daily Caller valdes eftersom de lever upp till de presenterade kriterierna, och 

eftersom de är några av USA:s största högerorienterade alternativa nyhetssidor sett 

till antal besökare (Haller et al., 2019). Vi anser att detta gör dem särskilt relevanta 

att undersöka då deras storlek gör att sättet de gestaltar politik i sina rapporteringar 

kan influera stora mängder läsare, vilket gör dem till viktiga aktörer på det alterna-

tiva medielandskapet. 

4.3 Val av artiklar, tidsram och avgränsningar   

Studiens målsättning var att analysera 21 artiklar per nyhetssida, vilket motsvarar 

en analys av 3 artiklar per dag under tidsperioden 24/9–30/9 2019 från respektive 

nyhetssida och därmed totalt 42 artiklar. Eftersom kvalitativa gestaltningsanalyser 

kräver en detaljerad läsning av de texter som ska studeras valdes summan 42 då den 
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bedömdes vara realistisk sett till studiens storlek och tidsbegränsningar (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). När studien påbörjats noterades 

emellertid att det endast publicerats 1 artikel om riksrättsprocessen av The Daily 

Caller den 28/9–2019, vilket innebär att studiens totala antal analyserade artiklar 

blev 40. 

Studien kommer endast granska nyhetsartiklar och därför inte analysera kröni-

kor, ledarsidor eller insändare. Denna avgränsning gjordes då studien inte är intres-

serad av att undersöka journalisters personliga åsikter utan endast gestaltningar som 

görs i nyhetsrapporteringar. Artiklarna kommer hämtas från de alternativa medier-

nas egna hemsidor. Artiklarna som urvalet sker ifrån är artiklar som är märkta med 

ämnestaggen “impeachment” (riksrätt) av nyhetssidan. De 40 artiklarna inom tids-

ramen valdes genom slumpmässigt urval.  

Denna studie har valt att fokusera på tidsperioden 24/9 2019 till 30/9 år 2019. 

Tidsramen börjar med andra ord från den dag då Demokraterna offentliggjorde att 

de skulle inleda en undersökning om Trump kunde ställas inför riksrätt, och slutar 

en vecka fram från den 24: e. I valet av tidsram strävade studien efter att välja en 

period då det fanns ett stort medborgerligt intresse för nyhetsrapporteringar om riks-

rättsprocessen. Detta då ett stort intresse för nyhetsrapporteringar medför att höger-

orienterade alternativa medier haft en stor möjlighet till inflytande på medborgares 

uppfattning om riksrättsprocessen genom sina nyhetsrapporteringar. Studien strä-

vade efter att välja en sådan tidsram då det kan anses särskilt relevant att undersöka 

de nyhetsgestaltningar av riksrättsprocessen som troligtvis nått ut till många ny-

hetskonsumenter och därmed kan ha haft ett inflytande på många nyhetskonsumen-

ters verklighetsuppfattningar. För att få en uppfattning om vilken period som ame-

rikaner visade ett särskilt stort intresse för riksrättsprocessen har vi använt oss av 

statistik från Google Trends (2020). Statistiken visar att många amerikaner 

googlade på ord som “Trump impeachment” under den definierade perioden 

(Google Trends, 2020). Det fanns med andra ord ett stort nyhetsintresse bland ame-

rikaner under perioden, vilket gör en granskning av nyhetsmediernas gestaltningar 

under perioden särskilt intressant. 
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4.4 Gestaltningsanalys 

Studien är baserad på en kvalitativ gestaltningsanalys eftersom denna metod kan 

användas för att få en djupförståelse om texters mening och gestaltningar (Esaias-

son et al., 2017). Genom att få en djupare förståelse om texters mening är förhopp-

ningen att få en komplex förståelse för analysenheterna. Nyhetsartiklar är komplexa 

av sin natur och därför räcker det exempelvis inte alltid att räkna frekvensen av 

positiva eller negativa ord, som är vanligt förekommande vid kvantitativa gestalt-

ningsanalyser, för att kunna förstå artiklarna. En förklaring till detta är att vilken 

kontext som artiklar publiceras i eller vilken tonalitet artiklar har, till stor del kan 

avgöra hur exempelvis ord i artiklarna kan tolkas (Esaiasson et al., 2017). En kva-

litativ metod kan därför användas för att säkerställa att forskaren inte missar exem-

pelvis inbäddade meningar i texter som kan gå förlorade vid kvantitativa gestalt-

ningsanalyser (Linström & Marais, 2012). Vidare så har gestaltningsanalys valts 

som metod eftersom den kan användas för att undersöka hur olika gestaltningstyper 

används och samspelar i nyhetsmediers rapporteringar om politiska händelser. Me-

toden har med andra ord bedömts vara fördelaktig för att kunna undersöka högero-

rienterade alternativa mediers gestaltningar (Nord & Strömbäck, 2018) och därmed 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

4.5 Utförande av gestaltningsanalys 

4.5.1 Metodiskt tillvägagångssätt  

För att säkerställa att den kvalitativa gestaltningsanalysen utförts på rätt sätt har 

studien utgått från en arbetsprocess som rekommenderats av Esaiasson et al. (2017) 

i boken Metodpraktikan. Dessa forskare har nämligen konstruerat riktlinjer för hur 

kvalitativa gestaltningsanlayser utförs på bästa sätt. Genom att utgå från ett redan 

etablerat analyssätt kan studien säkerställa en hög validitet och reliabilitet.  

Esaiasson et al. (2017) delar upp arbetsprocessen i tre faser. I den första fasen 

utförs ett antal läsningar av artiklarna. I denna fas är det viktigt att forskarna und-

viker att göra några anteckningar eller understrykningar i materialet, då det annars 

finns en risk att forskaren omedvetet lägger extra mycket fokus vid de understrukna 

passagerna. Efter att forskarna skaffat sig en god generell uppfattning om texternas 

innehåll är det dags för den andra fasen då forskarna inleder analysarbetet. I ana-

lysarbetet ska forskaren läsa igenom texterna igen och ställa särskilda förbestämda 
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frågor till texterna. Ett exempel på fråga kan vara “Hur gestaltas politiker i denna 

artikel?”. Genom att forskaren ställer de fördefinierade frågorna till varje text är 

målet att hen får ett underlag för att besvara frågeställningen (Esaiasson et al., 

2017). Denna studies frågor kommer presenteras senare i texten (se avsnitt 4.5.3).  

 I detta skede är det viktigt att forskaren har möjlighet att läsa igenom texterna 

flera gånger för att kunna göra djupdykningar i texterna och inte missa någon latent 

mening. Forskaren tillåts i denna fas lyfta och anteckna fragment och meningar av 

texten som anses värdefulla för att besvara de ställda frågorna. Samtidigt är det 

viktigt att forskaren inte tappar uppfattningen om vad texten säger som helhet. I 

analysfasen är det även viktigt att forskaren tar hänsyn till vilken social kontext 

texten har producerats inom. För denna studie är det med andra ord viktigt att, i 

tolkningsarbetet, ta hänsyn till att texterna publicerats av högerorienterade alterna-

tiva nyhetssidor i USA. I den tredje och sista fasen samlar forskaren in de citat och 

referat som behövs för att bevisa vilka slutsatser som dragits. Dessa presenterar 

sedan forskaren i sin uppsats (Esaiasson et al., 2017).  

4.5.2 Analysarbetet 

Studien kommer att använda sig av de sedan tidigare definierade gestaltningsty-

perna: sakgestaltning, spelgestaltning och skandalgestaltning som bland annat an-

vänts i Strömbäcks (2004) samt Cappella och Jamiesons (1997) forskning. Valet av 

att använda fördefinierade gestaltningstyperna bidrar till studiens validitet. Detta 

eftersom de fördefinierade gestaltningstyperna är beprövade, då de har testats av 

andra forskare i tidigare forskning, vilket gör att de kan ses som tillförlitliga och 

därmed bidra till att studien levererar ett pålitligt resultat (Esaiasson et al., 2017). 

När de fördefinierade gestaltningstyperna använts för att fastställa vilka gestalt-

ningstyper som förekommer i nyhetsrapporteringarna kommer emellertid utrymme 

ges i analysen för att beskriva de trender som funnits inom de olika gestaltningsty-

perna. 

Gestaltningstyperna kännetecknas av olika indikationer som är signifikanta för 

respektive gestaltningstyp. Dessa indikationer kommer att tillämpas i den sista me-

todiska arbetsfasen då citat och referat samlas för att fastställa vilken eller vilka av 

gestaltningstyperna som förekommer i artiklarna. Nedan finns en egenkonstruerad 

tabell med sammanställningar av gestaltningstypernas identifikationer som har 
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samlats från artiklar och böcker från Strömbäck (2004) samt Cappella och Jamieson 

(1997). Notera att en nyhetsartikel exempelvis inte måste innehålla samtliga spel-

gestaltningsindikationer för att anses vara spelgestaltande, utan att det endast krävs 

en indikation för att en mening ska ses som spelgestaltad. Därför kan det i vissa fall 

finnas flera gestaltningstyper i samma artikel, vilket innebär att det i vissa artiklar 

kan förekomma ett samspel av olika gestaltningstyper.  

 

Tabell 1. Indikationer för gestaltningstyperna 

Gestaltningstyp Indikationer 

Spelgestaltning  

 

 

 

 
 

Nyhetsartikeln: 
• Använder spel-, sport- och krigsme-

taforer.  
• Beskriver politiker som “vinnare” 

och “förlorare”.  
• Fokuserar på politiker som personer.  
• Gestaltar politiska frågor som ett 

strategiskt spel om makt och röster. 

Sakgestaltning Nyhetsartikeln: 
• Beskriver politiskt innehåll, som po-

litikers åsikter, fakta och förslag.  
• Fokuserar på politiska förslag sna-

rare än politiker som personer.  
• Fokuserar på vad som hänt eller 

kommer hända när det gäller poli-
tiskt innehåll.   

Skandalgestaltning 
 

Nyhetsartikeln: 
• Beskriver politikers klandervärda 

beteenden, felsägningar och skanda-
ler.  

• Fokuserar på etiskt och/eller juri-
diskt uppseendeväckande händelser 
som politiker orsakat. 

(Cappella & Jamieson, 1997; Strömbäck, 2004) 
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4.5.3 Frågor till analysenheter 

För att fastslå vilken gestaltningstyp respektive analysenhet tillhör har ett antal frå-

gor konstruerats som ska ställas till analysenheterna, vilket är i linje med kvalitativ 

gestaltningsanalys-metodologi (Esaiasson et al., 2017). Frågorna är med andra ord 

konstruerade utifrån det teoretiska ramverket som studien tagit inspiration ifrån och 

har skapats med målsättningen att forskaren, genom att svara på frågorna, ska få ett 

underlag för att kunna fastslå vilken gestaltningstyp analysenheten tillhör. Fyra av 

frågorna är “generella frågor” och ska besvaras om varje text. Resterande frågor ska 

besvaras om de kan, eftersom de är specifika för olika gestaltningstyper. En text 

som gestaltar politik på ett sätt som endast kännetecknas av sakgestaltningar kom-

mer exempelvis inte kunna svara på frågorna som är specifika för skandalgestalt-

ning. Med det sagt är det inte omöjligt att finna artiklar som faktiskt innehåller 

samtliga tre gestaltningstyper, då det kan förekomma artiklar som innehåller ett 

samspel av de olika typerna.  

 

Table 2. Frågor till analysenheter 

Generella frågor 

Vad är artikelns rubrik? 

Hur gestaltar rubriken riksrättprocessen? Används någon av indikat-

ionerna till gestaltningstyperna och i så fall hur? 

Hur gestaltar ingressen riksrättsprocessen? Används någon av indi-

kationerna till gestaltningstyperna och i så fall hur? 

Hur gestaltar eventuell bildtext riksrättsprocessen? Används någon 

av indikationerna till gestaltningstyperna och i så fall hur? 
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Frågor om spelgestaltningar 

Hur gestaltar brödtexten riksrättprocessen? Används någon av indi-

kationerna för spelgestaltningar och i så fall hur? 

Vilka sorters subjekt (alltså aktörer) finns med i inramningen? Med 

vilka karaktärsdrag och motiv representeras de? 

 

Frågor om sakgestaltningar 

Används någon av indikationerna för sakgestaltningar i brödtexten 

och i så fall hur? 

Vilket politiskt innehåll fokuserar artikeln på och hur beskrivs detta? 

Beskrivs de i positivt, negativt eller neutralt ordalag? 

 

Frågor om skandalgestaltningar 

Används någon av indikationerna för skandalgestaltningar i brödtex-

ten och i så fall hur? 

Vad beskrivs som skandalöst beteende/handlande och hur?  

Hur beskrivs logiken kring varför detta beteende är skandalöst? 

Vilken eller vilka orsaker ges för det skandalösa beteendet? 

 

Sammanfattning och Slutsats 

Hur kan artikeln sammanfattas?  

Vilken gestaltningstyp dominerar inom artikeln?  
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4.6 Metoddiskussion  

Kvalitativ gestaltningsanalys som metod har utsatts för kritik från ett flertal fors-

kare. D’Angelo och Kuyper (2010, refererat i Linström & Marais, 2012) menar ex-

empelvis att forskningsmetodens reliabilitet och validitet kan vara problematisk att 

säkerställa. Risker mot giltigheten i kvalitativa gestaltningsanalyser grundas främst 

i svårigheten att definiera gestaltningstyper under arbetets gång, då det inte finns 

någon garanti för att olika forskare kategoriserar och definierar gestaltningar på 

samma sätt inom kodningsarbetet. Det kan exempelvis med andra ord vara långt 

ifrån uppenbart vilken gestaltningstyp en artikel kan sägas innehålla. 

Med andra ord kan det vara svårt för forskare att agera objektivt, då egna åsikter 

och tolkningar kan påverka hur forskarna uppfattar gestaltningstyperna i artiklarna. 

Detta kan bli problematiskt om det medför att egna åsikter samt tolkningar påverkar 

analysprocessen och därmed påverkar trovärdigheten av studiens resultat. Vidare 

kan problem även uppstå om studien utförs av flera forskare och om forskarnas 

respektive tolkningar inte överensstämmer med varandra, detta då det kan medföra 

att slutsatserna motsäger varandra (D’Angelo & Kuyper, 2010, refererat i Linström 

& Marais, 2012).  

Vi som forskare är medvetna om dessa risker och erkänner att det är omöjligt 

att göra helt objektiva bedömningar om texter. Detta kan emellertid ses som ound-

vikligt i samhällsvetenskapliga studier som utgår från en socialkonstruktivistisk ve-

tenskaplig utgångspunkt. Anledningen till detta är att sådana studier ofta undersö-

ker fenomen som är svåra eller omöjliga att mäta med positiviska metoder, som 

annars associeras mer med objektivitet, vilket innebär att kvalitativa metoder blir 

nödvändiga att använda (Badersten & Gustavsson, 2015). Vi har emellertid i denna 

studie strävat efter att vara transparenta i vårt tillvägagångssätt i analysarbetet för 

att andra ska kunna replikera studien om dess resultat skulle anses vara tvivelaktigt. 

Vi har även, som tidigare nämnt, baserat vårt metodologiska tillvägagångssätt på 

hur olika välrenommerade studier utfört gestaltningsanalyser för att säkerställa en 

hög validitet och reliabilitet.  

Ytterligare en tänkbar kritik som kan riktas mot studien är att studien endast 

fann 40, istället för 42, stycken artiklar att analysera. Vi menar emellertid att 40 

artiklar fortfarande är ett antal som möjliggör en kvalitativ gestaltningsanalys med 

hög tillförlitlighet. Vidare kan en hävda att studien endast analyserat ett fåtal av det 
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hundratal av artiklar om riksrättsprocessen som totalt publicerades av Breitbart 

News och The Daily Caller under studiens tidsram, och att detta påverkar studiens 

kvalitet. Men med tanke på studiens omfång vore det dessvärre svårgenomfört att 

analysera samtliga artiklar med en kvalitativ metod. Vi ser därför ett större värde i 

att genomföra en djupdykande kvalitativ gestaltningsanalys av hög kvalité.  

Denna studie har endast analyserat hur gestaltningar tar sig uttryck i artiklars 

rubrik, ingress och brödtext vilket innebär att studien inte analyserat de bilder som 

tillhört artiklarna. Detta kan ses som en svaghet i analysen, då bilder rimligen kan 

sägas påverka hur texter kan förstås av läsare. Samtidigt är alla studier tvungna att 

göra vissa avgränsningar, och denna studie har valt att göra en kvalitativ djupdyk-

ning i de gestaltningar som utförs i nyhetsartiklar genom språk och ord. En uppsats 

som även skulle undersökt bilders påverkan på gestaltningar skulle antagligen be-

höva använda ett annat metodologiskt tillvägagångssätt, vilket skulle innebära att 

studien behövt utföras och struktureras annorlunda.  

Trots att den valda metoden för denna studie har bemött en del kritik anser vi 

fortfarande, på grund av de anledningar som presenterats i metoddiskussionen, att 

en kvalitativ gestaltningsanalys som metod är förtjänstfull för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Med det sagt är vi ödmjuka inför att alla metoder har 

vissa svagheter, men vi vill samtidigt understryka att vi under studiens gång gjort 

vad vi kan för att garantera hög validitet och reliabilitet. Eftersom de artiklar som 

studien undersökt är offentligt tillgängliga för allmänheten på Breitbart News och 

The Daily Callers egna hemsidor ser vi inte några etiska implikationer i användan-

det av dessa. Denna studie har därför inte, till skillnad från exempelvis en intervju-

studie om vad som kan vara ett känsligt ämne för intervjupersonerna, behövt ta 

hänsyn till några etiska ställningstaganden i sitt utförande. 
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5.  Analys  

Följande avsnitt syftar till att presentera studiens analysdel. Det empiriska 

materialet har analyserats utifrån studiens teoretiska referensram tillsammans 

med den kvalitativa gestaltningsanalysen. Kapitlet inleds med en tabell som inne-

håller en kort sammanställning av funna gestaltningstyper, vilket ämnar till att ge 

läsaren en överblick över studiens resultat. Därefter presenteras de tre gestalt-

ningstyperna: sak- spel- och skandalgestaltning, med tillhörande trender och te-

man som identifierats under analysarbetets gång. I analysens presenterade citat 

används ibland ett kursivt typsnitt. Dessa kursiveringar används för att belysa 

vilka ord och formuleringar som gör att citatet anses tillhöra en särskild gestalt-

ningstyp. Länkar till samtliga artiklar, som de använda citaten har tagits från, går 

att finna i studiens bilagor. 

5.1 Sammanställning 

Tabell 3. Sammanställning av artiklar  

Gestaltningstyper Antal 

gestalningar 

Helt gestaltade Samspel av 

gestaltningar 

Sakgestaltade 19 

av 40 

9 helt 10 samspel;  

  4 med spel,  

  2 med skandal,  

  4 med sak, spel 

& skandal 

Spelgestaltade 24 

av 40 

10 helt 14 sam-

spel; 

4 med sak 
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6 med 

skandal 

4 med 

spel, sak & 

skandal 

Skandalgestaltade 17 

av 40 

5 helt 12 sam-

spel; 

6 med spel 

2 med sak 

4 med 

skandal, 

sak & spel 

 

5.2 Sakgestaltning 

I denna del kommer studiens upptäckter som gäller sakgestaltningar, det vill säga 

gestaltningar som fokuserar på politikers åsikter och politiskt innehåll, att present-

eras. Efter att samtliga 40 artiklar analyserats fann studien att 9 av dessa var helt 

sakgestaltande, medan ytterligare 10 var en kombination av sakgestaltning och 

spel- eller skandalgestaltning. Med andra ord var 22,5% av artiklarna som studien 

undersökte helt sakgestaltande. Genom analysarbetet har olika trender om hur 

sakgestaltningarna tar sig uttryck noterats. Dessa trender är: neutrala sakgestalt-

ningar och partiska sakgestaltingar. Denna analysdel kommer diskutera hur dessa 

olika trender tar sig uttryck.  

5.2.1 Neutrala sakgestaltningar 

De sakgestaltande artiklarna som rapporterade om politikers åsikter hade primärt 

demokratiska politiker i fokus. Det fanns med andra ord få sakgestaltande artiklar 

som fokuserade på republikanska politikers åsikter. Detta kan bero på att de artiklar 

som hade fokus på republikanska politikers åsikter ofta kunde kategoriseras som 
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skandalgestaltande, då det i dessa artiklar ofta riktades kritik mot Demokraterna för 

att vara etiskt klandervärda. 

Inom uppsatsens bakgrund diskuterades bland annat att högerorienterade alter-

nativa medier har en tendens att avskilja sig från journalistiska ideal om objektivitet 

och saklighet (Holt 2018). Denna studie har funnit att så ofta är fallet, men studien 

har också funnit att objektiva gestaltningar av politiskt innehåll ibland förekommer 

i de undersökta högerorienterade alternativa medierna. Med objektivitet menas i 

detta fall att gestaltningen kan ses som neutral, det vill säga att den inte anses vara 

positivt eller negativt vinklad. Neutrala sakgestaltningar förekommer i synnerhet i 

inledning av artiklarna. 

 

“Former Vice President Joe Biden will call for impeachment against Presi-

dent Donald Trump if he fails to comply with investigations by House Dem-

ocrats, according to a campaign aide”. (The Daily Caller, 24/9–2019, artikel 

1) 

Meningen ovan kan ses som ett exempel på en objektiv gestaltning som beskriver 

politikers åsikter. Detta då gestaltningen presenterar att demokraten Joe Biden kom-

mer ställa sig positiv till att inleda en riksrättsprocess mot Donald Trump om Trump 

inte samarbetar med representanthusets utredning i fallet. Vi anser att gestaltningen 

kan anses vara neutral då nyhetssidan inte lägger någon värdering i om Bidens 

handlande är positivt eller negativt, utan helt enkelt presenterar åsikten utan någon 

märkbar vinkling. Citatet kan ses som relativt representativt för en sakgestaltande 

artikel om politikers åsikter, då den har ett fokus på en demokratisk politikers åsikt. 

Meningen är ett exempel på en inledande mening från en artikel. I många fall har 

emellertid artiklar som inletts med sakgestaltningar sedan övergått till att göra spel-

gestaltningar eller skandalgestaltningar. En kan därför dra slutsatsen att även om 

neutrala sakgestaltningar förekommer i Breitbart News och The Daily Caller, så 

dominerar sakgestaltningar sällan artiklar utan förekommer oftast endast i vissa de-

lar av artiklar.  
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5.2.2 Partiska sakgestaltningar 

Även om det förekommer vissa neutrala sakgestaltningar i artiklarna, har denna 

studie funnit att ett flertal av artiklarna innehåller partiska sakgestaltningar. Med 

detta menas att journalisten antingen använder formuleringar som ger en vinklad 

förståelse av en händelse, eller att journalisten väljer att lyfta fram viss fakta som 

inte ger hela bilden av en politisk händelse. Detta kan kopplas till den forskning 

som utförts av Entman (1993) som presenterats i studiens teoridel. Entman (1993) 

menade nämligen att sättet nyhetsmedier framställer eller gestaltar händelser influ-

erar hur läsare förstår händelserna. Forskaren menade med andra ord att de tolk-

ningar och val som görs av nyhetsmedier är avgörande för hur läsares verklighets-

uppfattning konstrueras. Exempelvis kan detta ta sig uttryck genom att nyhetsme-

dier gör viss information mer framträdande än annan i sin gestaltning av en hän-

delse. Men det kan även ta sig uttryck genom val av vissa särskilda fraser eller ord 

som framställer en händelse på ett särskilt vis (Entman 1993). Nedan finns ett citat 

från en av Breitbarts News artiklar som diskuterar visselblåsaren som gick ut med 

information om att Trump försökt få Ukrainas president att utreda demokraten och 

presidentkandidaten, Joe Bidens sons, Hunter Bidens, inblandning i ett ukrainskt 

bolag.  

 

“The House Democrats’ decision to subpoena Giuliani is the latest escala-

tion in their race to complete their impeachment probe sparked by a partisan 

CIA officer who alleged President Trump pressured Ukrainian President 

Volodymyr Zelensky [...].” (Breitbart News 30/9–2019, artikel 3) 

I denna del av artikeln används orden “partisk CIA-officer” för att beskriva vissel-

blåsaren. Genom att använda sig av ordet “partisk” undergrävs visselblåsarens le-

gitimitet då visselblåsaren som källa rimligen kan ses som mindre trovärdig om 

denne beskrivs som partisk. Genom användandet av ordet “partisk” kan därför 

denna mening ses som ett exempel på hur nyhetsmedier kan framställa verkligheten 

på ett särskilt vis och på så vis influera läsares verklighetsuppfattning. Vidare 

skriver journalisten följande: 
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“The officer’s complaint is not only comprised of second-hand information, 

but included several inaccuracies. According to CBS News, the complaint 

falsely claimed that Ulrich Brechbuhl, the Counselor to the U.S. State De-

partment, was on the call.” (Breitbart News 30/9–2019, artikel 3) 

I detta citat riktas inte kritik mot visselblåsaren själv utan mot de uppgifter som 

visselblåsaren lämnat. Rimligen kan en säga att Breitbart News här väljer att göra 

viss information om visselblåsarens lämnade uppgifter mer framträdande än andra. 

Detta då Breitbart News endast väljer att beskriva vissa detaljer som bidrar till att 

minska visselblåsarens trovärdighet ytterligare, genom att exempelvis säga att vis-

selblåsarens uppgifter består av andrahandsinformation och innehåller flera felak-

tigheter. I detta läge kan det vara relevant att notera att det existerade uppgifter om 

att visselblåsaren bedömts som “mycket trovärdig” av amerikanska myndigheter 

(USA Today, 2020). Rimligen kan detta ses som ett exempel hur Entman (1993) 

menade att nyhetsmedier kan göra vissa aspekter av en nyhet mer framträdande än 

andra, och på så vis påverka hur en politisk händelse förstås av läsare. Genom att 

inkludera fakta om visselblåsaren som undergräver dennes trovärdighet och samti-

digt exkludera fakta som istället skulle öka dennes trovärdighet påverkar därför 

Breitbart News hur visselblåsaren uppfattas av läsare (Entman, 1993).  

Den artikel som citatet ovan är taget ifrån kan till sin helhet kategoriseras som 

sakgestaltad då den diskuterar politiskt innehåll. På grund av de ordval och val av 

fakta som presenterats ovan kan emellertid inte sakgestaltningen ses som neutral, 

utan bör snarare ses som partisk. Detta tycks bekräfta vad Holt (2018) hävdat, näm-

ligen att alternativa medier ofta frångår journalistiska ideal om objektivitet. Det har 

varit vanligt förekommande med partiska gestaltningar, likt denna, i de artiklar som 

studien undersökt. I vissa fall har detta tagit sig uttryck i en relativt synlig form, 

men i vissa fall i mer subtila former. Exempelvis har en majoritet av artiklarna re-

fererat till visselblåsaren som “the ‘whistleblower’” med citationstecken kring ordet 

visselblåsare. Denna detalj kan anses vara liten, men är konsekvent förekommande 

i en majoritet av artiklarna vilket gör att det finns en stor chans att läsare kommit i 

kontakt med denna formulering. Användningen av citationstecken kring ordet vis-

selblåsare tycks indikera att visselblåsaren inte kan ses som en “riktig” 
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visselblåsare. Detta tycks gå hand i hand med den kritik mot visselblåsarens legiti-

mitet och trovärdighet som illustrerats genom exemplen ovan.  

5.3 Spelgestaltning  

Spelgestaltningar kännetecknas av nyhetsartiklar som fokuserar på politiker som 

personer och gestaltningar av politiker som antingen “vinnare” eller “förlorare”. 

Detta medför att artiklar som innehåller spelgestaltningar gestaltar politiska händel-

ser som ett spel om makt och röster (Strömbäck, 2004). Efter att ha analyserat samt-

liga 40 artiklar har studien funnit att 10 av dessa var helt spelgestaltade, medan 

ytterligare 14 var en kombination av spelgestaltning och sak- eller skandalgestalt-

ning. Med andra ord var 20% av artiklarna helt spelgestaltade. Genom analysarbetet 

har vissa trender om hur spelgestaltningar ofta tar sig uttryck noterats. Dessa tre 

trender är följande: politik som strategi, politiker som “vinnare” eller “förlorare” 

och krigsmetaforer, med vissa eventuella tillhörande trender inom de tre huvudsak-

liga trenderna. 

5.3.1 Politik som strategi 

Riksrätten som ett strategiskt spel om makt och röster 

Politiska nyheter har över tid gestaltats mer och mer ur ett spelorienterat perspektiv 

(Cappella & Jamieson, 1997). I uppsatsens tidigare forsknings-del beskrevs nämli-

gen att nyhetsmedier blivit allt mer fokuserade på att rapportera om de aspekter av 

politik som anses vara underhållande för läsare (Jackson, 2010). Därför tolkar ny-

hetsmedier politiska händelser på ett sätt som gör att det går att gestalta politik som 

ett spel om makt och röster. I gestaltningen av politik som ett spel sätts ofta olika 

uttalanden från politiker i konflikt mot varandra, vilket bidrar till att skapa en bild 

av att politik är ett spel mellan politiker i olika lag. Denna sorts nyhetsrapportering, 

som fokuserar på det politiska spelet snarare än politiskt innehåll, kan skapa en 

cynisk inställning hos läsare (Jackson, 2010). 

 

“It’s all about the election”, the president complained. ‘That’s all they care 

about. They don’t care about the country. They care about the election’ “ 

(The Daily Caller, 25/9–2019, artikel 1) 



 

 33 

Citatet ovan är taget från en av The Daily Callers artiklar och kan ses som ett tydligt 

exempel på hur sidan använder ett uttalande från en politiker som bidrar till att ge-

stalta riksrättsprocessen som ett strategiskt spel om makt och röster. Citatet är även 

ett exempel på hur Strömbäck (2004) menar att ett uttalande kan användas för att 

sätta en aktör i konflikt med en annan. Detta då Trump säger att Demokraterna 

endast vill ställa honom inför riksrätt för att gynna partiets situation inför president-

valet år 2020. Denna trend av att gestalta politik som ett spel om makt förekom 

vidare i ett stort antal artiklar, exempelvis i en annan artikel från The Daily Caller 

som publicerades samma dag: 

 

“Pelosi has said she believes Trump is “goading” Democrats to impeach 

him because he thinks it will help him fire up his base.” (The Daily Caller, 

25/9–2019, artikel 2),  

Citatet ovan diskuterar varför demokraten Nancy Pelosi tror att Trump ser det som 

strategiskt gynnsamt att bli ställd inför riksrätt. Pelosi menar att Trump försökt pro-

vocera Demokraterna till att inleda en riksrättsprocess mot honom då det skulle 

mobilisera hans väljarbas, vilket vore strategiskt gynnsamt för Trump. Citatet kan 

med andra ord ses som ett exempel på en spelgestaltning där politikers handlingar 

förklaras som strategier för att vinna politisk makt. Detta kan kopplas till Cappella 

och Jamiesons (1997; Jamieson, 1996) mening om att spelgestaltningar som rap-

porterar om själviska motiv för politikers agerande oftast kan leda till en cynism 

och misstro mot politiker bland medborgare. Det finns därför en möjlighet att spel-

gestaltningar som de ovan kan få sådana konsekvenser som Cappella och Jamieson 

(1997; Jamieson, 1996) beskriver.  

 

Riksrätten ses som positiv ur Trumps perspektiv 

I ett flertal av de analyserade artiklarna förekom spelgestaltningar där riksrättspro-

cessen framställdes som positiv för Trumps maktposition inom amerikansk politik. 

I dessa artiklar gestaltades riksrättsprocessen som något som exempelvis skulle 

kunna gynna Trump inför presidentvalet år 2020. Följande exempel är taget från 

The Daily Caller och illustrerar denna trend: 
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“... positive for him in the upcoming 2020 presidential election”, “...the 

president insisted that impeachment efforts would only help his reelection 

campaign” (The Daily Caller, 24/9–2019, artikel 2),  

Citatet beskriver att Trump tror att de anklagelser som gjorts mot honom kan gynna 

honom i presidentvalet. Denna typ av gestaltning förekom även i Breitbart News 

nyhetsartiklar, likt i exemplen nedan: 

 

“The good news is the voters get it,” he said.“This is why they says it’s good 

for the election, but you know what? It’s bad for the country, what she’s 

doing is very bad.” (Breitbart News, 25/9–2019, artikel 1)  

“Earlier in the day, Trump hosted a fundraising reception with donors, call-

ing the Democrats’ rush to impeachment “the greatest thing that has ever 

happened to the Republican Party,” according to an attendee speaking to 

the Washington Post” (Breitbart News, 26/9–2019, artikel 1).  

Dessa citat kan ses som exempel på den trend av spelgestaltningar som framställer 

riksrättsprocessen som positiv för Trump, då Trump i det första citatet säger att 

riksrättsprocessen är “bra för valet” och i det andra citatet säger att riksrättsproces-

sen är “det bästa som någonsin hänt det republikanska partiet”. En intressant iakt-

tagelse som gjordes under analysarbetet var att det samtidigt sällan fanns artiklar 

som presenterade riksrättsprocessen ur en positiv synvinkel för Demokraterna. Med 

andra ord gestaltades riksrättsprocessen oftast som positiv ur ett strategiskt perspek-

tiv för Trump och Republikanerna inför presidentvalet år 2020. En kan säga att detta 

kan ses som ett exempel på vad Goffman (1986) och Entman (1993; 2007) menade 

var en form av maktutövning. Detta eftersom Breitbart News och The Daily Caller 

konsekvent tycks presentera republikanernas perspektiv på riksrättsprocessen, me-

dan demokraternas negligeras. I förlängningen kan detta innebära att läsares förstå-

else formas till att likna den som republikanerna presenterar i Breitbart News och 

The Daily Callers artiklar.   
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De citerade artiklarna ovan innehåller alla citat från Trump. Studien fann emel-

lertid att artiklar även publicerades där andra republikaner citerades i spelgestalt-

ningar. Citatet nedan är taget från den republikanske politikern Kevin McCarthy 

och kan ses som ytterligare ett exempel på en spelgestaltning där riksrättsprocessen 

ses som positiv ur Trumps och Republikanernas perspektiv och därmed som en då-

lig strategi för Demokraterna. 

 

“America is too great to be led by a vision so small - I’m 100 percent confident 

Democrats obsession with impeachment will backfire on them in 2020.” (Breit-

bart News, 30/9–2019, artikel 2).    

Här kan en dra paralleller mellan de högerorienterade alternativa mediernas spelge-

staltande och Callaghan och Schnells (2005) tankar om att politiska eliter kan defi-

niera den politiska sfären genom gestaltningar. Genom att Trump och Republika-

nerna får utrymme att uttrycka sig, genom olika citat, i Breitbart News och The 

Daily Callers artiklar så ges de utrymme att definiera den politiska verkligheten. 

Med andra ord skapas en tolkningsram över hur det politiska sammanhanget och 

riksrättsprocessen kan förstås genom inkluderingen av citat likt de som presenterats 

ovan. Enligt denna tolkningsram tycks riksrättsprocessen främst framställas som ett 

dåligt strategiskt beslut för Demokraterna och därmed fördelaktig för Republika-

nerna. 

5.3.2 Politiker som “vinnare” eller “förlorare” 

Capella och Jamieson (1997) och Strömbäck (2004) menar att nyhetsmedier ofta 

beskriver politiker som antingen “vinnare” eller “förlorare”. Denna studie fann att 

sådana spelgestaltningar förekom i artiklar från både Breitbart News och The Daily 

Caller. Nyhetssidorna gestaltade nämligen frekvent riksrättsprocessen som en täv-

ling där det bara finns en “vinnare” eller en “förlorare”. Studien fann bland annat 

ett flertal artiklar som gestaltade Demokraterna som potentiella förlorare. 

 

“The Democrat Majority in the House of Representatives still refuses to ac-

cept the results of the 2016 election” (Breitbart News, 25/9–2019, artikel 

2).  
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“At the end of this process Trump will probably be acquitted by the Senate. 

He will declare himself vindicated and victorious in his battle against ‘The 

Swamp’.” (Breitbart News, 27/9–2019, artikel 2).  

I det översta citatet beskrivs det att Demokraterna “vägrar acceptera resultaten från 

år 2016:s presidentval”, vilket kan tolkas som att Demokraterna är “förlorare” som 

inte vill acceptera att Trump valdes som president år 2016. Därför kan Demokra-

terna ses som partiet som befinner sig i den “förlorande positionen” och därmed är 

i underläge i det politiska spelet (Cappella & Jamiesson, 1997; Strömbäck, 2004). 

I det andra citatet beskrivs det att Trump kommer kröna sig själv som “vinnare” om 

han frikänns i ett riksrättsåtal. Detta kan ses som ett exempel på en gestaltning där 

Trump framställs som en “vinnande” politiker som befinner sig i en “ledande po-

sition” i det politiska spelet (Cappella & Jamieson, 1997; Strömbäck, 2004).  

Ytterligare en intressant iakttagelse som studien gjorde var att många av artik-

larna från både Breitbart News och The Daily Caller porträtterade Trump samt Re-

publikanerna som “vinnare” och Pelosi samt Demokraterna som “förlorare”. Även 

om denna trend förekom i båda nyhetssidorna, så gestaltade Breitbart News oftare 

Demokraterna som “förlorare” än The Daily Caller. Ett exempel på detta kan tas 

från en Breitbart News-artikel som publicerades 25/9–2019 (artikel 1), där Demo-

kraterna kan sägas framställas som handlingsförlamade förlorare genom orden “fro-

zen with hatred and fear”. Detta kan kategoriseras under följande spelgestaltnings-

indikation: “beskriver politikens vinnare och förlorare” (Cappella & Jamieson, 

1997; Strömbäck, 2004). Trots att denna trend var mer vanligt förekommande i 

Breitbart News artiklar förekom också ett flertal gestaltningar som porträtterade 

politiker som “vinnare” eller “förlorare” i The Daily Callers artiklar. 

 

“It strikes me this is going to blow up in the faces of Democrats and the 

media like an exploding cigar. Why not just wait 24 hours before, you 

know, Pelosi makes this big announcement about an impeachment inquiry 

which has no vote on the floor,” (The Daily Caller, 25/9–2019, artikel 3)  
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Citatet ovan tycks antyda att Republikanerna anser att Pelosi och Demokraterna 

kommer att förlora riksrätts-kampen. Denna tolkning kan göras då det i citatet be-

skrivs att Demokraterna kommer bli den förlorande parten i riksrättsprocessen då 

den kommer “sprängas i Demokraternas ansikte som en exploderande cigarr”. Ge-

nom att använda frasen “som en exploderande cigarr” gör även nyhetssidan en un-

derhållande liknelse med konnotationer till tecknade filmer vilket delvis kan om-

vandla politik till en form av underhållning. Detta kan kopplas till Jacksons (2010) 

forskning som menar att nyhetsmedier allt oftare negligerar relevant politiskt inne-

håll i sin nyhetsrapportering för att ge plats åt underhållande vinklar på politiska 

händelser.   

5.3.3 Krigsmetaforer 

Under analysarbetes-gång noterades en trend av användning av metaforer, ord 

och/eller meningar som kan kopplas till krigsföring. Denna trend kan kopplas till 

Strömbäcks (2004) teori om att krigsmetaforer som används i nyhetsrapportering 

bidrar till att gestalta politik som ett strategiskt samt taktiskt fenomen och därför 

bör ses som spelgestaltningar. Breitbart News var den nyhetssida som främst an-

vände sig av denna trend då krigsmetaforer förekom i relativt stor utsträckning i 

deras artiklar. 

 

“War. This is a war against Truths. This is a war against the highest noble-

man who has defended our country and made us safe and great again. We 

have gained greatness. We have gained jobs. We have gained more than any 

president has promised.” (Breitbart News, 26/9–2019, artikel 2).  

Exemplet ovan illustrerar hur frasen “Detta är ett krig om sanningar” kan användas 

för att gestalta politiken som ett krigsfält där bägge partierna kämpar om makten. 

En spelgestaltning kan i detta fall sägas utföras, då citaten innehåller en krigsmeta-

for. Följande citat från The Daily Caller kan ses som ytterligare ett exempel på 

gestaltningar som innehåller krigsmetaforer. 

 

Republican Utah Sen. Mitt Romney “came under fire” from one of his Re-

publican colleagues (The Daily Caller, 26/9–2019, artikel 2)  
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Citatet kan kategoriseras som spelgestaltande då det har ett tydligt personfokus 

(Strömbäck, 2004) på politikern Mitt Romney, samt eftersom krigsmetaforen 

“hamnade i skottgluggen” används. Användningen av krigsmetaforer tycks tyda 

på gestaltningar av Breitbart News och The Daily Caller som har ett underhåll-

ningssyfte, då Strömbäck (2004) noterat att krigsmetaforer är en del av den under-

hållningsfokuserade spelgestaltningstrend som finns i nyhetsmediers rapporte-

ringar. 

5.4 Skandalgestaltning 

Skandalgestaltningar förekommer i artiklar som beskriver politikers beteende som 

klandervärt eller skandalöst (Strömbäck, 2004). Under riksrättsprocessen publice-

rades ett stort antal artiklar som kan beskrivas som skandalgestaltade. Utav de 40 

artiklarna som studien undersökt var 5 helt skandalgestaltade, medan ytterligare 

12 var en kombination av skandalgestaltning och sak-eller spelgestaltningar. Med 

andra ord var 12,5% av artiklarna helt skandalgestaltade. Under analysarbetets 

gång noterades två frekvent förekommande trender inom skandalgestaltande artik-

lar. Dessa är: Donald Trumps beteende beskrivs som “etiskt klandervärt” av de-

mokrater och Trump och andra republikaner ges stort utrymme att utveckla reso-

nemang med vissa eventuella tillhörande trender inom de tre huvudsakliga tren-

derna. 

5.4.1 Donald Trumps beteende beskrivs som “etiskt klandervärt” av demokrater 

Även om denna analys tidigare konstaterat att Breitbart News och The Daily Caller 

tenderar att, genom partiska gestaltningar, gestalta riksrättsprocessen till Trump och 

Republikanernas fördel förekom det skandalgestaltningar som dominerades av de-

mokraters anklagelser mot Trump. Därför kan artiklar där Trumps beteende besk-

rivs som etiskt klandervärt av demokrater ses som en trend inom de skandalgestalt-

ningar som förekom i studien. I ett fåtal av artiklarna diskuterades enbart Demokra-

ternas perspektiv om varför Trumps beteende var etiskt klandervärt, men i majori-

teten av artiklarna som presenterade demokraters perspektiv presenterades även re-

publikaners förståelse för riksrättsprocessen. Således fanns väldigt få artiklar som 

ensidigt presenterade ett demokratiskt perspektiv. Vidare kan en koppla detta till 

Entman (1993) och Goffmans (1986) tankar om hur nyhetsmediers val av fakta och 
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perspektiv påverkar hur nyhetshändelser förstås. Genom att aldrig låta demokra-

tiska politikers åsikter stå oemotsagda i artiklar hindras nämligen ett demokratiskt 

perspektiv från att vara dominant och genomsyra artiklars gestaltningar. I förläng-

ningen innebär detta att ingen av de undersökta alternativa medierna förmedlar De-

mokraternas verklighetsbild på ett konsekvent sätt.  

Den demokratiska kritik som ändå faktiskt presenterades i artiklar var ofta fo-

kuserad på att kritisera Trumps försök att få Ukrainas president Zelenskyj till att 

utreda Joe Bidens son, Hunter Biden. Denna kritik presenterades oftas genom 

invävda citat i artiklarna. 

 

“[…] these are sad and disturbing days for our democracy to realize that this 

is what a dictator does—target political opponents, hang military aid on 

whether a foreign country will do your political dirty work.” (Breitbart News 

26/9–2019, artikel 3)  

Citatet ovan är taget från en artikel med rubriken “Julian Castro: Trump ‘Doesn’t 

Belong Anywhere Near the Oval Office’”. I denna artikel citeras den demokratiska 

politikern Julian Castro om varför han anser att Trump inte förtjänar att vara USA:s 

president. I citatet liknar Castro presidenten vid en diktator som försöker utnyttja 

Ukraina för att göra hans “smutsiga politiska arbete”, vilket kan ses som ett exempel 

på hur Trumps beteende beskrivs som etiskt klandervärt. Citatet kan sägas beskriva 

etiskt klandervärt beteende då Castro i citatet specificerar vilket av Trumps bete-

ende som han ogillar samt eftersom Castro liknar Trumps beteende vid en diktators, 

vilket rimligen kan likställas med att anklaga honom för ett etiskt klandervärt bete-

ende. 

 

“We knew he was a corrupt businessman who cheated people. We knew he 

and his campaign invited foreign adversaries to tamper with our elections. 

And now we know that in the course of his duties as president he has en-

dangered us all by putting his personal and political interests ahead of the 

interests of the American people.” (Breitbart News 27/9–2019, artikel 1) 
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Stycket ovan är taget från en artikel där demokraten Hillary Clintons kritik mot 

Donald Trump presenteras. Kritiken påminner om Castros, då Clinton beskriver 

vilket beteende hon ser som klandervärt, och varför det är klandervärt. Gemen-

samt för kritiken är även att Trump beskrivs i negativt ordalag. De två artiklarna 

kan ses som representativa för de skandalgestaltade artiklar i Breitbart News och 

The Daily Caller där Demokraternas kritik mot Trump är i fokus. Det ska emeller-

tid sägas att antalet artiklar där Demokraternas skandalgestaltningar är i fokus är 

väldigt få. Totalt kan nämligen endast ett fåtal av de skandalgestaltade artiklarna 

klassificeras i denna kategori.  

 

5.4.2 Trump och andra republikaner ges stort utrymme att utveckla resone-

mang  

Trump utsatt för häxjakt 

En tydlig trend som identifierats i denna studie är att nyhetsmedierna publicerar 

artiklar som innehåller många citat av Trump i de skandalgestaltade artiklarna. I 

dessa artiklar har ofta journalisten en relativt anonym roll i den mening att hen inte 

själv beskriver riksrättsprocessen som en skandal. Istället är det genom de citat från 

Trump som vävs in i artiklarna som en skandalgestaltning sker. I flera av dessa 

artiklar hävdar Trump att han är utsatt för en “häxjakt” av Demokraterna, som vill 

avsätta honom till varje pris.  

“Their goal has always been to silence you. They want to steal your voice 

and your vote. This is only the beginning of yet another nasty witch-hunt 

against me and we need to fight back bigger and stronger than ever be-

fore.”  (The Daily Caller 24/9–2019, artikel 3) 

Citatet ovan är taget från en artikel där Trump beskriver Demokraternas beteende 

som etiskt klandervärt då de utsätter honom för en “smutsig häxjakt”. Citatet kan 

ses som ett exempel på etiskt klandervärt beteende (Strömbäck, 2004), då Trump 

beskriver att Demokraterna vill “stjäla medborgarnas röster” och att deras mål alltid 

har varit att “tysta medborgarna”. Här menar Trump att Demokraterna försöker av-

sätta en demokratiskt vald president vilket Trump menar betyder att Demokraterna 
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vill “tysta medborgarna”. Trump beskriver med andra ord riksrättsprocessen som 

en häxjakt mot en demokratiskt vald president.  

Genom att väva in citat från Trump, som det ovan, i artiklar och låta dessa vara 

en bärande central del av artiklarna kan en säga att Breitbart News och The Daily 

Caller bidrar till att sprida Trumps förståelse för riksrättsprocessen. Eftersom dessa 

artiklar sällan inkluderar andra motsägande perspektiv på riksrättsprocessen så kon-

struerar artiklarna en relativt vinklad gestaltning av verkligheten. Entman (1993) 

menade nämligen att nyhetsmedier skapar gestaltningar genom de aspekter av ny-

heter som de väljer att fokusera på. I dessa artiklar fokuserar journalisterna ensidigt 

på att lyfta fram Trumps perspektiv och förståelse av riksrättsprocessen genom att 

inkludera citat från honom. Det innebär att det sker en styrning av uppmärksamhet 

mot de aspekter och perspektiv av riksrättsprocessen som är fördelaktiga för Trump, 

det vill säga att Demokraterna vill avsätta en demokratiskt vald president (Entman 

1993; 2007).  

Kritik mot individer 

Denna studie har funnit att Trump och andra republikaner varierar mellan att kriti-

sera det demokratiska partiet för att utsätta Trump för en häxjakt med att kritisera 

olika individer som är kopplade till riksrättsprocessen. I synnerhet har denna studie 

funnit att det är frekvent förekommande med artiklar där republikaner kritiserar 

visselblåsaren som avslöjade Trumps samtal med Ukrainas president, samt demo-

kraten Adam Schiff som ledde kongressens riksrättsutredning mot Trump.  

Artiklarna som fokuserar på att kritisera visselblåsaren målar upp en bild av hen 

som opålitlig samt partisk, och att det därför är en skandal att Demokraterna vill 

ställa Trump inför riksrätt. Följande är exempel på två rubriker där republikaner 

kritiserar visselblåsaren: 

 

“Stephen Miller: Whistleblower ‘a Deep State Operative,’ Has ‘Contempt for 

the President” (Breitbart News, 29/9–2019, artikel 2) 

“Jim Jordan: ‘Whistleblower’ Is a ‘Bureaucrat Who Didn’t Like the President” 

(Breitbart News, 29/9–2019, artikel 1) 
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I dessa två artiklar ges republikanerna Stephen Miller och Jim Jordan stort utrymme 

att kritisera visselblåsaren. I följande citat riktar Jordan kritik mot visselblåsaren 

och Demokraterna för klandervärt beteende.  

 

“A bureaucrat who didn’t like the president files a claim saying the presi-

dent did something wrong in a call. This guy wasn’t on the call, somebody 

else told him about the call, so the White House does something they’ve 

never done before, they released the transcript, but the Democrats say we 

don’t care we’re going to move towards impeachment “ (Breitbart News 

29/9–2019, artikel 1) 

Följande citat kritiserar Miller visselblåsaren för klandervärt beteende.  

“If you read the seven-page Nancy Drew novel for the whistle-blower put 

together, it drips with condescension, righteous indignation and contempt 

for the president. It’s also ludicrous on its face.” (Breitbart News 29/9–

2019, artikel 2) 

Citaten kan ses som exempel på artiklar där republikaner ges stort utrymme att for-

mulera en kritik mot visselblåsaren och Demokraterna. Gemensamt för de två cita-

ten är att visselblåsaren beskrivs som partisk, även om det tar sig uttryck på olika 

sätt. I det första citatet beskrivs att visselblåsaren var en “byråkrat som inte gillade 

presidenten”, vilket indikerar att hen ses som partisk. Liknande ordval används av 

Miller i den andra artikeln, där han säger att visselblåsarens uppgifter “dryper av 

ogillande mot presidenten”. Artiklarna tycks därför gestalta riksrättsprocessen som 

etiskt klandervärd, då åtalet enligt gestaltningen är byggt på ett felaktigt vittnesmål. 

En kan säga att dessa artiklar konstruerar en relativt begränsad bild av verkligheten 

då det inte i någon av artiklarna lyfts upp ett motstridigt perspektiv, representerat 

av exempelvis en demokrat. Därför kan en säga att journalisten endast belyser en 

viss del av verkligheten, vilket kan kopplas till Entmans (1993) tankar om att jour-

nalister gör vissa bedömningar om vad som ska inkluderas i artiklarna de skriver. 

Genom att i detta fallet välja att presentera Miller och Jordans kritik utan att också 
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inkludera ett motsatt perspektiv kan artiklarna rimligen bidra till att konstruera en 

bild av verkligheten där riksrättsprocessen ses som felaktig då den sägs vara baserad 

på ett partiskt vittnesmål. Genom att låta artiklar innehålla många kritiska citat från 

republikaner får republikanerna med andra ord en central roll för de problemformu-

leringar som formuleras om riksrättsprocessen, vilket lär påverka den förståelse 

som läsare får av händelsen. 

Liknande kritik som den som riktats mot visselblåsaren har även riktats mot den 

tidigare nämnda demokraten Schiff. Citatet nedan är taget från en artikel med ru-

briken “Donald Trump Triumphant as He Ridicules Adam Schiff’s Impeachment 

‘Fantasy’”.  Trump och några andra republikanska politiker ges stort utrymme att 

rikta kritik mot Schiff i artikeln. I artikeln presenteras nämligen totalt sju citat där 

kritik riktas mot Schiff, medan endast ett citat från Schiff presenteras. Schiff ges 

med andra ord mycket lite utrymme att försvara sig mot anklagelserna. 

 

“When you see what happened with the viciousness, and when you see little 

Adam Schiff go out and lie and lie and stand at the mic — smart guy, by the 

way — stand at the mic and act like he’s so serious. And then he goes into a 

room with Nadler, and they must laugh their asses off,” (Breitbart News 26/9–

2019, artikel 1) 

Citatet ovan är ett av de sju citat från republikanska politiker som vävts in i samma 

artikel. I citatet beskrivs Schiff som en lögnare då Trump säger att Schiff “går ut 

och ljuger när han står framför micken”. I hela artikeln vävs olika citat in från re-

publikaner som håller med om Trumps kritik. En kan därför säga att artikeln ger 

stort utrymme till en kritik mot Schiff som säger att Schiff är partisk och därför inte 

går att lita på. Denna kritik bidrar till att skapa en skandalgestaltning då Schiff be-

skrivs som en lögnare som driver ett felaktigt riksrättsåtal mot Trump, vilket kan 

ses som ett exempel på etiskt klandervärt beteende. Trump gestaltas med andra ord 

som en oskyldig person som åtalas av en lögnare. En kan därför säga att kritiken 

mot Schiff liknar den som riktats mot visselblåsaren. Denna parallell kan dras ef-

tersom kritiken mot de två personerna förekommer i skandalgestaltande artiklar där 

journalister kritiserar visselblåsaren och Schiff genom invävda citat från republika-

ner. Journalisterna har med andra ord relativt anonyma roller som skribenter och 
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gör själva inga partiska formuleringar utan det är istället den stora inkluderingen av 

citat från republikanska politiker som får artikeln att göra en gestaltning av riks-

rättsprocessen som kan ses som obalanserad. Som tidigare nämnt konstruerar jour-

nalisterna på detta sätt artiklar där republikaner har ett stort inflytande över pro-

blemformuleringen om riksrättsprocessen (Entman, 1993). Artiklarna bidrar därför 

till att konstruera en verklighetsuppfattning där riksrättsprocessen kan ses som fel-

aktig då den sägs vara baserad på ett vittnesmsål från en partisk visselblåsare och 

drivas av en demokrat som är en lögnare. 
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6. Slutsats och diskussion  

I denna del sammanfattas de slutsatser som analysen har kommit fram till och stu-

diens frågeställningar och syfte besvaras. Därefter diskuteras studiens kunskapsbi-

drag inom fältet strategisk kommunikation och digitala medier, samt vilka bredare 

samhällskonsekvenser som kan dras av studiens resultat. Slutligen presenteras ett 

kort avsnitt om vilken framtida forskning som efterfrågas av författarna.  

 

Studien har funnit att de artiklar som kategoriserats som sakgestaltande haft en ten-

dens att gestalta riksrättsprocessen på ett något vinklat sätt. Även om artiklarna be-

dömts som sakgestaltande, eftersom de fokuserat på politiskt innehåll eller politi-

kers åsikter, tycks de varit selektiva med vilken fakta som inkluderats i artiklarna 

och ofta låtit republikanska politiker få större utrymme än demokratiska politiker i 

artiklarna. Det ska emellertid sägas att studien även funnit exempel på neutrala och 

balanserade sakgestaltande artiklar, men om en ser till helheten syns ett mönster av 

gestaltningar som kan ses som gynnsamma för Trump och det republikanska partiet. 

En liknande trend har lokaliserats i de skandalgestaltande och spelgestaltande ar-

tiklarna. I de skandalgestaltande artiklarna var det nämligen vanligt förekommande 

med artiklar där journalisten vävde in ett flertal citat från republikaner och Trump, 

vilket gjorde dessa aktörer väldigt tongivande och bärande i artiklarna. I nyhetssi-

dornas skandalgestaltande artiklar var det därför oftast inte fraser eller ordval av 

journalisten själv som framställde något som etiskt klandervärt, utan det var de citat 

från republikanska politiker som inkorporerats i texten som gjorde detta. På så vis 

har många skandalgestaltande artiklar kännetecknats av en republikansk kritik mot 

demokrater och det republikanska partiets fiender. I artiklarnas spelgestaltningar 

har studien funnit en trend där riksrättsprocessen gestaltats som något fördelaktigt 

för Trump ur ett strategiskt perspektiv. Detta har tagit sig, likt i de skandalgestal-

tande artiklarna, uttryck genom att Trump och andra republikanska politiker getts 

stort utrymme att formulera sig i olika invävda citat i artiklarna. En kan därför säga 

att det går att finna en trend, i samtliga gestaltningstyper, av att nyhetssidorna 
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publicerar artiklar om vad Trump och andra republikaner uttalat sig om olika frågor, 

samt att citat från dessa publiceras utan att ifrågasättas eller kompletteras med per-

spektiv från demokratiska politiker. Detta tycks bekräfta tidigare forskning om att 

alternativa mediers nyhetsrapportering kan uppfattas som partisk.  

I analysarbetet var det ibland svårt att avgöra om en artikel var helt dominerad 

av en gestaltningstyp. I de flesta av artiklarna förekom nämligen kombinationer 

eller sampel av två eller alla tre gestaltningstyper. En kombination mellan spel- och 

skandalgestaltningar var exempelvis vanligt förekommande bland de analyserade 

artiklarna. Anledningen att spelgestaltningar ofta kombinerades med skandalge-

staltningar var att spelgestaltande artiklar ofta inkorporerade citat från Trump eller 

andra republikanska politiker som beskrev Demokraternas strategiska drag som 

etiskt klandervärda. I andra artiklar kombinerades istället sakgestaltningar med 

spel- eller skandalgestaltningar. Dessa var oftast artiklar som inledningsvis fokuse-

rade på politiskt innehåll men som sedan övergick till att gestalta riksrättsprocessen 

som en skandal eller ett politiskt spel. Sammanflätningar av spel- och sakgestalt-

ningar förekom även i artiklar som delvis diskuterade politiskt innehåll, men som 

gjorde detta utifrån ett spelperspektiv, det vill säga att exempelvis olika strategiska 

konsekvenser av det politiska innehållet diskuterades.  

Studien har visat att sammanflätningen av gestaltningstyperna lett till att endast 

22,5% av artiklarna kan ses som “rena” sakgestaltningar. En kan därför säga att det 

varit relativt ovanligt med sakgestaltande artiklar som helt och hållet fokuserar på 

politiskt innehåll. Detta kan kopplas till vad som nämnts i uppsatsens tidigare forsk-

ning om att nyhetsmedier i en allt större utsträckning undviker sakgestaltningar, då 

det upplevs finnas ett större underhållningsvärde i att gestalta politik som ett spän-

nande spel än att fokusera på politikers förslag och fakta (Jackson, 2010). Med det 

sagt kanske det är föga förvånande att en majoritet av artiklarna, nämligen 24 av 

40, innehöll någon slags spelgestaltning. Spelgestaltningen var även den gestalt-

ningstyp som genomsyrade eller dominerade flest hela artiklar. 

6.1 Bredare samhällskonsekvenser av gestaltningar  

Som tidigare nämnt påverkar nyhetsmediers gestaltningar läsares förståelse för 

olika samhällshändelser, så som riksrättsprocessen mot Trump. Studiens resultat 

visar att mindre än en fjärdedel av artiklarna som analyserades kunde ses som rena 
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sakgestaltande artiklar. Av dessa sakgestaltande artiklar fanns också en trend av 

partiska gestaltningar. Detta innebär att det är förhållandevis svårt för de undersökta 

nyhetssidornas läsare att finna artiklar som kan ge dem saklig information. Däremot 

är det enklare att finna artiklar som lyfter fram hur skandalöst politiker anser 

varandras beteende vara eller vilka strategiska konsekvenser politiska beslut kan få. 

Studiens resultat kan därför ses som problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv, 

då medborgare rimligen behöver saklig information om politiska förslag och poli-

tikers åsikter för att kunna ta ställning till hur politiker hanterar sin makt som folk-

valda. Men studiens resultat visar att Breitbart News och The Daily Callers läsare, 

på grund av avsaknaden av neutrala sakgestaltningar, troligen saknar god kunskap 

om viktiga politiska händelser som riksrättsprocessen.  

Utifrån den forskning som utförts om hur spelgestaltningar (exempelvis Cap-

pella & Jamieson, 1997) kan leda till cynism hos läsare finns det anledning att tro 

att de högerorienterade alternativa mediernas spelgestaltningar bidrar till att skapa 

cynism hos den växande gruppen av läsare som högerorienterade alternativa medier 

når ut till. Ur detta perspektiv skulle en kunna säga att högerorienterade alternativa 

medier kan ha en negativ påverkan på medborgares förtroende till politiker. Men 

samtidigt kan det vara värt att lyfta att de högerorienterade alternativa medierna når 

ut till en målgrupp läsare som inte tycks uppskatta traditionella medier. Det är där-

för inte säkert att dessa läsare skulle konsumera några politiska nyheter i huvudtaget 

om det inte vore för de högerorienterade alternativa politiska nyhetssidorna. Med 

det sagt kan det även givetvis sägas finnas en problematisk aspekt av att partiska 

alternativa medier som inte följer journalistiska ideal växer i storlek.  

I studiens problematisering belystes en saknad av kunskap om den växande del 

av den amerikanska befolkningen som konsumerar alternativa nyhetsmedier. Vi 

menade vidare att detta var problematiskt då medier kan influera läsares förståelse 

för politik och politiker genom de gestaltningar som de gör. Denna studie har bi-

dragit med att fylla den beskrivna kunskapsluckan genom att bidra med ny kunskap 

om hur högerorienterade alternativa medier gestaltade riksrättsprocessen mot 

Trump. Studien har därför bidragit till att öka förståelsen för det digitala medieland-

skapet, som inte längre enbart domineras av traditionella nyhetsmedier, i en av värl-

dens största demokratiska stater. Dessa kunskaper kan användas för att få en förstå-

else för hur högerorienterade alternativa medier, genom sina nyhetsgestaltningar, 
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kan influera läsares uppfattning om viktiga politiska händelser och om politiken 

som helhet. 

6.2 Framtida forskning 

Denna studie har bidragit till fältet strategisk kommunikation och digitala medier 

med ny kunskap om hur högerorienterade alternativa medier gestaltar politiska hän-

delser. Men även om studien kunnat bidra med ny kunskap om hur högerorienterade 

alternativa medier gestaltar politiska nyheter, anser vi att det finns ett behov av 

forskning som, på djupet, undersöker hur dessa kan påverka människors uppfatt-

ning om politik. Denna studies begränsning ligger i att den endast kan beskriva hur 

högerorienterade alternativa medier gestaltat politik och utifrån tidigare forskning 

diskutera hur detta kan tänkas influera människor. Vi anser därför att studier som, 

genom exempelvis kvalitativa intervjuer, undersöker hur olika gestaltningar fak-

tiskt påverkar människors inställningar och åsikter vore av värde. I synnerhet efter-

frågar vi forskning som undersöker hur skandalgestaltningar påverkar människors 

uppfattning om politik. Detta då denna studie funnit att skandalgestaltningar är fre-

kvent förekommande i högerorienterade alternativa mediers nyhetsrapporteringar 

och att tidigare forskning främst undersökt hur spelgestaltningar kan påverkar män-

niskors uppfattning om politik och politiker.  
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