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Abstract 

America has become more and more politically polarized the last couple of years. 

The polarization has become such a problem that people talk about two different 

Americas, one liberal America and one conversative. This polarization has caused 

people to only read partisan media that people already agree with and reinforces 

existing beliefs, increasing the already existing polarization. The increasing 

polarization has caused political opponents to dislike and/or mistrust each other 

more, a phenomenon called affective polarization. This paper studies this partisan 

media on a deeper level to understand how partisan media can potentially increase 

affective polarization in its readers and affective polarizations increased levels the 

last couple of years. This paper has chosen to study Fox News opinion articles on 

the three last presidents inaugurations and first hundred days using a content 

analysis, to get a deeper understanding how partisan media can increase affective 

polarization. The results are that there has been an increase in more hostile rhetoric 

since Obama presidency and that Fox News has great potential to polarize its 

readers. Using a more antagonistic rhetoric against its political opponents to 

enhance their own social group and discredit their opponents, creating more 

division and polarization in the process.  
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1 Inledning 

 

” Parallella verkligheter i polariserat USA” så lyder rubriken från journalisten 

Karin Henriksson från tidningen Utrikesmagasinet (Henriksson, 2020). En 

verklighet som fler amerikaner kan relatera till. I USA har dina sätt att identifiera 

dig själv, som vänster eller höger, demokrat eller republikan fått en större roll och 

påverkan i mångas liv. Amerikanare bor på olika ställen med likasinnade, läser 

olika medier som du redan tenderar att hålla med, träffar endast likasinnade 

människor etcetera. Det börjar verkligen bli två olika verkligheter och två olika 

USA. Denna polarisering har inte bara lett till att demokrater och republikaner 

tycker mer olika, men det har även lett till att de ogillar varandra mer och litar på 

varandra mindre. Detta kallas för affektiv polarisering (Iyengar m.fl., 2019, s.130). 

En bov till denna ökade polarisering anses vara media. Media i USA tenderar att 

vara mer ideologiska och skriver mer ensidiga nyheter och bekräftar redan 

existerande åsikter hos läsaren (Baxter Oliphant m.fl. 2021). Media är 

nödvändigtvis inte anledningen till att USA är så polariserat, men den har en 

förstärkande effekt på den redan existerande polariseringen. Amerikanare har starka 

tendenser att endast titta på nyheter som redan lutar och bekräftar sina egna 

övertygelser, detta har ökat ännu mer de senaste åren. En konservativ republikan 

tenderar att endast kolla på FOX News och nyhetskanaler till höger om FOX News. 

Liberala demokrater tenderar att titta på mer vänsterlutande kanaler som CNN och 

MSNBC (Baxter Oliphant m.fl. 2021).   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

I den här uppsatsen vill jag undersöka hur media potentiellt kan påverka den 

affektiva polariseringen och om det har blivit aggressivare de senaste åren. Vad är 

det media skriver om som får en vanlig läsare att bli extremare? Hur porträtterar 

man sina motståndare som får en att lite på dem mindre? Den här uppsatsen 

fokuserar endast på Fox News, som är en högerorienterad nyhetskanal. Fox News 

är den största nyhetskanalen i USA (Business Wire, 2021), det är därför intressant 

att se hur den största kanalen porträtterar sina politiska motståndare. Om det är den 

största nyhetskanalen borde den väl logiskt sätt också påverka hur många 

människor ser och tänker om omvärlden.  

Mitt syfte med uppsatsen är att få en djupare förståelse hur median kan öka 

affektiv polarisering genom att analysera Fox News opinionsartiklar om de tre 

senaste amerikanska presidents inaugurationer och deras första hundra dagar.  
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Jag har valt just USA för att polariseringen är mer explicit där än vad den är i 

exempelvis Sverige. Det är tydligare belägringar och den är mer högljudd och 

generellt tydligare, den är därav också enklare att analysera. 

Vad min uppsats bidrar till är att göra en djupdykning i medians narrativ. Vad 

är det de verkligen säger? Det ska undersökas mer kvalitativt än vad polarisering 

tenderar att göra, då den tenderar att vara mer kvantitativ. Hur kan man förstå att 

median är en del av den affektiva polariseringen och dess intensifiering de senaste 

åren? Syftet med uppsatsen är inte att göra ett generaliserande antagande om 

affektiv polarisering. Det är snarare en djupdykning för att få en djupare förståelse 

om hur media kan förstärka polariseringen, på samma sätt som det eventuellt har 

förstärkts de senaste åren. Därför har jag valt frågeställningarna: 

 

”Hur kan Fox News potentiellt öka den affektiva polariseringen i USA utifrån 

dess retoriska porträttering av de tre senaste presidenterna?” och ”Har Fox News 

retorik blivit mer fientlig under de 3 senaste presidenternas mandatperioder? Från 

2009 till 2021.  

1.1.1 Disposition 

Efterföljande avsnitt handlar om en redogörelse av tidigare forskning av 

polarisering och dess anledningar till den ökade polariseringen. Efter detta 

introducerar jag min teoretiska ingång med begrepp som politisk polarisering, 

affektiv polarisering, antagonism och medias påverkan på polarisering. Efter 

teoridelen förklarar jag valen av empiri och valet av metod. Därefter kommer min 

analys av Fox News opinionsartiklar om presidenternas inauguration och medians 

tendenser av affektiv polarisering och antagonism. Efter analysen kommer en 

resultatdel. Avslutningsvis kommer jag att diskutera mina fynd i en diskussion med 

förslag till vidare forskning. 

1.2  Tidigare forskning 

Politisk polarisering är ett populärt ämne inom statsvetenskapen. Ämnet är 

välstuderat i forskningen men det betyder inte att statsvetare håller med varandra 

om vad de hittar i sin forskning eller vad man bör fokusera på för att förstå 

polarisering. Det finns flera olika idéer och teorier om varför polarisering händer 

och ökar. Det finns också olika sorters politisk polarisering. Elitisk polarisering, 

affektiv polarisering och medial polarisering. Här är ett par relevanta exempel. 

 

1.2.1 Fukuyama 
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Francis Fukuyama är en statsvetare från USA. Han är troligtvis mest känd för 

sin bok The End of History and The Last Man, där han frågar om den liberala 

demokratin är slutdestinationen för civilisationer (Fukuyama 2018, s.12). Dock när 

det gäller polarisering har Fokuykama skrivit om identitetspolitik som en faktor till 

den ökade polariseringen i USA (Ibid, s.117). Fukuyama förklarar denna 

polarisering som en starkare och djupare känsla efter att kunna identifiera sig i en 

grupp. Ens identitet spelar mer och mer roll i dagens USA. Din identitet, att du 

identifierar som vit, svart, ditt kön, din sexuella läggning med mera spelar nu en 

större roll än tidigare. Fukuyama menar att denna förstärkta känsla av en identitet 

försvårar politiken och polariserar den, eftersom du identifierar dig själv med 

karaktärsdrag som inte går att ändra. Detta exkluderande förvärrar polariseringen i 

USA, eftersom man exkluderar på karaktärsdrag man inte kan göra något åt (ibid. 

s.120-121)  

1.2.2 Fiorna 

Morris Fiorna, ännu en känd statsvetare vid Standford, är inne på ett annat spår. 

I hans bok Culture War? The Myth of Polarization menar Fiorina att amerikanare 

inte är längre ifrån varandra rent åsiktsmässigt än vad de var för några decennier 

sedan. (Fiorna m.fl. 2004, s.8) Fiorna menar att den politiska eliten och media är 

ansvariga för polariseringen i USA. Fiorna menar att den politiska eliten som visas 

på tv, inte representerar den amerikanska befolknings åsikter. Även politikerna är 

mer ensidiga och polariserande. Det Fiorna menar är att amerikanarnas åsikter är 

mer placerade i mitten än vad man tror. Fiorna menar att det är den politiska eliten 

som är polariserad och polariserar befolkningen/väljarkåren. Den amerikanska 

befolkningen är inte så delade och polariserande som man kan tro, utan deras 

politiker är det och de valmöjligheter som finns för att representera politikerna är 

polariserade (Fiorna m.fl. 2004, s.7–8).  

1.2.3 Abramovich & Webster 

Alan Abramovich och Steven Webster har en annan infallsvinkel på 

polariseringen. De pratar om ett fenomen som kallas för negative partisanship. 

Negative partisanship betyder att du har negativa känslor och associationer för det 

andra partiet. Detta betyder inte att du känner en starkare lojalitet för ditt eget parti, 

tvärtom så känner du ett starkare ogillande för det andra partiet och dess 

medlemmar. När du då känner mer negativt för andra det andra partiet blir du mer 

misstänksam och fientlig. Det betyder alltså inte att du tycker om ditt eget parti mer, 

du tycker bara mer illa om andra sidan (Abramovich & Webster 2016, s.14). 

Abramovich och Webster menar att negative partisanship har ökat i USA sedan 80-

talet. Lojalitet för sitt eget parti har inte ökat, men ogillandet av det andra partiet 

har ökat stadigt sedan 80-talet (ibid. s.14). 

Som tidigare skrivit handlar min uppsats om hur media kan potentiellt polarisera 

sina väljare. Den handlar om hur media kan tänkas vara en polariserade och om det 
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har intensifierats för att förklara den hårdnade debatten. Det finns mycket forskning 

som påvisar att media är en del av polarisering och som tidigare nämnt är media 

mer av en förstärkare till redan polariserade trender. 

 

1.2.4 Mathew & Levendusky 

Mathew Levenduskys har forskat om varför media polariserar. Levendusky 

förklarar den ökade polariseringen som ett ökande av tittande på partisan media. 

När du tittar på ”partisan media” så bekräftar du dina politiska uppfattningar och 

du blir mer politiskt extrem. Om du dessutom redan är politisk extrem blir du ännu 

mer extrem om du konsumerar partisan media (Levendusky 2013, s. 620-621).  

1.2.5 Martin & Yurukoglu 

Gregory J. Martin and Ali Yurukoglu undersökte de övertalande effekterna av 

partisan media (Martin & Yurukoglu 2017, s.2565). De estimerar att kolla på Fox 

News, 2.5 minuter av Fox News per vecka ökade chansen att rösta på republikanare 

med 0.3 procentenhet (Ibid. s.2566). Martin & Yurukoglu räknade ut att om Fox 

News hypotetiskt inte hade funnits på kabel-tv under valen 2004 och 2008 hade 

republikanska presidentkandidater fått respektive 3.94 och 6.34 procentenheter 

mindre röster (Ibid. s.2576–2568).  

1.2.6 Lekles med flera.  

Lelkes med flera argumenterar i deras artikel att konsumtionen av 

partisanmedia även ökar affektiv polarisering i form av att den förstärker den redan 

existerande polariseringen (Lelkes m.fl. 2017, s.13). Den nya sortens media med 

internettillgång förstärker detta ytterligare. (ibid. 17) 

Sammanfattningsvis finns det forskning som pekar på att konsumera partisan 

media har en polariserade effekt på de som läser/tittar på den. Detta påverkar även 

den affektiva polariseringen. Vidare vill jag undersöka hur media potentiellt kan 

åstadkomma detta genom att undersöka det mer kvalitativt. 
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2 Teori 

I den här delen av uppsatsen diskuterar jag mina teoretiska ingångar i ämnet. Även 

varför jag har valt dessa teoretiska ingångar och vad de bidrar till. Jag börjar med 

att introducera begreppet politisk polarisering och specifikt affektiv polarisering 

som jag kommer att fokusera på. Efter polarisering kommer jag diskutera Chantal 

Mouffes begrepp antagonism och agonism, och hur de bidrar till uppsatsen.  

2.1 Politisk polarisering och affektiv polarisering 

I den här uppsatsen kommer jag som sagt skriva om politisk polarisering. Men vad 

är politisk polarisering? Politisk polarisering är samhällelig divergens eller 

skiljaktighet mellan politiska aktörer. Politiska aktörer som politiker, medborgare 

och media. Polarisering används som ett mått eller ett begreppsförklarande ord för 

att förklara variationer eller skillnader mellan politiska aktörer med rumsliga 

definitioner. Vilket har varit en styrka hos polariserings begreppet, då man kan se 

det som att två aktörer står långt bort ifrån varandra eller längre ifrån varandra 

(Bergman m.fl. 2021, s.21). Exempelvis är benämningarna ”vänster” och ”höger” 

två bra benämningar på två öppna termer för att illustrera en skillnad mellan dem 

(Bergman m.fl. 2021, s.20–21). Det finns olika sorter av polarisering, i huvudsak 

finns det två olika inriktningar av polarisering som man forskar om, nämligen elite 

polarization och popular polarization. Elite polarization är polarisering på högsta 

nivån, det är den politiska eliten och forskning som undersökts hur eliten är 

polariserad. Popular polarization handlar om befolkningens polarisering. Dessa två 

olika inriktningar har också underkategorier. Affective polarisering. Elite 

polarisering, popular polarisering.  I generellt kan ”polariserings” begreppet delas 

in i 3 olika genrer av polarisering. De kan delas upp som ökad extremism, ökad 

divergens och ökad sortering. (Bergman m.fl. 2021, s.21). Ökad extremism som 

polarisering är den mest kända med ökad divergens och ökad konvergens.  

Det jag vill undersöka är något som kallas för affective polarization eller 

affektiv polarisering på svenska. Jag vill då specifikt undersöka hur media kan 

potentiellt öka den här sortens polarisering med sin retorik. Vad är då affektiv 

polarisering? Affektiv polarisering handlar om hur du ogillar och inte litar på den 

andra sidan av det politiska spektrumet, det vill säga dina politiska motståndare. Du 

anser att den motsatta sidan (i detta fall republikaner och demokrater) är hycklare, 

själviska, trångsynta, kan inte diskutera med andra sidan eller göra andra aktiviteter 

med den andra sidan.  (Iyengar m.fl. 2019, s.130). Affektiv polarisering grundar sig 

främst i din sociala identitet. Den sociala identiteten är ett begrepp från 

socialpsykologin som grundar sig i vad du identifierar dig som och vilka sociala 



 

 6 

grupper som är en del av din identitet. Exempel på dessa grupper är politiska 

grupper, partier eller ideologier. Ju starkare identifikation med en grupp, desto mer 

incitament och viktigare blir det att försvara gruppen (Bäck m.fl. 2020, s.429). Du 

blir därmed mer hängiven att försvara din sociala grupp till varje pris. Du kan tänka 

dig att spendera mer pengar, tid och energi endast för att få vara kvar i gruppen och 

försöka garantera en säkrare framtid för den. Gruppen blir en personlig del av dig 

och din identitet, så om du förolämpar gruppen, förolämpar du dig själv. Eftersom 

den sociala identiteten är så känslobaserad och därav den affektiva polariseringen, 

blir den affektiva polariseringen ännu svårare att bryta eftersom den är baserad på 

emotionella anknytningar än meningsskiljaktigheter (Bäck m.fl. 2020, s.429-430). 

2.2 Agonism och antagonism 

I Chantal Mouffes bok On the political (2005) skriver hon om konflikter inom 

politiken. Specifikt är boken till för att ifrågasätta den liberala hegomonin och den 

post-politiska ordningen som anses råda (Mouffe 2005, s.1–2). I boken tar Mouffe 

upp två olika begrepp som är relevanta för mig och den här uppsatsen. Nämligen 

antagonism och agonism.  

Antagonism är ett tankesätt att som innebär att politiska motståndare vi bara kan 

se sig själv som fiender eller vänner. Relationen grundar sig i att vi inte kan ha en 

”common ground”. Du är antingen emot mig eller med mig. Antagonistisk tänkande 

grundar sig också i att du eller din grupp hotar den grupps existens som jag är en 

del av, eller uppfattas åtminstone som det (Ibid. s.15–16). Antagonistisk tänkande 

börjar i ett ”vi och dem” tänk. ”Vi och dem” tänket kommer ifrån att skapa en 

identitet. En identitet antyder att det finns en skillnad mellan ”vi och dem”. Ett 

skiljegörande och ett ställningstagande att ”vi inte är som dem”. Varje identitet har 

en relation till det den inte är (Ibid. s.15). Om jag är en kvinna eller man, har svart 

eller vit hudfärg, står politiskt vänster eller höger, identifierar jag mig själv som det 

ena och inte det andra. Jag gör ett ställningstagande att identifiera mig som ett av 

”alternativen”. Jag inkluderar mig själv i en grupp och distanserar mig från att 

identifieras i annan. Därav kan endast kollektiva identiteter existera eftersom man 

gör ett ställningstagande till jag är en del av ”vi” och vi är inte en del av ”dem”. 

Bara för att det finns olika identiteter betyder inte det blir automatisk en konflikt 

eller ett antagonistiskt, men möjligheten finns alltid där (Ibid. s.15). 

Agonism är en politisk relation som erkänner att det finns en konflikt mellan 

parterna och att det inte finns en rationell lösning på deras problem (Ibid. s.20). 

Precis som antagonismen. Skillnaden från antagonismen och agonismen är att man 

erkänner den andra sidan legitimitet. Den andra sidan är inte fiender utan 

motståndare. Mouffe menar att demokratin är ett sätt för att konvertera antagonism 

till agonism. Detta gör man genom att acceptera att man har en gemensam 

symbolisk plats där konflikten kan ta plats (Ibid s.20). När en demokratisk 

institution försvagas eller försvinner så agonismens och den konverteras till en 

antagonistisk relation (Ibid. s.23). Antagonism är alltid en möjlighet för ett samhälle 
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och aldrig omöjlig att utesluta. Eftersom politiken automatiskt skapar ett vi och dem 

tänk är det omöjligt att komma ifrån att politiken kan bli antagonistisk (Ibid. s.16). 

Begreppen agonism och antagonism i uppsatsen används som ett sätt att 

begreppsligöra attityder Fox News har om sina politiska motståndare. Skriver Fox 

News om presidenterna/partier som fiender, motståndare eller vänner. 
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3 Metod och empiri 

I den här delen av uppsatsen tänker jag diskutera min användning av metod och hur 

jag har tänkt kring min empiri i min uppsats. 

3.1 Textanalys som metod 

I den här uppsatsen ska jag som tidigare nämnt undersöka skillnaden hur olika 

medier illustrerar olika världsbilder och därmed polariserar den amerikanska 

befolkningen, då man illustrerar olika verkligheter. För att analysera detta har jag 

gjort en textanalys av artiklar som skriver om samma händelser för att se vad som 

skiljer dem åt.  

En textanalys kan vara användbar för att komma till djupet på en text och få 

djupare förståelse för den (Esaiasson m.fl. s.211). Då den här studien analyserar 

artiklar från Fox News om affektiv polarisering är en kvalitativ textanalys lämplig 

för att förstå affektiv polarisering på djupet. Media är som sagt en drivande faktor 

för den ökade polariseringen. För att förstå hur Fox News påverkar den affektiva 

polariseringen, behövs det ett fördjupande i deras artiklar för att få en ökad 

förståelse för hur de kan påverka deras läsare. En kvantitativ textanalys kan inte gå 

på djupet. Den kan endast förklara den omedelbara meningen med text, medan den 

kvalitativa textanalysen kan gå djupare med analysverktyg och teori som 

hjälpmedel i analysen. En kvalitativ textanalys kan visa upp de mer väsentliga 

delarna av en text och kan analysera det som texten säger under ytan. Detta kan 

lyckas med en intensiv läsning av texten. En kvalitativ textanalys primära fokus är 

att få fram mening och meningsskapande i texter tillskillnad från en kvantitativ som 

endast gör detta översiktligt.  (Ibid. s. 211–212).  En kvantitativ textanalys analyser 

mer hur ofta och i vilken omfattning utsagor, ord och representationer förekommer. 

En kvalitativ textanalys undersöker mer hur, på vilket sätt och vilka sorters 

representationer förkommer (Ibid. s.231). 

Kvalitativa textanalyser kan vara väldigt fruktbara när det kommer till att 

jämföra representation av problem över en längre tid (Ibid. s.212–213), vilket jag 

gör genom att analysera Fox News artiklar om tre presidents under olika 

tidsperioder. Min användning av kvalitativa textanalysen används mer tematiskt 

och systematiskt för att få fram meningar och förändringar i artiklarna. Mitt syfte 

är inte att kritiskt granska texter eller för att se om de är sanna (ibid. 213). För att 

redovisa texten jag har analyserat behöver jag visa citat av väsentliga meningar för 

att visa att mina tolkningar utgår från ett visst material och inte mina egna 

förutfattade meningar (Ibid s.232).  
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Som hjälp för att fånga idéer eller idéstrukturer i artiklarna använder jag mig av 

Chantal Mouffes begrepp agonism och antagonism för att begreppsligöra Fox News 

retorik och för att mer systematiskt placera artiklarnas attityder i en antingen 

antagonistisk attityd eller en mer agonistisk attityd.  

3.1.1 Kritik mot den kvalitativa textanalysen 

Forskning skall vara objektiv och opartisk. Det jag måste ha i åtanke när man gör 

en kvalitativ textanalys är att jag som undersöker dessa artiklar har en egen 

världsuppfattning. Jag kan inte kringgå att mina tolkningar av materialet är helt fria 

från mina egna åsikter, uppfattningar och förutfattade meningar. Jag kan inte fly 

ifrån att de tolkningar som gör är mina egna subjektiva tolkningar, oavsett om jag 

försöker göra en objektiv tolkning av materialet. Tolkningar i sig är subjektiva, och 

det jag tolkar kan en annan person tolka helt annorlunda (Esaiasson m.fl 2017 s.227-

228). 

3.1.2 Mouffes hegemonin, antagonism och agonism 

Polariseringsforskare kommer från en annan kunskapsskola än Mouffe, som är en 

socialkonstruktivist. Socialkonstruktivismen menar att all kunskap är socialt 

konstruerad. Polariseringsforskare tenderar att vara mer positivister som anser att 

världen existerar utanför oss. Trots denna motsättning, är Mouffes begrepp agonism 

och antagonism applicerbar i min uppsats eftersom Mouffes begrepp är tillräckligt 

konkreta koncept för att kunna kombineras med polariseringsforskning. Precis som 

polarisering kan märka att det finns en skillnad mellan åsikter kan Mouffes begrepp 

skilja på fientlig eller mer motståndare vänlig retorik (Jørgensen & Winther 2000, 

s. 32)  

3.2 Empiri 

 

Min empiri består av artiklar från FOX News. FOX News valdes ut som 

analysmaterialet eftersom det är en av USA:s största nyhetskällor med en 

högerorientering. Fox News är en av de mest sedda och lästa nyhetskanalerna i USA 

(Business Wire 2021). Vad Fox News rapporterar bör logiskt sätt påverka vad 

människor vet/tycker om omvärlden, både inrikes och utrikes, därför är det 

intressant och relevant att analysera Fox News påverkan på affektiv polarisering i 

USA. 

Varför presidenter, dess inaugurationer och första hundra dagar? Presidenter 

tenderar att definiera tidsperioder. Termer som ”Obama-åren”, ”åren under George 

Bush” definierar tidsepoken. Det är enklare att greppa en tidsepok om man 

karaktäriserar tiden genom en president. Inaugurationen och de hundra första 
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dagarna spekulerar om vad som kommer att komma och kan fungerar som en 

tillbakablick på vad som har hänt under den förra presidenten. De första 100 

dagarna för en president är alltid viktiga. Det brukar kallas smekmånadsfasen, då 

folket för en chans att få ett intryck av en ny president och hen får visa vad hen går 

för. De två händelserna (inaugurationen och första hundra dagarna) är även de två 

händelser som alla presidenter får uppleva vilket gör det till en mer rättvis 

jämförelse mellan presidenterna och analysen. Valet av inaugurationerna och de 

hundra första dagarna ger också ett naturligt tidsspann med fyra år mellan varje 

analys. Det enda undantaget från analysen är Obama som blir omvald en andra gång 

och har därmed två inaugurationer som blir analyserade. Detta spelar ingen roll för 

min analys, då syftet är att förstå Fox News potentiella polarisering av sina läsare 

under en viss tidsperiod. Det hade teoretiskt kunnat vara en ny president och 

uppsatsen hade inte påverkats så eftersom den tidsperioden ändå hade undersökts. 

3.2.1 Urval och avgränsning 

Hur har jag valt dessa artiklar? Artiklarna har hittats genom att söka på Fox News 

egna hemsida. Jag har då sökt på exempelvis ”Obama inauguration opinion” med 

en bestämd tidsperiod då artiklarna kan vara publicerade, med en vecka bakåt och 

en vecka framåt utifrån en händelse i detta fall Obamas inauguration. Samma 

process har använts med de andra presidenterna.  

För att artikeln skall ha blivit utvald måste den åtminstone haft minst 250 ord. 

Med en artikel som har mindre än 250 ord är det svårare att få ut något substantiellt 

i textanalysen. Jag har valt att analysera just opinionsartiklar från Fox News. Valet 

av endast opinionsartiklar är grundat i att jag vill analysera retoriken som kan orsaka 

polarisering. Att analysera hur Fox News skriver om händelser för att undersöka 

dess potentiella polarisering behöver artiklarna vara lite åsiktsbaserad. Datum kan 

variera mellan artiklarna med några dagar. Opinionsartiklar till skillnad från 

nyhetsartiklar behöver nödvändigtvis inte skriva om samma sak samma dag. De har 

dock en tendens att skriva om samma saker med några dagars mellanrum. 

Exempelvis finns det några artiklar som skrivits några dagar innan Obamas faktiska 

första hundra dagar och några dagar efter hans första hundra dagar men konceptet, 

ämnet och innehållet är detsamma som att det skulle skrivits samma dag. Det är 

ämnet och närheten i tid som är det viktigaste. Det är därför inte hela världen om 

artiklarna inte är skriva samma datum. Men de får max ha en veckas mellanrum 

mellan varandra för att ändå vara skrivna i tiden. Totalt har jag valt att använda mig 

av 2 artiklar om varje händelse.  

 



 

 11 

4 Resultat och analys 

I detta avsnitt börjar jag på min analys av artiklarna. Artiklarna och analysen är i 

kronologisk ordning. Min analys av artiklarna är uppbyggd på följande viss. Jag 

kommer att börja med när Barack Obama blir invald som president 2009 i januari 

och avsluta med Joe Bidens 100 första dagar som president i slutet av april 2021. 

Det enda undantaget från analysen är att Obama analyseras lite mer än de andra då 

han blev omvald en andra gång. Men det gör ingen skillnad eftersom det viktiga är 

förstå retoriken kring Obama, inte just att det är en ny president. Det viktigaste är 

inte händelserna i sig, utan retoriken kring händelserna för att förstå hur affektiv 

polarisering kan öka när man läser en viss sorts media, i detta fall Fox News. 

Analysen har gjort genom intensiv läsning av texterna, tolkning av texter och 

uppvisas genom citat från texterna. 

4.1 Barack Obama 

4.1.1 Obamas första inauguration  

Barack Obama blev invald den 20:e januari som USA:s 44:e president. Obama blev 

invald i en turbulent tid. Finanskrisen 2008 hade inträffat och USA var fortfarande 

starkt påverkade av den ekonomiska krisen och dess konsekvenser när Obama blev 

invald som president.  

Artikeln enkelt namngiven ”Obama's Inaugural Address” är skriven av Fox 

News med flera konservativa kommentatorer, forskare, historiker och andra liknade 

yrken (Fox News, 2009). I generellt är den här artikeln ganska positiv talad om 

Obama, det finns en känsla av hopp och respekt för den nya administrationen. Av 

de 8 personerna som har hjälpt till med att skriva artikeln är det Peter Roff, 

konservativ kommentator som är mest kritisk till Obama. Roff menar att Obama 

försöker endast vara en centrist. Genom att använda konservativa koncept genom 

att använda sig av liberala ord. “…was plumb center -- couching liberal initiatives 

in conservative terms and cloaking conservative concepts in the language of the 

liberal, with "responsibility" replacing "rights" as the new buzz word”. (Fox News, 

2009). Roff menar att Obamas ”center” retorik är lite ”fjäskig” för att unifiera det 

amerikanska folket genom att vara i centern. Förutom då Peter Roff finns det en 

viss respekt för Obama. Sarah Elizabeth Cupp, en annan konservativ kommentator 

i artikeln. Hon tillskillnad från Roff berömmer Obama eftersom hans retorik är 
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centristisk.  ”There is no doubt in my mind (nor was there ever) that Barack Obama 

will govern from the center. And this is very good news.” (Fox News, 2009). 

Annars I generellt finns det en respekt för Obama hos de andra skribenternna. 

De berömmer hans förmåga att tala, har hopp om ett enat USA, . Mycket positiva 

saker. Som en av författarna till artikel Richard Miller skriver: 

 ”Based on historical continuity, rhetorical poetics, morale building and 

unifying, I give the speech an A+”. 

I en annan artikel namngiven “A New Era Of Responsibility? The Conundrum 

That Is Barack Obama” skriven av Jon Kraushar den 23:e januari får Obama inte 

lika mycket kärlek och beröm. Kraushar kritiserar Obama för flera olika saker och 

många saker från Obamas inaugurations tal. Mycket handlar om Obamas 

ekonomiska politik. Obamas val av finansminister, hans strategi för att bekämpa 

finanskrisen och hans försvarspolitik (Kraushar 2009a). “Yet Obama's philosophy 

and plans call for the exact opposite--economic growth from the top down 

(government-directed) rather than from the bottom up (citizen-directed)” 

(Kraushar 2009a). Krausher menar Obama bör fokusera på att spendera och 

subventionera den privata sektorn i stället för att staten skall få pengarna. Trots att 

Kraushar kritiserar Obama i den här artikeln är han väldigt respektfull. 

Meningsskiljaktigheter är just det, meningsskiljaktigheter. Kraushar argumenterar 

för sin sak och håller inte med presidenten. Kraushar ser presidenten mer som en 

motståndare än en fiende. Han har ett mer agonistiskt synsätt på situationen. Han 

har en respekt för att Obama och accepterat ”spelets regler” att Obama blev 

president trots att han håller inte med honom, men som en motståndare. 

 

 

 

4.1.2 Obamas första hundra dagar 

 Den första artikeln skriven av Jon Kraushar den 23:e april (samma författare som 

förra artikeln) heter The Audacity Of Obama's First 100 Days eller på svenska 

”Djärvheten/Fräckheten av Obamas första 100 dagar” (Kraushar, 2009b). Rubriken 

är ganska självtalande. Kraushar menar att Obama har varit ”fräck” för att han fått 

igenom policys Obama velat implementera. Det är klassiska ståndpunkter som 

demokrater och republikaner brukar stångas varandra med som förstorandet av 

staten (Big Goverment versus Small Goverment) och därav en förminskad 

privatsektor och mer/mindre spendering på militären/försvaret. ”The hope invested 

in Obama to remedy the economic crisis at home has granted him audacious 

latitude to push through budgets or proposals to spend, tax, regulate and indebt the 

country like never before. His agenda has been to enlarge Big Government's control 

of health care, energy, education and the private sector while skimping on national 

security.” (Kraushar, 2009b). Kraushar må vara lite mer aggressiv här än i förra 

artikeln men i generellt är retoriken formulerad som att Obama är en motståndare. 

Dessa policys som Kraushar är meningsskiljaktigheter mellan honom och Obama. 

Han fortsätter. “Because of people's fixation on fixing the economy, Obama is 
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backed, for now, by a diminishing but still significant majority of the electorate 

(mostly those on the extreme left to folks in the center). His cheering squad also 

comprises many in the mainstream media.” (Kraushar, 2009b). Här gör Kraushar 

en distinktion som kan tänkas sig öka en viss misstanke mot sina motståndare. 

Kraushar menar att eftersom människor är så fixerade med ekonomin efter 

finanskrisen att Obama har det väldigt enkelt att få igenom sin ekonomiska politik 

eftersom folk vill bara att den ekonomiska krisen skall vara över. De som ger 

Obama support enligt Kraushar är folk från extrem vänster och centrister. En tydlig 

distinktion att folk på högern inte stödjer Obamas politik, det är folk på extrem 

vänster och centrister som stödjer Obama. När han använder ordet ”extrem” får det 

låta som det är människor som är socialister, kommunister och marxister som 

stödjer Obamas policys. Folk som inte är ”rationella” och inte går att samarbeta 

med. Konservativa som Jon Kraushar själv inte kan hitta en mellanväg med, vilket 

i sig får en att tänka om Obama får support från dem här människorna borde han 

vara lite lik dem. Kraushar gör också en signifikant distansering av att Fox News 

inte är en del av ”mainstream” media. Eftersom Fox News inte ”stödjer” Obama 

som de andra medierna gör. Något som kan ses som att de andra mediekanalerna 

inte går att lita på. Kraushar fortsätter med att kritisera Obama för hans 

utrikespolitik. Kraushar tycker att Obama har varit svag när han har träffat andra 

ledare och varit i andra länder. Han menar att Obama har agerat annorlunda 

utomlands än vad han har gjort inrikes. Obama skall ha agerat svagare utomlands 

genom att vara ursäktande åt USA:s vägnar. ” For all his apologizing, appeasing, 

and sermonizing, Obama has not won any major cooperation or compliance from 

either adversaries or supposed allies” (Kraushar, 2009b). 

I en artikel skriven av Bob Beckel den 27:e april har han en lite mjukare ton 

mot Obama. Artikeln heter THE FIRST 100 DAYS: Obama Steers Clear of the 

Culture Wars. Den här artikeln handlar mycket om kulturella problem i USA. Som 

abort, vapen och samkönat äktenskap, samt hur tyst debatten om dessa problem har 

varit under Obamas 100 dagar. Beckel argumenterar lite att eftersom landet är under 

en ekonomisk kris, två pågående krig, stora budgetunderskott och diskussionen om 

man ska rädda de stora bankerna eller ej tar redan för mycket för energi för att 

diskutera kulturella problem. Därav ger han Obama beröm eftersom han inte tar upp 

dessa kulturella problem. ”President Obama also deserves credit for lowering the 

culture temperature”. Han nämner att Obama inte lovade i hans kampanj att 

homosexuella skulle vara i militären och inte heller något om vapenkontroll. Även 

att Obama bjöd en pastor som var anti-abort och motståndare till samkönat 

äktenskap. Beckel nämner även Obamas motstånd till ett förbud av automatkarbiner 

(assault weapons) i en diskussion med Mexicos president, utökat stöd till religösa 

organisationer och uppmanande till unga män att ta personligt ansvar för barn de 

tog in i världen och unga kvinnor att inte få barn de inte kan ta hand om (Beckel, 

2009). Beckel tar upp agerade från Obama som kan tolkas som konservativa 

agerande. Utifrån ovanstående agerande från Obama som Beckel nämner får Beckel 

låta som en relativt konservativ person. För en konservativ läsare verkar Obama 

kanske inte vara illa för att vara en demokrat. Beckel radar mer upp konservativa 

saker Obama har gjort för att mer visa att Obama inte är så olik konservativa som 

man kan tänka sig. “Rather, like President Obama, most Americans believe on each 
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of these issues it is at the table of common ground and not the battleground where 

consensus can be found” (Beckel, 2017). Beckel skriver här att Obamas sätt att se 

på saker reflekteras av den amerikanska befolkning, att det finns en samsyn på dessa 

kulturella problem. Vilket kan ses som en komplimang av Beckel till Obama, att 

Obama inte är så radikal och att han stöd från den amerikanska befolkningen.  

 

4.1.3 Obamas andra inauguration 

År 2012 var det återigen val i USA. Obama försökte bli omvald och hans 

motståndare var republikanen Mitt Romney. Obama lyckades än en gång bli vald 

till president och blev in svuren som president en ännu en gång.  

Under Obamas andra inauguration kan man se en mer aggressiv använding av 

retoriken hos Fox News. Rubriken skriven av Cal Thomas den 17:e januari är 

ganska självtalande, ”Barack Obama -- our imperial emperor in chief”. En ordlek 

på termen ”commander in chief” eller överbefälhavare på svenska. I den 

amerikanska konstitutionen står det att presidenten är befälhavare, ”Commander in 

chief”. Han är befälhavare för den amerikanska armén och amerikanska flottan 

(Constitution Annotated). Thomas använder den här ordleken för att få Obama låta 

som en kejsare. Thomas skriver att Obama lät som en kejsare på en presskonferens 

som Thomas förklarar det ”a petulant, threatening and confrontational President 

Obama spoke like an emperor or supreme ruler.”. Thomas fortsätter att skriva att 

Obama endast behöver utstyrseln för att fullfölja sin roll som ”kejsare”. ”All that 

was missing was a scepter, a crown and a robe trimmed in ermine” (Thomas 2013). 

Minst sagt en aggressivare användning retorik. Att jämföra en demokratiskt vald 

ledare till en kejsare, är minst sagt antagonistiskt. Thomas får det att låta som att 

Obama endast är en diktator som det inte går att komma överens med. Thomas 

fortsätter skriva att Obama inte bör använda termen ”det amerikanska folket” 

eftersom alla inte röstade på honom (Thomas, 2013). Thomas gör här en distinktion 

att det inte är enat amerikanskt folk, eftersom en stor del av den amerikanska 

väljarkåren inte röstade på Obama. I slutet av artikeln kritiserar Thomas Obama 

eftersom han inte vill förhandla om skuldtaket ”Imperial leaders don’t negotiate” 

(Thomas, 2013). Thomas ger Obama negativa egenskaper. Inte nog med att han är 

auktoritär han vill inte heller förhandla med sina motståndare.  

Den 20:e januari 2013 skrev Karl Rove artikeln ”Prepare for a long, nasty four 

years”. Artikeln är inte lika hård mot Obama som Cal Thomas artikel, men den är 

inte heller mjuk mot Obama. Rove skriver i början av artikeln: ” Many of us hope 

his second term will be better than his first. To understand why, consider his record 

so far”. Här radar Rove upp flera ekonomiska argument mot Obamas tidigare fyra 

år. Rove nämner att färre amerikanare jobbar, högre arbetslöshet, fler människor 

går på välfärd (food stamps) och 1 av 6 amerikanare lever i fattigdom. Statsskulden 

har ökat markant, fler jobb skapas inte för de som blev sparkade under finanskrisen 

och unga personer kommer gå inte in på arbetsmarknaden (Rove, 2013). Rove 

börjar här med att ge legitim kritik mot Obama att ekonomin inte går som den ska 

och enligt hans siffror. Rove kritiserar härnäst Obamas utrikespolitik. Rove skriver 
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att Obamas presidentskap har förvärrat USA:s ställning i världen. Rove menar att 

Obama slösade bort/kastade i väg (squandered) USA:s seger i Irak, övergav 

Afghanistan till ”a cruel and dangerous fate” och gav inte den arabiska våren den 

knuff Mellanöstern behövde för att bli mer moderat/måttligt och moderniserat 

(”moderation and modernization”) (Rove, 2013). Den här kritiken är också legitim 

och berättigad. Det är meningsskiljaktigheter som Rove har med Obamas politik, 

inte symbolpolitik eller motstånd för motståndets skull. Konflikt och 

meningsskiljaktigheter är inte per definition något negativt, tvärtom är det något 

nyttigt för demokratin och politiken. Dock härifrån blir retoriken hårdare och mer 

antagonistisk. “As for his style of governing, Obama is the most polarizing president 

in the history of Gallup’s polling”. Att förklara på att Obama är den mest 

polariserande presidenten är ett effektivt sätt att få ens motståndare att vara 

problemet.  

“Aides tell reporters that the president, having won a second term and never 

having to run for election again, feels liberated. But liberated to do what?  Answer: 

To wage unremitting war on political adversaries.” Rove skriver här att Obama 

känner sig ”befriad” efter sin andra vinst om presidentskapet. Rove ställer en 

retorisk fråga ”befriad från vad?” och svarar att Obama vill startat ett ”outtröttligt 

krig” mot sina politiska motståndare. Rove sätter ord i mun på Obama här och drar 

en egen slutsats att det är Obamas mål att vara fientlig mot sina politiska 

motståndare. Ett typiskt tecken på affektiv polarisering. Att ge dåliga egenskaper 

till sin politiska motståndare, som att ge Obama egenskapen att vara fientlig mot 

hans motståndare. 

 

4.2 Donald Trump 

Efter 8 år av Obama blev det dags för en ny president. Slutkandidaterna för valet 

blev Hillary Clinton för demokraterna och Donald Trump för republikanerna. 

Valkampanjen 2016 beskrivs ofta som hektisk, aggressiv, smutsig och 

polariserande (Barone, 2016). Donald Trump var extra kontroversiell under hela 

kampanjen blev han anklagad för rasism, xenofobi, sexism med mera. Hillary 

Clinton blev själv anklagad för att vara falsk, elitisk, och så vidare. Till slut vann 

Donald Trump presidentskapet och blev USA:s 45:e president.  

4.2.1 Trumps inauguration 

Arthur Herman skriver den 19:e januari 2017 i artiklen Thank God for Barack 

Obama (he cleared the field for Donald Trump). Herman skriver i artikeln att 

Obamas presidentskap var ett presidentskap som skapade en väg in i Vita Huset för 

Donald Trump. “Because in his eight years in office, Obama managed to expose 

the intellectual bankruptcy of liberalism. He revealed once and for all that it’s an 

ideology based on a flawed view of reality and of human nature, and that it has 
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been a destructive force in our country...” (Herman, 2017). Herman menar att 

Obama hjälpte till att visa att liberalismen i USA är intellektuellt bankrutt och har 

varit en destruktiv kraft i landet. Detta är ett rent antagonistiskt tankesätt, här är 

liberalismen (relativt till konservatismen) ett hot och en destruktiv kraft. I detta fall 

är svårt att hitta en mellanväg med en politisk motståndare som man ser som 

”destruktiv” för landet. Detta är mer av ett agonistisk tankesätt än ett agonistisk. 

Herman fortsätter med att berätta att Obama avslöjade (”exposed”) flera saker under 

hans presidentskap. Som exempel nämner han hur ”mainstreammedia” säger att de 

är objektiva men egentligen är nyhetskanaler som CNN, NBC och The New York 

Times endast talesman/språkrör (”mouthpieces”) för det Demokratiska Partiet. 

Obama avslöjade att Black Lives Matter är endast till för att höja ”racial tensions” 

för politiska vinster och hur Obama visade att Keynesiansk ekonomisk politik inte 

fungerade (Herman, 2017). ”Four years weren’t enough to expose these truths. It 

actually took eight years and Obama’s reelection in 2012 to fully reveal the lies, 

deceptions and fallacies on which his presidency was based” fortsätter Herman 

(Herman, 2017). Att Herman använder ordet “exposed” (avslöjande) får en att tänka 

att detta var något som skulle gömmas ifrån folket, att Obama medvetet försöker 

gömma undan dessa ”sanningar”. Herman går in väldigt hårt här, att säga att 

Obamas presidentskap var baserad på lögner och vilseledande är ett stark uttalande. 

Herman fortsätter med att Trump har vunnit valet med där endast 4 av USA:s 50 

stater har en demokrat som guvernör och ett lagstiftande delstatligt organ med en 

demokratisk majoritet. Herman fortsätter skriva” The Democratic national 

leadership has been reduced to a politburo of septuagenarians and refugees from 

the SDS”. Politburo (politbyrå på svenska) var den främsta beslutfattande organet 

både i den sovjetiska staten och Kommunistpartiet i Sovjetunionen 

(Nationalencyklopedin, 2021). ”Septuagenarians” betyder att en person är mellan 

70–79 år (Cambridge Dictionary). Vad Herman refererar SDS till är osäkert, men 

det kan vara den socialdemokratiska studentorganisationen Students for a 

Democratic Society som är kända för sitt motstånd mot Vietnamkriget under 60-

talet (Britannica, 2021). Herman antyder att det Demokratiska partiet har blivit 

reducerade till en kommunistisk organisation för gamla människor, eventuellt kan 

han antyda att de är så gamla att de inte längre har en kontakt med verkligheten 

längre. Herman fortsätter skriva att Obama ”visade” vilken av sidorna mellan 

liberalismen och konservatismen som står för rätt saker. Herman rabblar upp flera 

policyfrågor där de konservativa har visats sig vara på ”rätt” sida. Herman skriver 

att de konservativa till skillnad från liberalerna bryr sig om lag och ordning, 

nationell säkerhet, att ta hand om krigsveteraner, att försvara USA mot terrorister 

etcetera (Herman, 2017). Herman försöker få demokraterna att se dåliga ut, visa att 

de inte bryr sig om dessa frågor. Exempelvis skriver han “He showed which is more 

concerned about protecting terrorists from Americans, including springing them 

from Gitmo, than protecting Americans from terrorists” (Herman, 2017). Herman 

får det mer att låta som om att Demokraterna försvarar terrorister än tvärtom. 

”Finally, after eight years in office, Barack Obama has left official Washington 

broken, exhausted and paralyzed by partisan rancor” (Herman, 2017). Herman 

skyller här på polariseringen i Washington på Obama och att han har lämnat det 

mer fientligt.  
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I en annan artikel skriven av Douglas E. Schoen den 21:e januari skriver Schoen 

om Trumps populism och som artikeln heter What Trump's first speech as president 

tells us about the next four years. Schoen skriver att Trump har lovat att hans 

presidentskap äntligen skall gå tillbaka till folket, istället för Washington. ”…the 

power of government will no longer reside in Washington, but truly rest in the hands 

of the people” (Schoen, 2017). Schoen skriver att Trump hade en väldigt förenade 

ton under sitt inaugurationstal och pratade inte om ”partisanship” (partifanatism). 

”…in Trump’s view, Americans must unite”. Schoen fortsätter skriva om policys 

Trump skulle implementera och beskriver de i ett positivt ljus.” Trump made clear 

his plans to increase spending to rebuild our military, thereby making it the 

strongest vehicle possible for asserting American power, crack down on 

immigration in order to secure our borders, and making transformative 

infrastructure investments that will rebuild economic opportunity for the middle 

class” (Schoen, 2017). Här berömmer Schoen endast Trump för sina 

policyförändringar och hans politik. Eftersom Trump är republikan är Fox News 

inte alls lika kritiska till honom som de var mot Obama. Att man inte kritiserar 

Trump när man håller med honom, är förståeligt men leder till att ens sociala 

identitet förstärks som kan leda till mer avsky mot andra grupper. Schoen avslutar 

sin artikel med kritiken mot Trump. “As the reality of Donald Trump’s presidency 

sets in, many analysts will continue to criticize the president for being angry, 

hostile, or excessively populist in his vision, but above all it’s worth remembering 

that an angry electorate, desperate for change, elevated Trump to this position, and 

his inaugural address has succinctly reflected that”. Om man jämför detta med hur 

de pratade med Obama när han blev anklagad för att vara aggressiv, var det ett helt 

annat tonläge. Obama blir hårt kritiserad för att vara polariserande och diktatorisk 

(Rove, 2013), (Thomas, 2013). När Trump agerar på ett ”liknade sätt” är det mer 

”förståeligt” och Schoen i detta fall agerar mer avfärdande av Trumps agerande. 

Schoens artikel är inte så fientligt eller antagonistisk mot Obama eller 

demokraterna, men den visar lite att det finns en annan standard beroende på om 

presidenten är republikan eller inte. 

4.2.2 Trumps första 100 dagar 

Representant Mike Kelly skriver i sin artikel om vad Obama gjorde dåligt och vad 

Trump nu gör bra. ”…President Trump’s mission to correct our course has involved 

a wholesale rejection of his predecessor’s approach to government and view of the 

world”. Kelly tar upp flera saker som Trump gjort bra. Exempelvis att hans 

administration är uppbyggd av flera personer som kommer från den privata sektorn 

i stället för den privata. Som förstår hur företag fungerar, hur jobb skapas etcetera. 

Trump räddade den Högsta domstolen i USA från ”…a hostile liberal takeover” 

(Kelly, 2017).  Även att Trump har drivit igenom några avregleringar, eller 

förträngandet av statligt. Kelly skriver även om hur Amerika är tillbaka igen under 

Trump. Att det är för att fira Amerika, inte kritisera det. ”Where there were 

apologies, there is now pride. Where there was indecision, there is now resolution. 

Where there was moral relativism, there is once again American exceptionalism. 
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Instead of a lecturer as president, we now have a leader” (Kelly, 2017). Under 

Obamas presidenttid hade Amerika ett visst självhat mot sig själv menar Kelly, som 

nu är över när Trump är president.  

Mike Huckabee artikel “Mike Huckabee: Trump's first 100 days -- a string of 

impressive wins amidst left-wing craziness” har ett liknade mönster. Huckabee 

skriver att Trump inte fick en smekmånad. Demokraterna, media och till och med 

några republikaner ville ställa Trump inför riksrätt innan han ens blev president. 

“…launched a 24/7 onslaught of attacks, filibusters, denials of legitimacy, lawsuits 

and other blocking tactics…” (Huckabee, 2017). Ett sätt för att säga att Trump fick 

det inte enkelt för sig men han klarade sig ändå. Huckabee fortsätter skriva att 

Trump utrikespolitik har gjort gott för Amerika. ”Allies trust us again, enemies fear 

us…(i.e., fiddling as our enemies grow stronger and more aggressive) is over.” 

(Huckebee 2017). Huckebee menar att USA inte längre är en svag nation som det 

en gång var under Obama. USA har blivit starkare under Trump de 100 första 

dagarna. Huckebee fortsätter skriva om hur Trumps vinst stoppade de proggresiva 

krafterna i landet och om Clinton hade valts istället hade hennes högsta domstol 

lagstiftat ” ”…without regard for the Constitution or the will of the people, we could 

kiss our rights and freedoms goodbye” (Huckebee 2017). Clinton menar Huckebee 

struntat i folket eller konstitutionen tillskillnad från Trump som respekterar den. 

Huckebee berömmer även Trumps förmåga att visa hur demokraterna verkligen är 

“…he caused the "other side" to show itself for what it is: irrational, arrogant, 

hysterical, hateful, sometimes even violent, and unable to relinquish control over 

the most basic American liberties”. Klassisk exempel på affektiv polarisering där 

man förminskar sina motståndare och ger dem negativa egenskaper. 

 

4.3 Joe Biden 

2020 var det återigen val. Den här gången var det Obamas nu före detta 

vicepresident Joe Biden mot den sittande presidenten Donald Trump. 2020 var 

präglat av coronapandemin och det hårda politiska läget kring valet. Till slut 

segrade Joe Biden, men inte utan problem. Donald Trump anklagade Joe Biden för 

valfusk och att valet ”stals ifrån” Trump och att Trump var den verkliga vinnaren. 

Detta slutade i en klimax för Trumps tid som president i form av stormningen av 

Kapitolium den 6:e januari 2021. I stormningen försökte Trump supportrar stoppa 

den formella deklarationen av Joe Biden som USA:s näste president.  

4.3.1 Joe Bidens inauguration 

Senatorn Marco Rubio skriver den 20:e januari 2021 i artikeln Sen. Marco Rubio: 

Joe Biden is president, now what om Joe Bidens inauguration och vad en Biden 

administration kan göra och att Bidens största utmaning är att hantera ett ”…a 

bitterly divided country”. Rubio berömde att Biden räckte ut en olivkvist till de 74 
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miljoner människor som röstade på Trump, men att det inte är tillräckligt för att 

”…Make America Normal Again”. Det amerikanska folket vill inte gå tillbaka 

”normalt” igen, där de kände sig bortglömda menar Rubio (Rubio 2021). Rubio 

skriver att det är viktigt att Biden erkände dessa oroligheter det amerikanska folket 

har. Dock skriver Rubio att gå mer vänster är inte den rätta vägen att gå. ”The Green 

New Deal and tax hikes may be part of a far-left wish list, but they are not a unifying 

agenda to heal the soul of our nation” (Rubio, 2021). Rubio fortsätter att det är den 

moderna vänster som tror att regeringen är USA och att lösningar endast kan gå 

igenom ett parti. USA är mer än endast en regering, ”But America is not a 

government. America is your family. America is your faith. America is your 

community”. Rubio skriver att som amerikanare och konservativa måste de 

samarbete med Biden (Rubio, 2021). I generellt är senatorn Rubio ganska öppen 

här för en Biden administration för att undvika mer polarisering i landet och är inte 

rädd för att samarbeta med honom. Dock fortsätter han. “But whereas the left’s 

policy blueprint is one of division, censorship, political correctness, hypocrisy, 

wokeness and disdain for our Judeo-Christian heritage, the Republican Party is 

emerging as an increasingly diverse, patriotic, pro-worker party committed to 

equality of opportunity” (Rubio, 2021). Detta är ett typexempel på affektiv 

polarisering. Att ge sin politiska motståndare dåliga egenskaper för att förklara dem 

som splittrande, censurerande, politisk korrekta och som hycklare. Samtidigt som 

man ger sin egen grupp och sociala identitet bra egenskaper. Rubio ger ett blandat 

meddelande i sin text, han sträcker ut en hand till Biden samtidigt som att han målar 

upp sina politiska motståndare till något sämre än hans grupp, nämligen 

konservativa/republikaner.  

I en annan artikel skriven av Fox News programledare Tucker Carlson för 

Tucker Carlson Tonight är mer aggressiv. I hans artikel “Tucker Carlson: Joe Biden 

declares war on 'White supremacy.' What does he mean by that?” (Carlson, 2021) 

skriver han mer aggressivt och antagonistiskt. Carlson skriver att medians 

rapportering och skriverier om Biden är överdrivna om hans förmåga att ena det 

amerikanska folket, han gör detta genom att skriva sarkastiskt.  ”His arms, lean and 

hard from decades of empathetic labor on our behalf, will encircle us like lights 

from the Lincoln Memorial. Joe Biden and his wife Jill are the father and mother 

of this nation, may their names emerge from our lips in praise forever. And so on” 

(Carlson, 2021). Carlson berömmer dock att Biden försöker sträcka ut en hand till 

republikanerna för att ena USA. Men att det finns en hake med Biden. Att ”unity” 

inte inkluderar alla amerikanare. De människorna Biden exkluderar i sitt tal är 

“…White supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat” 

(Carlson, 2021). Carlson skriver att detta krig mot white supremacist (medlem av 

vit maktrörelse) kan skada oskyldiga amerikanare. Detta kan skada oskyldiga 

människor eftersom termen har blivit så bred tack vare vänster.  

4.3.2 Joe Bidens första hundra dagar 

Återigen kan man se en hårdare och mer antagonistisk retorik kring Biden när hans 

100 första dagar som USA:s president närmar sig. Newt Gingrich den 29:e april 
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börjar skriva såhär i hans artikel Newt Gingrich: Biden's first 100 days -- among 

the most radical in all of American history. “With the exception of the breakout of 

the Civil War at the onset of Lincoln’s presidency, the Biden administration’s first 

100 days have been the most radical in American history” (Gingrich, 2021). 

Gingrich jämför här med att förutom det amerikanska inbördeskrig, har landet 

aldrig varit så radikalt. Bidens relativt få dagar som president är på andra plats på 

”radikala tider” i amerikansk historia. Gingrich fortsätter med att ”The elite 

media…” försöker få det att Biden gör ett bra jobb men i själva verket säger hans 

opinionssiffror något annat, då han har en av de lägsta i USA:s historia menar 

Gingrich (Gingrich, 2021). “Since January, President Biden and Vice President 

Harris have put forward a purely radical explosion of ideas and policies that 

fundamentally break with our American tradition” (Gingrich, 2021). Biden enligt 

Gingrich är så radikal att han bryter amerikanska traditioner. Här formulerar 

Gingrich det som att Biden som är amerikan, är så radikal att han försöker ändra på 

så mycket att han inte borde kalla sig själv amerikan. Han formulerar det som att  

Gingrich förstätter med att förklara varför dessa policys är destruktiva mot USA. 

Han skriver att Biden kallar USA ett systematiskt rasistiskt land och detta är 

problematiskt. ”By putting America down, the Biden administration is putting 

Americans last”. Gingrich tvistar om Donald Trumps mer nationalistiska budskap 

om ”America first” till att Biden mer skadar USA genom att kritisera det, därav 

sätter Biden USA ”Americans last”.  “All these policies do harm to America and 

don’t put Americans first. The Biden administration has already proven to be 

insufferably, deliberately, and totally dishonest. The past 100 days have been a tale 

of two stories. One is propped up by the elite media and based on big lies and the 

arrogance that crazy radical policies are empathetic. The other is rooted in the 

reality of the concerns and interests of real Americans” (Gingrich, 2021). Gingrich 

ger här skolboksexempel på affektiv polarisering. Att karaktärisera sina politiska 

motståndare med dåliga egenskaper. Att kalla Biden administrationen oärliga, 

radikala och outhärdliga är typiska egenskaper man ger för att förstärka sin egen 

grupp/identitet. 

Liz Peek skriver i sin artikel om Bidens dagar första hundra dagar som 

president. Peek börjar med att skriva såhär ”Joe Biden has been president for 96 

days. It seems like a lifetime” (Peek, 2021). Att ha en liberal en president i endast 

96 dagar och detta känns redan som en livstid “Democrats want unlimited power 

and are mobilizing all possible means to get it”. Peek antyder här att demokraterna 

vill få mer makt och bli mer auktoritära och gör allt för att få som de vill. Peek ger 

här dåliga egenskaper till demokraterna, att de gör allt de kan för att få obegränsad 

makt. Peek, likt Gingrichs kritiserar Biden för hans användning av ”systematisk 

rasism” för att förklara situtionen i USA. ”It almost seems as though Biden and the 

people around him don’t like the United States very much”. Peek ifrågasätter Biden 

patriotism och försöker få det låta som att Biden har ett självhat för Amerika för att 

han kallar USA för ett rasistiskt land. Peek spenderar en stor del av artikeln att 

kritisera Bidens ekonomiska politik. Speciellt angående corona-stödet Biden gav 

till de amerikanska medborgarna.  
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4.4 Summerande analys 

 

Utifrån en översikt över tid kan vi se här att det har förekommit en intensifiering av 

retoriken. Från att Obama blev vald till president har det retoriken blivit mer 

antagonistisk till när blev president Biden. Bara under Obamas andra inauguration 

kan man se ett skifte. Från att ge Obama beröm för hans förmåga att tala och 

berömmande att han endast var en centrist och höll sig borta från kulturella problem. 

Obama blev också kritiserad på en policynivå som en motståndare, inte på en 

känslobaserad nivå som en fiende. Till att han är kejsare som har misslyckats med 

att förena det amerikanska folket. Om vi ser det från ett ännu längre perspektiv, 

ifrån Obamas tid till Bidens tid som president kan du se en ännu starkare 

intensifiering. Under Obama utifrån dessa artiklar är de politiska problemen 

personifierade i Obama, men under Biden är det mer generellt ”demokraterna” och 

”liberalismen” som är problemet, inte endast Biden. Utifrån Mouffes begrepp 

agonism och antagonism skulle Obama-eran skulle vara början från Fox News 

skifte från agonism till antagonism, från motståndare till fiende. Början av Trump 

eran kan ses som den definitiva övergången till antagonism, med lite agonism kvar. 

Men Biden blir president är det definitivt antagonistiskt.  

Vidare till den andra frågeställningen. Hur kan Fox News potentiellt öka den 

affektiva polariseringen? Hur kan man förstå att som även den tidigare forskningen 

har etablerat att läsa ”partisan media” förstärker den affektiva polariseringen? 

(Lelkes m.fl. 2017, s.13) Affektiv polarisering handlar om ogillande av sina 

politikiska motståndare som en annan social grupp från sin egen. Därav försöker 

man förminska eller försvaga den andra gruppen och sin tur förstärka sin egen. Fox 

News sociala grupp är konservativa eller republikaner. Utifrån dessa artiklar så 

finns det flera exempel på ”den andra” sociala grupp förminskande. Fox News 

skriver ofta om demokraterna i ett dåligt ljus. De ljuger, de älskar inte USA, de är 

hycklare, de är auktoritära, de är polariserande, de är svaga, de är gamla 

kommunister osv. Affektiv polarisering är inte baserad på fakta, affektiv 

polarisering drivs av känslor (Bäck m.fl. 2020, s.429–430). Det är just det Fox 

News argumenterar med, med känslor det vill säga. Det är inte endast 

meningsskiljaktigheter som driver den här konflikten, utan känslor för att förstärka 

den sociala identitet som konservativa. Detta leder också till ett förstärkande av sin 

egna sociala grupp, men också att man måste försvara den. Detta kan illustreras 

med Fox News försvarande av Trump och ett förhöjande av honom. I artiklarna 

trycks oftast demokraterna ner medan Trump förhöjs och beröms för vad han gör 

bra. Oavsett om det handlar om den ekonomiska politiken eller utrikespolitiken så 

gör Trump det bra, gör demokraterna det dåligt.  

Då jag har gjort en kvalitativ textanalys på ett relativt litet material är det svårt 

att göra generaliserande antagande om Fox News påverkan på den affektiva 

polariseringen. Men om vi nu utgår från att dessa artiklar är representativa för 

tidsperioder de är skriva i och att liknade artiklar skrivs hela tiden om det politiska 

läget får man tänka hur detta påverkar läsarna. Eftersom konservativa numera 

endast håller sig till att läsa högerorienterad media (Baxter Oliphant, 2021). Att då 
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hypotetiskt spekulera att endast läsa Fox News varje dag och höra hur bra 

Trump/konservativa är och hur dåliga demokraterna är måste påverka en till slut. 

Speciellt då du redan tenderar att redan vara konservativ, att konsumera partisan 

media i sig kan göra dig ännu mer radikal och extrem från början (Levendusky 

2013, s. 620-621). Att då höra/läsa att demokraterna är hycklare, lögnare osv. varje 

dag du konsumerar nyheter är troligtvis bara en tidsfråga innan du själv blir 

polariserad och ogillar demokraterna inte som en motståndare, men som en fiende.  
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5 Diskussion och slutsats 

Den här uppsatsen frågade sig Hur kan Fox News potentiellt öka den affektiva 

polariseringen i USA utifrån dess retoriska porträttering? och Har Fox News 

retorik blivit mer fientlig under de 3 senaste presidenternas mandatperioder? Från 

2009 till 2021. Hur har dessa frågeställningar besvarats? 

Vi börjar med att svara på den andra frågeställningen, om retoriken har blivit 

mer fientlig eller inte. Det enkla svaret är ja. Från att Obama blev vald till president 

till Bidens första hundra dagar kan man se en ett tydligt skifte från en mer 

respektfull retorik till en aggressiv fientlig porträttering av Fox News politiska 

motståndare. När Obama blev omvald kan redan se en förflyttning från agonism till 

en mer antagonistisk retorik, denna transformering fullbordades under Trumps 

presidentskap. 

Till den andra frågan. Hur kan Fox News påverka den affektiv polarisering? 

Fox News ger ofta demokraterna och dess presidenter dåliga egenskaper. Obama 

som kejsare, polariserare. Samma sak med Biden. Biden enligt Fox News verkar 

hata Amerika, är för radikal och är även han polariserande. När dock Trump gör 

liknade saker och säger liknade saker som hans andra presidenter, avfärdas det eller 

tas inte upp i samma utsträckning. Affektiv polarisering är just ett ogillande för sina 

motståndare och Fox News sätt att porträttera sina motståndare blir de ofta ställda i 

ett dåligt ljus och blir givna dåliga egenskaper. Som en läsare av Fox News måste 

detta till slut påverka en, speciellt när man inte tittar på den andra sidans historia 

eller utsagor. I Fox News fall tycker jag att det finns en bättre förståelse hur media 

påverkar och har drivit på den affektiva polariseringen bland konservativa 

republikaner mot liberala demokrater.  

 

 

 

 

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

I den här uppsatsen har jag undersökt hur media kan driva på polarisering och 

affektiv polarisering. Fox News retorik kan driva på ett mer ”hat” och ogillande av 

dess motståndare, i detta fall får konservativa ett starkare ogillande mot liberaler. 

Men något jag undrade under uppsatsen var vad är det som driver medias 

polarisering? Vad gör median mer polariserad? Är det politikerna eller väljarkåren 
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som får media att bli mer aggressiv? Denna uppsats undersökte Fox News 

opinionsartiklar för att förstå hur media kan påverka  

Om man går mer mot ett normativt håll, vad bör man göra för att minska affektiv 

polarisering, både i politiken och media? En viss polarisering kan vara hälsosam 

och nyttig för demokratin, men till en viss gräns. Argumenterbart kan säga att USA 

har kommit över den gränsen. Stormning av Kapitolium är tecken på att demokratin 

i USA inte går åt rätt håll. Vad kan man göra åt detta? Finns det lösningar för att 

lätta den politiska stämningen i USA? 
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