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Syftet med uppsatsen är att undersöka amerikansk mediers framställning av republikanernas 

presidentkandidat, Donald Trump. Undersökningen utreder även om tidningarna kan anses ha varit 

objektiva i sin rapportering kring presidentkandidaten Trump samt hur mediernas framställning av 

presidentkandidaten kan ha påverkan på den politiska opinionen.  

 Amerikanska Republikanska partiet har en flerårig tradition att benämna amerikansk media vinklad, 

eller "biased", som bland annat har märkts av vid tal av olika representanter för partiet. Under Donald 

Trumps kampanj under det amerikanska primärvalet och presidentvalet har även Trump uttryckt 

åsikter om att media i USA är korrupt och vinklad.  Denna uppsats ställer dessa påståenden mot 

Society of Professional Journalism's etiska riktlinjer och undersöker frågan om amerikansk media kan 

anses objektiva i sin rapportering kring presidentkandidaten Donald Trump.  

Metoden som uppsatsen bygger på är en fallstudie tillsammans med en kvalitativ medieanalys genom 

teamforskning. Författarna har undersöker två olika händelser från tre olika tidningar med tre artiklar 

kring varje händelse. 

Slutsatsen av undersökningen påvisar att amerikansk media inte kan anses helt opartiska. 

Undersökningen påkommer dock inte så pass tydliga tecken på medial vinkling, att man av 

undersökningen kan dra slutsatsen att amerikansk media medvetet motarbetar republikanerna.   
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1. Inledning  
Media har traditionellt haft en viktig roll inom politiken. Media har granskat och kontrollerat politiker 

för att väljare ska ha möjligheten att fatta rationella beslut när de ska rösta. På så vis har väljarna 

kunnat spendera den tid det annars hade tagit dem att själva kontrollera och följa politiker, på andra 

aktiveter. På detta vis har väljarna förlitat sig på att media försett dem med korrekta och tydliga fakta 

på ett sätt som gav väljarna möjligheten att själva formulera en åsikt. Under det amerikanska 

primärvalet samt presidentvalet, har olika partirepresentanter, inte minst Donald Trump, vädrat 

åsikter om att amerikansk media är korrupt och oärlig. Bland annat har Trump skrivit på Twitter att 

“Jag krigar inte bara mot ohederliga Hillary Clinton, jag krigar mot oärlig och korrupt media och 

hennes regerings beskyddade av henne. Folk förstår det!”.1 Att Trump kritiserar amerikansk media 

sker emellertid inte i ett inlägg, utan i flera.    

“Medierna är så oärliga. Om jag gör ett uttalande så vrider och vänder dem det på ett sätt som får det 

att framstå som dumt eller korkat. De tror att allmänheten är korkat.”2 publicerade Donald Trump på 

sin Twitter den 10 juli 2016. Trumps tweet som har retweetats 18,128 gånger och har 52,503 likes och 

är ett av flera inlägg där presidentkandidaten har delat sitt missnöje kring amerikansk medias 

rapportering inför presidentvalet 2016. I dessa inlägg kritiserar Trump huvudsakligen de digitala 

medierna, så som CNN men också de tryckta medierna, så som New York Times och Washington Post. 

När en av de mäktigaste personerna i världen så öppet och konstant kritiserar media, tål det att frågas: 

Är amerikansk media verkligen så vinklad som Trump får det att framstå?  

I en studie utförd av Groseclose och Milyo3 år 2005, konstaterar de att 2 av 20 undersökta tidningar 

är liberalt eller demokratiskt vinklade.4 Om det stämmer att amerikansk media är oärlig och vinklad, 

kan detta också betyda att de amerikanska väljarna blir manipulerade till att göra ett val de annars inte 

hade gjort. USA är en av världens största demokratier sett till befolkningsmängd5, men utgör också 

en grundpelare varpå västerländsk demokrati har utformats. USA är därför kanske också den stat som 

har störst inflytande över andra demokratiska stater, men även dess media – därför är undersökningar 

                                                 
1 Trump, D. Twitter post. 2016.  
2 Trump, D. Twitter post. 2016. 
3 Groseclose, T & Milyo, J. 2005. 
4 Ibid. s. 35 
5 USA har år 2017 cirka 325 miljoner invånare. 
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av politisk vinkling i amerikansk media viktig, inte bara för den inhemska befolkningens skull, utan 

för demokratins skull. 

Denna studie undersöker därför tre amerikanska tidningar från olika delar i landet, specifikt hur de 

har rapporterat kring två händelser i Donald Trumps kampanjande inför det amerikanske primärvalet 

samt presidentvalet. I varje händelse har tre artiklar per tidning valts ut för kvalitativ granskning med 

syftet att kunna undersöka huruvida författarna till artiklarna har varit objektiva i sin rapportering 

samt se hur mediernas framställning av presidentkandidaten kan ha påverkan på den politiska 

opinionen.    
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2. Bakgrund  
En demokratisk stat är beroende av att folket kan lita på att den information de får av media är 

objektivt korrekt och inte kommer med andra dolda agendor. Detta för att utefter den information 

de blir presenterade, kunna forma en egen uppfattning och göra denna åsikt hörd i ett demokratiskt 

val. För att undvika att media påverkar väljarna åt ett specifikt håll är det viktigt att journalister 

förhåller sig neutralt i sina artiklar och rapporterar objektivt och ärligt. För att upprätthålla detta finns 

det regler, eller etiska riktlinjer, gällande publicering och täcker bland annat in områden som respekt 

för den personliga integriteten och bildpublicering, för att nämna några exempel.6 För att upprätthålla 

dessa pressetiska regler finns organisationer som övervakar och främjar dem. En sådan organisation 

är Society of Professional Journalism, som arbetar just för att amerikanska journalister ska ha ett 

professionellt förhållningssätt. I deras pressetiska regler lyfter de upp hur en journalist ska förhålla sig 

rent moraliskt i sitt arbete.7 SPJ beskrivs vidare under egen rubricering.  

Detta professionella förhållningssätt har relativt frekvent ifrågasatts av det Republikanska Partiets 

representanter under både kampanjerna inför primärvalet 2016 och kampanjerna inför presidentvalet 

2016, inte minst utav Donald Trump.8 Eftersom media har en viktig roll i en demokratisk stat och har 

i Sverige tillochmed kommit att kallas för den tredje statsmakten, är det viktigt att sådana anklagelser 

undersöks. Med bakgrund av det Republikanska partiets och Trumps kritik av amerikansk media, 

hoppas vi kunna skapa en klarare bild av huruvida medierna förhåller sig till de etiska riktlinjer som 

föreligger journalistyrket och detta genom att undersöka hur tidningarna rapporterat om 

presidentkandidaten Donald Trump. På så vis hoppas vi kunna påvisa huruvida journalisterna i de 

undersökta artiklarna har rapporterat objektivt, det vill säga rapporterat utan att använda värderande 

ord eller låta sin personliga uppfattning påverka innehållet.  

2.1. Society of Professional Journalism  

Society of Professional Journalism, förkortat SPJ, är en organisation med säte i USA. De arbetar 

med att främja fri journalistik och etiskt uppträdande.9 Organisationen grundades 1909 och hette då 

Sigma Delta Chi. SPJ arbetar för att främja professionell journalism i USA och ett fritt flöde av 

information. De trycker även på att de strävar efter en etisk journalistik. En etisk journalistik där 

                                                 
6 Journalistförbundet. 2013.  
7 Society of Professional Journalists. 2017. 
8 Trump har under användaren RealDonaldTrump på twitter, flertalet gånger kallat amerikansk media oärlig och vinklad. 
9 Society of Professional Journalists. 2017. 
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journalisterna agerar med integritet och där man vill säkerställa ett fritt informationsbyte som är 

korrekt, rättvis och grundlig.10 SPJ skriver också på sin hemsida att The SPJ Code of Ethics11 inte är 

regler utan snarare en guide som ska uppmuntra alla som involverar sig i journalistik att ta ansvar för 

den information de tillhandahåller, oavsett medium.12 SPJ har ungefär 7,500 medlemmar som 

arbetar med journalism på olika sätt. De utbildar även journaliststudenter i pressetik och fri 

journalistik.13   

Society of Professional Journalism har en uttalad ambition att journalister ska agera etiskt i sitt arbete 

och ta ansvar för sitt arbetes akribi, bekräfta information innan publicering, använda originalkällor så 

ofta som möjligt samt ge kontext och vara särskilt noggrann att inte förvanska eller översimplifiera 

vid marknadsföring, förhandsvisande eller summerande av händelse, vilket de tydligt uttrycker i deras 

pressetiska regler.14 De fullständiga pressetiska reglerna uppsatta av SPJ finnes i bifogad bilaga, Code 

of Ethics. 

2.2. Republikanska Partiets missnöje med amerikansk media  

Amerikanska Republikanska partiet har en flerårig tradition att benämna amerikansk media vinklad 

eller oärlig, som bland annat har märkts av vid tal av olika representanter för partiet. Bland annat sa 

republikanernas strateg för valåret 2008, Steve Schmidt, att the New York Times inte kan anses vara en 

”journalistisk organisation” samt att de till 150 procent är i gagn för det Demokratiska Partiet.15 Under 

en primärvalsdebatt för det Republikanska Partiet uttalade flera kandidater sig kritiskt mot media. Där 

uttryckte Marco Rubio hur mainstream media utgjorde ett ultimat Super PAC för demokraterna. Han 

fortsätter ”Jag läser ledarsidorna med stor fröjd. Det är konkret bevis på att vinklad media existerar i 

Amerika idag.”16 Under sin kampanj under det amerikanska primärvalet och presidentvalet har även 

Donald Trump uttryckt sig ett flertal gånger om att media i USA är korrupt och vinklad. Dessa 

anklagelser har tagit sig karaktär både i intervjuer, i publika tal och på nätet. I oktober under ett 

                                                 
10 Society of Professional Journalists. 2017. 
11 Amerikanska motsvarigheten till svenska ”Pressetiska regler”.  
12 Society of Professional Journalists. 2017. 
13 Ibid.  
14 Ibid.  
15 The New York Times. 2008.  
16 Rafferty, A. 2015.  
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massmöte i Pennsylvania beskrev Trump medierna som ”oärliga media” och fortsatte ”de är värre än 

vad hon är. Det säger jag er, de är så oärliga,”.17   

 

  

                                                 
17 Kramer, M. 2016.  
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3. Syfte & frågeställningar   
Syftet med uppsatsen är att undersöka och presentera amerikanska mediers framställning av 

republikanernas presidentkandidat, Donald Trump. Uppsatsen har även som syfte att undersöka om 

tidningarna kan anses ha varit objektiva i sin rapportering kring presidentkandidaten Trump samt se 

hur mediernas framställning av presidentkandidaten kan ha påverkan på den politiska opinionen. Med 

objektivitet avses i detta sammanhang huruvida de presenterar information som inte är relevant för 

sammanhanget, om de porträtterar Trump på ett särskilt sätt utan att det leder till en ökad kunskap 

om händelsen, samt om författarna till artikeln låter sina egna uppfattningar eller åsikter färga artikeln. 

Frågeställning 1: 

Hur skildras Donald J. Trump i de undersökta medierna i relation till två valda skeenden?  

Frågeställning 2: 

På vilket sätt går det att utläsa skillnader i de behandlande tidningarnas framställning av händelserna 

kring presidentkandidaten Donald J. Trump?   

3.1. Disposition   

Dispositionen i uppsatsen består av en genomgång av metoden där den presenteras i sin helhet 

tillsammans med materialet som använts och vilka avgränsningar som gjorts. Därefter följer en 

presentation av teori och relaterad forskning. Därpå följer en undersökning som är baserad på en 

medieanalys. Avslutningsvis följer en resultatanalys och resultatdiskussion. I slutsatsen diskuteras även 

validiteten och reliabiliteten i uppsatsen.  
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4. Metod   
I detta kapitel presenteras kortfattat metoderna fallstudie, kvalitativ analys, teamforskning samt 

innehållsanalys. Detta tillsammans med en presentation av tillämpning av metoden i uppsatsen. 

Kapitlet presenterar även materialet som ligger till grund för undersökningen samt vilka avgränsningar 

som tillämpats. 

Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man ska skriva om och hur man 

behandlar ämnet. Metoden påverkar och genomsyrar hela undersökningen, från tillvägagångsätt vid 

materialinsamling till undersökningens slutsats. Metoden påverkas direkt av undersökningens 

problemformulering, vilket är vad man utgår ifrån i sin forskning. Man kan därför säga att 

problemformuleringen är det viktigaste i forskningen och att det är därifrån styrningen av metod, 

material och resultat sker.18 Uppsatsen lägger störst vikt i att utreda de tidigare uttalade problemen 

som har framkommit av uppsatsens inledning och bakgrund: Stämmer Republikanska Partiets och 

Donald Trumps uttalanden om att amerikansk media är vinklad och oärlig? Om så är fallet, innebär 

det att dessa medier bryter mot pressetiska riktlinjer framtagna av SPJ?  

4.1. Fallstudie och kvalitativ analys 

Undersökningen i denna uppsats baseras på en fallstudie i form av en kvalitativ innehållsanalys. En 

fallstudie är vanligen mycket användbar i de flesta vetenskapliga undersökningarna och då som en 

alternativ forskningsväg tillsammans med andra metoder. Fallstudier kan göras mer eller mindre 

ambitiösa och detaljrika där syftet är att ta en liten del av ett stort förlopp, alltså som innehåller många 

fall av olika sorter vid olika tidpunkter. Och att sedan med hjälp av fallet beskriva verkligheten och 

säga att fallet i fråga får representera verkligheten. 19  I denna undersöknings fall undersöks tre 

tidningars artiklar kring två händelser gällande presidentkandidaten Donald Trump. En förhoppning 

av undersökningen är att det utefter resultatet av undersökningen går att formulera antaganden kring 

hur detta fenomen ser ut även i andra amerikanska tidningar. 

Svårigheten med att utgå från en fallstudie är att enskilda fall, som i uppsatsens fall - artiklar, aldrig 

fullt ut kan representera verkligheten. Det betyder att man måste vara försiktig med de slutsatser man 

drar. Slutsatserna kan ses som antydningar och får kanske värde först när det finns andra indicier som 

                                                 
18 Ejvegård, R. 2009. s. 84.  
19 Ibid. s. 1220.   
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pekar åt samma håll och som inhämtats genom andra forskningsmetoder.20 Detta är någonting som 

vidare tas upp i avsnittet validitet och reliabilitet. 

Den kvalitativa analysen har två centrala dimensioner, styrning och syfte. De viktigaste besluten i 

kvalitativ analys gäller hur man ska integrera med datainsamlingsprocessen, och vad det är som 

forskningen ska försöka uppnå. Kvalitativ datainsamling innebär sammanställning av stora mängder, 

huvudsakligen, textmaterial och analysprocessen handlar i stor utsträckning om att försöka reducera 

detta material genom urval och organisering. Begränsningsprocessen inleds före datainsamlingen, och 

i valet hur man ska fokusera forskningen sedan datainsamlingen väl har påbörjats fortsätter denna 

reduceringsprocess.21   

Denna kvalitativa analys tar sig karaktär i en teamforskning som är genomförd av två studenter, Josefin 

Cigwald och Hannes Mårtensson. Genom teamforskning tvingas det fram en öppen kommunikation 

där medlemmarna av teamet måste regelbundet uppdatera varandra om den pågående 

tolkningsprocessen. Detta skapar förutsättningar för både samordning och fördjupning av den 

reflektionsprocess genom vilken nya insikter från den aktuella omgången av datainsamling matas in i 

efterföljande omgångar. 22  ”Kvalitativa studier kan genomföras på många olika sätt men 

kännetecknande för dem är att de har […] ambitionen att försöka förstå och analysera helheter.”23  

  

4.2. Urval   

Undersökningen är baserad på tre tidningar olika tidningar där en tidning är från en demokratiskt 

säker stat, tidningen LA Times från Kalifornien, en är från en republikanskt säker stat, tidningen Houston 

Chronicle från Texas samt en tidning från "swings states", tidningen Tampa Bay Times från Florida. 

Undersökningen kommer att endast att undersöka artiklar i tidningarna från året 2016 då 2016 är 

valåret och därav det mest relevanta år att undersöka i förhållande till uppsatsens syfte. 

Undersökningens material utgår sedan ifrån två stycken olika händelser med tre artiklar kring varje 

händelse. Dessa händelser är några av de händelser kring Donald Trump som har varit mest medialt 

uppmärksammade och avser en händelse där Trump donerade en summa pengar till Pam Bondi efter 

att hon hotat att stämma Trump University. Den andra händelsen avser en läckt inspelning där Trump 

                                                 
20 Ejvegård, R. 2009. s. 35.  
21 David, M.  & Sutton, C. 2016. s. 265.  
22 Ibid.   
23 Runa, Patel & Bo, Davidsson. 1994. s. 99.   
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uttalar sig om hur han genom sitt kändisskap tillåts göra saker med kvinnor, bland annat att ta dem 

på könet. Dessa händelser är specifikt utvalda på grund av medias stora uppmärksammande av dessa 

händelser, vilket ger större möjligheter att finna flera artiklar i passande storlek. 

Enligt uppsatsens författare anses materialet vara tillförlitligt då undersökningen undersöker vad som 

publicerats i artiklarna rent konkret. I flera av de undersökta artiklarna saknas källor, vilket kan göra 

att innehållet anses vara opålitligt, detta är dock inget som påverkar undersökningen negativt eftersom 

den inte är beroende av sanningshalten i texten. Det som kan anses saknas är ytterligare djup i 

undersökningen genom att behandla fler artiklar och fler tidningar som hade lett till ett mer tillförlitligt 

resultat. Eftersom republikanernas presidentkandidat Donald Trump syns i media över hela världen 

fanns behovet att avgränsa arbetet. Beslutet togs då att endast fokusera på amerikanska tidningar 

indelade i tre olika kategorier, republikanskt säkra, demokratiskt säkra samt tidningar från en "swing 

state". Detta för att uppnå uppsatsens syfte att undersöka hur artiklarna kan ha påverkat den politiska 

oppinionen. Därefter beslutades det att fokusera på en tidning per kategori. Tidningarnas delstater 

valdes ut utefter vilka delstater som hade flest delegater i USA:s elektorskollegium24, för att på så vis 

kunna undersöka de tidningar som når ut till flest väljare. I varje delstat blev tidningen med flest 

dagliga läsare vald. De sista avgränsningarna som gjordes var att endast utgå från artiklar publicerade 

2016. Detta eftersom det är året då det amerikanska presidentvalet och primärvalet genomfördes. I 

efterföljande stycke följer en presentation av de valda tidningarna.  

Den första av tre tidningar som undersökningen behandlar är Tampa Bay Times. Tidningen är en del 

av Times Publishing Co som är västra centrala Floridas mest framstående informationskälla i tryck och 

på nätet. Tidningen, som är Floridas största dagstidning, är lokalt ägd och oberoende. Tidningen har 

länge hyllats för sin enastående och trovärdiga journalistik som verkas med integritet och allmänhetens 

intresse i åtanke.25   

Nästa tidning som undersökningen behandlar är Los Angeles Times som är landets största 

storstadsdagstidning. Tidningen har dagligen 1,4 miljoner läsare och 2,4 miljoner på söndagar samt 

                                                 
24 USA:s Elektorskollegium är den institution som väljer Amerikas president. En delstats antal delegater är delvis tilldelade 
utefter befolkningsmängd.  
25 Times Publishing Co. 2015.   
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besöks deras hemsida, latimes.com, varje månad av mer än 39 miljoner unika besökare. Tidningen LA 

Times har täckt södra Kaliforniens nyheter i över 135 år.26  

Den tredje och sista tidningen som undersökningen behandlar är Houston Chronicle. Houston Chronicle 

är en av de största tidningarna i USA och är en av Texas största nyhetsorganisationer. Tidningen 

grundades 1901 och köptes 1987 av Hearst.27 Tidningen täcker inte bara lokala frågor utan rapporterar 

även om både nationella och internationella frågor. Utöver tidningens 825,000 dagliga läsare och 

söndagars 1,4 miljoner läsare så betraktas tidningens hemsida, Chron.com, som en av de bästa 

hemsidor bland amerikanska tidningar. Hemsidan har i genomsnitt nästan 95 miljoner sidvisningar 

och 15 miljoner unika besökare varje år.28   

Detta urval av tidningar ger en bredare grund att stå på när slutsatser ska formuleras utefter 

undersökningen, delvis eftersom tidningarnas redaktioners säte på detta vis är geografiskt utspridda, 

men också genom att tidningarnas målgrupper, alltså dagliga läsare generellt är av olika politiska 

uppfattning. I nästkommande stycke beskrivs undersökningens bearbetning av data i 

tidningsartiklarna mer ingående.  

4.3. Databearbetning 

Undersökningen använder sig av en kvalitativ innehållsananalys där samtliga artiklar har lästs igenom 

flera gånger för att sedan kondenseras ner till mindre texter. Detta genom att meningar som inte kan 

anses innehålla någon form av värdering eller berättelse sorterats bort. Den text som anses vara 

relevant för undersökningen är exempelvis meningar som på något sätt framställer Trumps 

personlighet eller yttre eller text där författaren är personligen närvarande i texten och beskriver en 

åsikt snarare än fakta uppbackad med källa. De kondenserade texterna presenteras därefter i 

undersökningens stycke resultat, för att ge läsaren en tydligare bild av den text som uppsatsens analys 

av resultatet grundas på. Här presenteras först de artiklar som berättar om Trumps donation till Pam 

Bondi först, där varje tidnings tre artiklar presenteras efter varandra. Därefter presenteras de artiklar 

som berättar om händelsen som kom att kommas ihåg genom citatet ”grab them by the pussy”. Även 

här presenteras samtliga tre artiklar per tidning efter varandra. 

                                                 
26 Los Angeles Times. 2017.   
27 Hearst är en av USAs mest diversifierade nyhetsbyråer som består av fler än 360 olika bolag, både inom TV och 

tidningar.    
28 Hearst. 2017.   
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 I stycket resultatanalys analyseras texterna närmare. Det är i detta stycke som undersökningen 

sammanställer den kondenserade text som används för att besvara uppsatsens syfte och frågeställning, 

det vill säga artiklarnas eventuella politiska vinkling och huruvida de förhåller sig till de SPJ:s 

pressetiska regler. Denna text utgör i sin tur grund för uppsatsens resultatdiskussion, där slutsatser av 

hela undersökningen presenteras tillsammans med  

Vidare i undersökningen analyseras artiklarna genom att studera de negativt laddade benämningarna 

kring Donald Trump och huruvida artikelförfattarna har förhållit sig till SPJ:s pressetiska regler.  

Uppsatsen är skriven av två författare och är uppdelad som följer, Cigwald undersöker medier kring 

händelsen där ett videoklipp från 2005 släpptes där man hör Trump prata nedlåtande om kvinnor. 

Händelsen är känd från hans ena kommentar ”Grab them by the pussy.”. Mårtensson undersöker 

mediers rapportering kring ”Donationen till Pam Bondi” där Trump sägs ha donerat 25,000 dollar till 

åklagaren från Florida. Resterande delar av uppsatsen har författarna gemensamt skrivit. 

4.4. Validitet och reliabilitet   

Validitet avser att forskarna verkligen mäter det som man avser mäta. Validiteten i denna uppsats 

bedöms inte vara optimal. Undersökningen mäter det den är ämnad att undersöka men det som är 

uppsatsens svaghet är att den endast undersöker ett färre antal tidningar så för att öka trovärdigheten 

på resultatet hade man behövt ett större urval av artiklar, tidningar och händelser.   

Reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och måttenheten. 

Man bör vara observant med reliabiliteten hos mätinstrument inom snart sagt alla vetenskaper. 

Eftersom forskarna ofta själva konstruerar mätinstrumentet själva, till exempel en enkät, föreligger 

risken att mätinstrumentets pålitlighet blir låg.29 Reliabilitet i uppsatsen bedöms som god. Detta då 

undersökningen inte är beroende av vem eller vilka som genomför den. Det som dock kan ifrågasättas 

och sänka reliabiliteten är det att det finns en risk att undersökning blir vinklad då författarna tar med 

sig fördomar om att tidningarna är vinklade eller inte, samt eller har fördomar kring personen som 

undersöks. Detta då även författarna själva väljer vilka sökord och artiklar som används samt vilka 

frågor undersökningen baseras på. 

  

                                                 
29 Ejvegård, R. 2009. s. 77-78.   
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5. Tidigare forskning   
I detta kapitel redogör vi för den tidigare forskning som ligger till grund för vår studie. 

5.1. Medial politisk vinkling 

Mest närliggande till denna undersökning ligger A measure of media bias, genomförd av Tim Groseclose 

och Jeffrey Milyo. Det är en studie som avser att mäta amerikanska mediers eventuella vinkling. 

Undersökningen behandlar både digitala och tryckta medier. Genom att jämföra frekvensen där 

medier citerar olika tankesmedjor och policy-grupper med samma förekomst, fast i kongressen, 

hoppas författarna kunna uttyda ett resultat. Författarna rangordnar medierna i en lista där 50 poäng 

innebär att median är politiskt neutral, differensen av den poäng en media har från 50 poäng avgör 

hur vinklade deras nyheter har varit. Poäng under 50 innebär en vinkling åt det republikanska hållet, 

poäng över 50 innebär vinkling åt det demokratiska hållet. I undersökningen framkommer ett tydligt 

resultat, där Wall Street Journal och New York Times är de största extremerna med 85.1 respektive 73.7 

poäng. 30  Av 20 undersökta medier är det endast 2 som har poäng under 50, det vill säga är 

republikanskt vinklade. Författarna i undersökningen använder sig av vad de kallar en liberal 

inställning till vad som anses vara neutralt i denna undersökning, där poängen 46-54 istället enligt den 

liberala inställningen bör utgöra mitten. Det häpnadsväckande, enligt författarna, är att det fortfarande 

är 18 medier som enligt denna mer liberala inställning, fortfarande är demokratiskt eller liberalt 

vinklade.31 Undersökningen behandlar även ett av de medier som vår egen undersökning hanterar, 

LA Times. I undersökningen har LA Times 70 poäng, vilket gör den till den fjärde mest vinklade 

tidningen av de undersökta. Nedan presenteras tabellen som visar på de olika tidningarnas poäng som 

är tagen från Groseclose och Milyos studie.  

 

 

 

 

 

                                                 
30 Groseclose, T & Milyo, J. 2005. s. 35. 
31 Ibid. 
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Denna studie utgör en grund för våra förväntningar på vår egen studie. Eftersom Groseclose och 

Milyos studie påvisar så starka tecken på att amerikanska medier är liberalt eller demokratiskt vinklade, 

förväntar vi oss även finna tendenser på detta i vår undersökning. Eftersom LA Times i denna 

undersökning framstår som en av de mest demokratiskt vinklade tidningarna, görs ett antagande att 

den även i vår undersökning, som behandlar artiklar om en republikansk presidentkandidat, kommer 

visa sig vara den tidning som minst förhåller sig till SPJ:s pressetiska regler. 

5.2. Medias påverkan på väljarna 

 Studien The impact of media bias: How editorial slant affects voters32 undersöker om mediernas politiska 

vinkling påverkar väljarna samt om redaktionens politiska ståndpunkt påverkar deras nyheter. 

                                                 
32 Druckman, J & Parkin, M. 2005. 
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Författarna Druckman och Parkins använder sig av en kvalitativ innehållsanalys där de undersöker 

flera artiklar i två konkurrerande tidningar, för att sedan jämföra resultatet av denna analys med 

vallokalsundersökningar, och på så sätt kunna utläsa huruvida dessa tidningars eventuella vinkling kan 

ha påverkat väljarna. Författarna menar att detta gör undersökningen unik eftersom flest studier görs 

på huruvida media är vinklad, inte hur det kan påverka väljarna. Detta gör Druckmans och Parkins 

undersökning i sin tur intressant för denna uppsats vars delsyfte är att undersöka medias påverkan på 

den politiska opinionen. Studien visar på att det finns tydliga tecken på att media är vinklad, samt att 

mediernas politiska vinkling kan påverka hur väljarna röstar men studien väcker även frågan kring om 

redaktionen medvetet själva vinklar sina skrifter till fördel av dennes politiska ståndpunkt eller om det 

är de skribenter som tidningen anlitat som själva står för den politiska vinklingen som genomsyrar 

texter.33  

Utefter Druckman och Parkins studie förstärks vårt antagande att vi i vår egen studie kommer finna 

exempel på medial vinkling. Ett ytterligare antagande är här att denna vinkling kan komma att påverka 

de läsare som exponeras för skriften.  

5.3. Återkommande problem eller nytt fenomen?  

Stephen J. Farnsworth och S. Robert Lichter har även de publicerat relaterad forskning till ämnet. I 

deras arbete undersöker de hur mycket tid varje kandidat har fått under olika presidentkampanjer, 

samt hur måsta procent av reportagen som var positiva eller negativa. Perioden undersökningen 

behandlar är åren 1988-2008. På detta sätt undersöker författarna medial vinkling bland TV-sända 

nyheter under tidsperioden och kan på så vis påvisa huruvida medial vinkling i USA är ett nytt 

fenomen eller ett problem som är återkommande. I undersökningen studeras totalt 5,787 minuter av 

nyhetssändningar34 av avkodare, som avgjorde huruvida sändningen var positiv eller negativ i sin natur 

och om kandidaterna fick prata själva eller om reportrarna kommenterade uttalanden. För att 

kontrollera om avkodarna skiljde sig åt i deras bedömning, var de mer än en som avkodade en 

sändning. Avkodarnas resultat stämde överens till 90 %. Farnsworhs och Lichters forskning visar på 

att det finns tecken på liberal vinkling på amerikansk media, särskilt under presidentkampanjerna 2004 

och 2008. 35  Detta resultat kan till viss del stödja de tidigare presenterade uttalandena av det 

                                                 
33 Druckman, J & Parkin, M. 2005. s.1048.  
34 Farnsworth, S & Lichter, R. 2011. s. 357. 
35 Farnsworth, S & Lichter, R. 2011. 
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Republikanska Partiet och dess kandidat Donald Trump. Här stärkt vårt antagande om att påkomma 

medial vinkling ytterligare. 

5.4. Väljarnas påverkan från medias grad av objektivitet 

Ytterligare en relaterad forskning är utförd av Danny Hayes, Jennifer L. Lawless och Gail Baitinger. I 

artikeln Who Cares What They Wear? Media, Gender, and the Influence of Candidate Appearance utför 

författarna en studie där de påvisar att graden av objektivitet kan påverka hur väljarna röstar. Genom 

att skapa två fiktiva presidentkandidater undersöker de hur väljarnas bild av kandidaterna varierar 

beroende av hur de framställs. I studien presenteras kandidaterna för undersökningsdeltagarna i olika 

artiklar där artiklarna medvetet beskriver kandidaterna på olika vis, framför allt vad gäller kandidatens 

klädsel och utseende, men även där kandidaternas kön varierade. Deltagarna får efter att ha läst dessa 

artiklar svara på vad de tycker om presidentkandidaten i fråga. Studiens resultat visar på hur en 

kandidats visuella beskrivs av media påverkar hur de exponerade röstar.36 Här stärks vårt antagande 

kring att vinklade artiklar kan påverka de läsare som exponeras för texten. Framför allt påvisar Hayes, 

Lawless och Baitingers studie att journalisters subjektivitet i en artikel, i detta fallet fokus på klädsel 

och utseende som inte är relevant för händelsen, kan påverka bilden läsarna får av kandidaten. Detta 

innebär även att just fokus på klädsel och utseende är någonting som är intressant för denna uppsats.  

                                                 
36 Hayes, D., Lawless, J., & Baitinger, G. 2014.  
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4. Teori  
De teorier uppsatsen baseras på redogörs för närmare i detta stycke. Utgångspunkten för 

undersökningen är att en demokratisk stat är beroende av att folket kan lita på att den fakta de blir 

presenterade i tidningsartiklar är objektivt korrekt och inte kommer med andra dolda agendor. 

Duckman och Parkin skriver i The impact of media Bias: How editorial slant affects voters att hur media 

avrapporterar mycket väl kan påverka hur väljarna röstar.37 För att undvika att media påverkar väljarna 

åt ett specifikt håll är det viktigt att journalister förhåller sig neutralt i sina artiklar och rapporterar 

objektivt och ärligt. Just att journalister ska ha ett professionellt förhållningssätt är någonting som SPJ 

arbetar för. I deras pressetiska regler lyfter de upp hur en journalist ska förhålla sig rent moraliskt i sitt 

arbete.38   

4.1. Medias påverkan på väljarna  

Som redan har beskrivits i kapitlets bakgrund, arbetar SPJ för att journalister i Nordamerika ska 

förhålla sig till sina pressetiska regler. Att detta är viktigt är någonting som även påvisas av Duckman 

och Parkin.39 Undersökningen har som teori att genom att undersöka hur de behandlade artiklarna 

förhåller sig till SPJ:s pressetiska regler, också kunna avgöra huruvida det finns en risk för att denna 

avrapportering kan påverka valresultatet. Här görs ett antagande att det utefter hur journalister har 

förhållit sig till SPJ:s regler, går att avgöra om textens omnämnande av Donald Trump är negativt eller 

positivt. Utefter detta görs ytterligare ett antagande, nämligen att dessa artiklar kan ha påverkat väljarna 

att rösta i enlighet med artikeln.  

4.2. Journalistens politiska färg påverkar artikeln  

I en undersökning utförd år 2000 av Pew Research Center framkommer det att 89 % av studiens 

intervjuobjekt anser att journalister åtminstone ibland tillåter sin politiska åsikt påverka artikeln. I 

samma studie tror 47 per 100 tillfrågade att journalister röstar på Gore, jämfört med de 23 som tror 

att de röstar på Busch.40 Denna undersökning har som ytterligare teori att de undersökta artiklarnas 

grad av vinkling eller negativt omnämnande av Trump påverkas av vilken delstat tidningens säte finns. 

Detta utefter två antaganden:  

                                                 
37 Duckman, J & Parkin, M. 2005. 
38 Society of Professional Journalists. 2016.  
39 Duckman, J & Parkin, M. 2005. 
40 Pew Research Center. 2005.  
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1. I den delstat där fler väljare röstar på exempelvis det Republikanska partiet, finns det 

förmodligen även fler journalister som röstar republikanskt.  

2. Som Duckman och Parkin kommer fram till, kan sättet journalister rapporterar påverkar 

väljarna. Här görs antagandet att det förekommer mindre liberal vinkling i en delstat som 

normalt röstar på Republikanerna och att det till viss del kan vara en anledning till varför 

valresultaten ser ut så.  
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5. Resultat   
I kapitlet resultat hanteras uppsatsens samtliga artiklar. Undersökningen går ut på att presentera vad 

som står i artiklarna. Detta för att ge läsaren en god chans att senare följa med i analysen och slutsatsen 

av arbetet. I uppsatsen hanteras artiklar från två händelser under Trumps kampanj för att bli det 

Republikanska Partiets presidentkandidat samt från hans kampanj som presidentkandidat. Härnäst 

presenteras läsaren för vilka tidningar uppsatsen undersöker artiklar från, följt av presentation av 

händelserna samt artiklarnas rapportering kring händelser. 

5.1. Donationen till Pam Bondi   

Den första händelsen som undersöks är Trumps donation på 25,000 dollar till Pam Bondi, en av 

Floridas åklagare. Donationen sändes från Donald J. Trump Foundation. Trump fick betala 2,500 

dollar i straffavgift eftersom ideella organisationer inte får bidra till politiska kampanjer.  

5.1.1. Tampa Bay Times, artikel 1  

Den första undersökta artikeln är publicerad den 2: a september där Tampa Bay Times genom Alex 

Leary skriver, hur Hilary Clintons kampanj påstår att Trump gjorde en politisk donation för att 

undvika en utredning av Trump University. Donald Trump ska enligt artikeln ha fått betala 2,500 

dollar i böter när han använde sin fond för att göra en donation på 25,000 dollar till Pam Bondis 

kommitté. 41 Artikeln avslutas med ett längre, självstående citat:  

While the Clinton Foundation has received the highest ratings from independent charitable 
watchdogs, Donald Trump's use of foundation money to donate to the Florida Attorney 
General actually broke the law, Palmieri said. Worst of all, it appears the payment may have 
been intended to stave off an investigation into the sham Trump University that has ripped 

off unsuspecting students. 42  

Artikeln är den kortaste av de tre undersökta artiklarna från Tampa Bay Times, förmodligen eftersom 
den är publicerad först av de tre och att man inte hade mycket information att gå på.  

5.1.2. Tampa Bay Times, artikel 2 
Nästkommande artikel är publicerad den 5:e september och är skriven av Washington Post, men är 

återpublicerad av Tampa Bay Times. Artikeln beskriver hur Donald Trump avvisar frågor angående 

hans misslyckande att redovisa hans donation på 25,000 dollar till en "politisk grupp kopplad till Pam 

                                                 
41 Leary, A. 2016.   
42 Ibid.   
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Bondi en åklagare från Florida, som vid den tiden övervägde huruvida hon skulle öppna en 

bedrägeriundersökning mot Trump University"43 Artikeln löper vidare med ett längre citat:  

I never spoke to her, first of all; she's a fine person beyond reproach. I never even spoke to 
her about it at all. She's a fine person. Never spoken to her about it. Never, Trump said 
Monday while speaking to reporters in Ohio. Many of the attorney generals turned that case 
down because I'll win that case in court. Many turned that down. I never spoke to her.44  

Här berättar artikeln hur Donald Trump egentligen förnekar någon som helst kommunikation med 

Pam Bondi, samt att andra åklagare inte gick vidare med fallet eftersom han hade vunnit det. 45 Vidare 

beskrivs hur gåvan på 25,000 dollar från Donald J. Trump Foundation stred mot federala lagar som 

förbjuder fonder att göra donationer till politiska kandidater. De berättar också hur:   

Trump and his team also failed to disclose the large gift to the International Revenue Service, 
instead reporting that the donation was given to an unrelated group with a similar name - 
effectively obscuring the contribution.46   

Här beskrivs alltså hur Trump och hans team rapporterade att donationen var skickad till en annan 

grupp med liknande namn vilket gjorde donationen mer otydlig. Artikeln avslutas med att den 

beskriver hur Bondi beslutade att inte öppna upp någon utredning mot Trump. 47   

5.1.3. Tampa Bay Times, artikel 3  

Den tredje artikeln från Tampa Bay Times som rapporterar om Donald Trumps donation på 25,000 

dollar till åklagaren Pam Bondi har titeln "Från Trumps håll förnekat man felaktigt agerande i 

donationen till Bondi". Den beskriver hur Trumps kampanj insisterar på att Trump och Bondi aldrig 

har diskuterat anklagelserna: 

Mr. Trump has never under any circumstances spoken to AG Bondi about Trump 
University, spokeswoman Hope Hicks told the Tampa Bay Times. […] It is my understanding 
that AG Bondi was never investigating Trump University and that this was merely 

mentioned at a staff level. Regardless, Mr. Trump was not made aware of any investigation 
or discussion about a potential investigation. 48  

Vidare berättas hur Bondi säger att frågor angående Trump University aldrig har nått henne samt att 

hennes kansli enbart har mottagit ett klagomål. Enligt artikeln finns det uppgifter på att personalen 

                                                 
43 Leary, A. 2016. 
44 Ibid.  
45 Ibid.  
46 Ibid.  
47 Ibid.   
48 Ibid.   
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har diskuterat detta ärende då det nådde hennes företrädare, som dock förnekar att han har mottagit 

något sådant ärende. I artikelns nästkommande stycke beskrivs Bondi vara:   

Embroiled in a national media story over Trump’s contribution to her political committee 
just days after her office told the Orlando Sentinel in 2013 it was looking into the matter. 
Bondi, who had endorsed Trump and appears at his Florida rallies, never took action.49 

Här skriver alltså författaren att Bondi sitter fast i en media-story, där hon har sagt att de undersöker 

fallet i fråga men i själva verket aldrig agerade. Vidare hänvisar artikeln till en artikel av Washington Post 

som rapporterar att Trump har betalat en straffavgift på 2,500 dollar till Internal Revenue Service 

(federala skattemyndigheten i USA) för att ha gjort donationen i hans fond namn, vilket är förbjudet.50 

Vidare följer ett citat från ett e-mail mottaget av The Times, skickat av Hope Hicks, talesperson för 

Trump:  

While obvious, the press seems to ignore the fact that there was not, and could not be, any 
intent or motive for the Foundation to make the payment rather than Mr. Trump – all 
political contributions are publicly reported and a matter of public record, as are all 
Foundation expenditures, Hicks wrote in an email to The Times. […] This was merely an 
unfortunate series of clerical errors recognized and reported by the Trump Foundation.51  

Författaren skriver hur “Hicks svarade inte på varför Trump vägrade att acceptera återbetalning, som 

enligt Bondi’s refused to accept a refund, as Bondi’s team has said it offered.”, vilket följs av ännu ett 

citat av Hicks: “Mr. Trump, har på fondens vägnar, åtagit korrekta åtgärder I enlighet med IRS 

åtgärder och har personligen själv ersatt stiftelsen för den felaktiga betalningen”. Författaren noterar 

att Hicks syftar på en check som Trump personligen skrev till fonden.52 Vidare berättar artikeln om 

att Hicks låter bli att svara på den grundläggande frågan angående när Bondi och Trump träffades. 

Avslutningsvis konstaterar författaren att det finns tecken på att Trump inte har donerat till Bondis 

politiska karriär förr.53   

5.1.4. LA Times, artikel 1 

Den första undersökta artikeln från LA Times har titeln ”Floridas statsåklagare bad Trump om en 

donation redan före nedläggningen av bedrägeriutredningen” och är publicerad den 6:e juni 2016. 

                                                 
49 Leary, A. 2016. 
50 Ibid.  
51 Ibid.  
52 Ibid. 
41 Ibid.  
53 Ibid. 
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Den inleder med att berätta hur Floridas åklagare ”bad om ett politiskt bidrag av Donald Trump runt 

samma period hennes kansli övervägde att starta en utredning om bedrägeri på Trump University”.54 

Vidare berättas hur Bondis talesman ger nya detaljer på Trumps donation. Pengarna ska enligt artikeln 

ha kommit från Trumps familjefond och beskrivs som ett uppenbart brott mot centrala regler kring 

politiska ändamål för välgörenhetsorganisationer. 55  Vidare skrivs om hur en politisk grupp som 

stöttade Bondis återval ska ha rapporterat att checken kom in den 17:e september och noterar att 

detta var fyra dagar efter att Bondi hade annonserat att hon övervägde den tidigare nämnda 

utredningen.56 I nästa stycke skrivs att Bondi lät bli att åtala Trump men kommentaren att det inte 

fanns nog grund att gå vidare. Bondi ska ha avböjt intervjuer och i stället hänvisat till en av henne 

anställd konsult, Marc Reichelderfer:  

 Reichelderfer told AP that Bondi spoke with Trump "several weeks" before her office 
publicly announced it was deliberating whether to join a lawsuit proposed by New York's 
Democratic attorney general. Reichelfelder said that Bondi was unaware of dozens of 
consumer complaints received by her office about Trump's real-estate seminars at the time 
she requested the donation. “The process took at least several weeks, from the time they 
spoke to the time they received the contribution," Reichelderfer told AP. 57  

Här skrivs alltså att Bondi inte var medveten om klagomålen som hade kommit till hennes kansli när 

hon bad om donationen och att det var en längre process. Artikeln kommenterar att tidpunkten för 

denna donation är värd att notera eftersom Trump ska ha sagt att han ”förväntar och mottar tjänster 

från politiker som han sedan ger pengar till.” samt sa Trump på en politisk sammankomst i Iowa att 

”När jag vill ha någonting, så får jag det” och "När jag ringer, de fjäskar för mig. Det är sanningen.”58 

I nästkommande stycke skrivs om den totala summan Trump har donerat sedan 1999: 252,500 dollar. 

Där skriver man att det mesta har gått till det Republikanska Partiet, delstatens parti eller andra 

politiska kommittéer som är anslutna till det Republikanska Partiet. Det noteras också att Ivanka 

Trump (Donald Trumps dotter) har gett Bondi en check på 500 dollar en vecka innan sin far. 

                                                 
54 The Associated Press. 2016.  
55 Ibid. 
56 Ibid.  
57 Ibid.  
58 Ibid.  
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Artikeln berättar vidare att the Associated Press ska ha tittat igenom tusentals sidor med klagomål på 

Trump University, och beskriver det som en reservoar av missnöjda kunder på Trump University, 

detta trots hans (enligt artikeln) påståenden att studenterna är ”överväldigande nöjda”.   

I ett senare stycke beskrivs hur mer än 60 personer ska ha bett om hjälp av åklagaren med att få 

återbetalningar från Trump University, där många ska ha påstått att de hade ”betalat pengar för 

undervisningsmaterial och personligt utformade instruktioner men aldrig fått dessa.”.59 Bondis kansli 

ska därefter ha försvarat sitt uttalande att de inte hade fått några klagomål från Tump University med 

att klagomålen ska ha varit riktade åt Trump Institute i stället och ska dessutom ha kommit in innan 

Pam Bondi tillträdde.60 Artikeln avslutar med att nämna andra republikanska åklagares som har valt 

att inte stämma Trump. Tre år efter att före detta Texas-åklagaren Greg Abbot valde att inte gå vidare 

med utredningen mot Trump University ska han ha mottagit 35,000 dollar. I sista stycket skriver 

författaren att både Bondi och Abbott har aktivt visat sitt stöd för Trump som president. 61  

5.1.5. LA Times, artikel 2 

Den andra artikeln av LA Times har titeln ”Trump signed improper charity check supporting Florida 

attorney general” och är publicerad den 15:e september 2016. Artikeln öppnar med att beskriva 

Donald Trumps underskrift som ”en omisskännlig, nästan oläsbar serie av tjocka vertikala krusiduller 

var nedklottrad” på den olämpliga checken på 25,000 dollar. Artikeln noterar också att checken kom 

från hans personliga fond och var adresserad till en politisk kommitté som stöttar Pam Bondi.62 Vidare 

rapporteras att välgörenhetsfonder är förbjudna att bidra till politiska aktiviteter, samt att Trumps 

kampanj har hävdat att checken av misstag blev framtagen, Trump hade tänkt att bidra med pengar 

till Bondi personligen.63 Författaren frågar Alan Garten (Trumps advokat) hur Trump inte kunde ha 

uppmärksammat misstaget själv, när han signerade checken och ska ha fått i svar: 

He traditionally signs a lot of checks, said Garten, who serves as in-house counsel for various 
business interests at Trump Tower in New York city. It's a way for him to monitor and keep 
control over what's going on in the company. It's just his way. ... I've personally been in his 
office numerous times and seen a big stack of checks on his desk for him to sign.64  

                                                 
59 The Associated Press. 2016. 
60 Ibid.  
61 Ibid.  
62 Tribune news services. 2016.    
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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Artikelns nästkommande stycke berättar om hur Bondi vid stunden övervägde att stämma Trump, 

men att hon valde att inte gå vidare med fallet efter att ha mottagit 25,000 dollar. Artikeln nämner att 

både Bondi och Trump förnekar att deras tidigare konversation hade någonting med rättstvisten att 

göra, men pekar också ut att ingen av dem har svarat på varför och när konversationen ägde rum.65  

Vidare kan man läsa att House Democratic Caucus66 har begärt en federal utredning i ärendet och 

menar att donationen är menad som en muta, medan Trumps advokat menar att det är en serie av 

misstag som började med att Trump gav instruktioner till sin personal att donera 25,000 dollar till 

Pam Bondis kommitté, och att en anställd då ska ha tittat i en lista av välgörenhetsorganisationer, 

hittat en organisation med samma namn som Bondis kommitté och avgjort att det bör betalas av 

Trumps fond.67 Artikel berättar vidare att det råder viss förvirring kring vilket datum checken var 

tillhanda Bondis kommitté, men att checken var daterad till den 9:e september 2014. I mars året efter 

ska Washington Post ha påkommit misstaget. Enligt artikeln hade Trump signerat ett formulär dagen 

efter, där han deklarerar misstaget och betalar böter på 2,500 dollar.68 Artikeln avslutar med att Bondi 

förklarar att tajmingen på Trumps donation var en slump och att hon vid tillfället inte visste om 

klagomålen som hennes kansli hade mottagit. Författaren förklarar att varken Trump University eller 

Trump Institute fortfarande undervisade när Bondi tillträdde, men att missnöjda kunder fortfarande 

var ute efter återbetalningar.69 

5.1.6. LA Times, artikel 3  

Den tredje och sista artikeln från LA Times har rubriken ”Trump campaign seeks distance from 

donation to Florida attorney general”, publicerad den 6:e september, är inköpt från Associated Press – 

en nyhetsbyrå. Här blir läsaren i första stycket informerad om hur Donald Trump och Pam Bondi 

träffades innan hans välgörenhetsfond skrev en check på 25,000 dollar, men att hans kampanj har 

hävdat att det två aldrig diskuterade huruvida Bondis kansli skulle gå till rättegång eller inte. En 

talesman till Trump ska ha klargjort för detaljerna kring deras möte, detta en dag efter Trump ska ha 

                                                 
65 Tribune news services. 2016.    
66 Demokratiska Partiers undergrupp i Representanthuset. De verkar för att ena demokraterna och uppnå konsensus.  
67Tribune news services. 2016.     
68 Ibid. 
69 Ibid. 
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uttalat att han aldrig talat med Bondi angående ärendet ”utan att ge detaljer”.70 Likt artikeln från Tampa 

Bay Times skrivs även här följande citat:  

I never spoke to her, first of all, she's a fine person beyond reproach”, Trump said Monday. 
“Never spoken to her about it. Never. Many of the AGs turned that case down because I'll 
win that case in court, many turned that down.... I just have a lot of respect for her and she's 
very popular”.71  

Artikeln går vidare med att beskriva omständigheterna kring donationen, att den var av beloppet 

25,000 dollar och att den anlände bara dagar efter att Bondi hade annonserat att hon övervägde en 

stämning av Trump University. Författaren skriver att Bondi beskriver tidpunkten på donationen som 

en tillfällighet och att hon inte visste om de klagomål som hade inkommit till hennes kansli angående 

Trump University och Trump Institute.72  

Att det för välgörenheter inte är tillåtet att stödja politiska kampanjer framkommer i nästkommande 

stycke, följt av att en talesman för Trump menar att donationen var tänkt att komma från Trump 

personligen, inte från hans välgörenhetsfond. Det berättas också att det tidigare har hävdats att 

checken inte alls gick till Pam Bondis kommitté, utan till en välgörenhet från Kansas med liknande 

namn. 73 Nästa stycke berättar om de 2,500 dollar som Trump fick betala i böter. Slutligen följer ett 

citat från en talesman för Trump när han blir tillfrågad vad Bondi och Trump samtalade kring:  

I don't think this was a lengthy, memorable call," Hicks said. "Mr. Trump talks to a hundred 
people in any given day. So, I don't know if I will be able to provide that information. That's 
not exactly a realistic or reasonable request.74  

Här förklarar alltså Hicks att Trump talar med hundratals personer varje dag och rimligtvis inte kan 

redogöra för samtalets natur.  

5.1.7. Houston Chronicle, artikel 1  

Den första av de undersökta artiklarna från Houston Chronicle har titeln “Donald Trump used 258,000 

dollar from his Trump Foundation charity to settle legal problems” och är en återpublicerad artikel 

                                                 
70 Associated Press. 2016.   
71 Ibid. 
72 Associated Press. 2016.  
73 Ibid. 
62 Ibid.  
74 Ibid. 
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från the Washington Post. Den är publicerad i Houston Chronicle den 20 september 2016. Det är en längre 

artikel som behandlar flera donationer som författaren menar var ämnade att lösa rättstvister. Artikeln 

inleds med att läsaren får berättat för sig hur Trump har spenderat mer än en kvarts miljon dollar från 

hans välgörenhetsfond. Detta ska Washington Post ha kommit fram till efter att ha intervjuat folk och 

undersökt rättsliga dokument.75 Artikeln menar att dessa händelser var några av flera utgifter där 

Trump kan ha ”brytit som lagen mot ”self-dealing”, som förbjuder ideella organisationers ledare från 

att använda välgörenhetspengar för att gynna sin privata verksamhet.”76   

I nästkommande stycke nämns en donation från the Donald J. Trump Foundation på 100,000 dollar 

till krigsveteraner. Artikeln berättar att dessa 100,000 dollar var en kompromiss mellan staden Palm 

Beach och Trump. Trump var skyldig staden 120,000 dollar i böter eftersom en klubb han ägde där 

hade en för hög flaggstång. Vidare berättas om ett liknande fall, denna gång rörande 158,000 dollar 

och en av hans golfbanor.77 Andra summor som enligt artikeln ska ha använts från Donald J. Trump 

Foundation är 5,000 dollar för marknadsföring av Trumps hotellkedja, 10,000 dollar för ett 

självporträtt köpt vid en välgörenhetsgala. Artikeln kommenterar: ”Or, rather, another portrait of 

himself.” – Trump ska enligt författaren ha köpt ett till porträtt några år tidigare, den gången för 

20,000 dollar. Artikelns författare skriver hur ”If the Internal Revenue Service were to find that Trump 

violated self-dealing rules, the agency could require him to pay penalty taxes or to reimburse the 

foundation for all the money it spent on his behalf.”.78 Citatet förklarar att IRS kan komma att kräva 

Trump på straffavgifter om det visar sig att han har brutit mot IRS regler gällande 

välgörenhetsorganisationer.   

Näst i artikeln följer flera citat av Jeffrey Tenenbaum som är rådgivare för välgörenhetsorganisationer 

på en firma i Washington:  

“I represent 700 nonprofits a year, and I've never encountered anything so brazen,” […] 
Tenenbaum described them as "really shocking."[…] "If he's using other people's money - 
run through his foundation - to satisfy his personal obligations, then that's about as blatant 
an example of self-dealing [as] I've seen in a while”. 79  

                                                 
75 Fahrenthold, D. 2016.    
76 Ibid.  
77 Ibid.  
78 Ibid.  
79 Ibid. 
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Läsaren får i nästa stycke veta att Trumps kampanjs talespersoner och New Yorks åklagare har valt 

att inte kommentera frågor. Det nämns även äldre detaljer kring de år Trump startade Donald J. 

Trump Foundation och vilka som har donerat till den.  

I nästa stycke nämns Pam Bondi i samband med att Donald J. Trump Foundation har donerat 25,000 

dollar till en grupp som stöttade henne, under samma period som hon övervägde att utreda Trump 

University för bedrägeri. Artikeln beskriver detaljerna kring frågan gällande att 

välgörenhetsorganisationer inte får bidra till politiska kampanjer samt att kampanjens talespersoner 

skyllde det på ett misstag av en assistent samt att Trump betalade 2,500 dollar i böter efter att detta 

uppdagades i Washington Post.80  

Artikeln nämner åter igen händelser där de menar att Trump kan ha brytit mot lagen mot ”selfdealing”. 

Här nämns en hjälm från ett amerikansk fotbolls-lags quarterback som Trump ska ha köpt för 12,000 

dollar. Skatteexperter ska ha sagt att Trump inte är tillåten att visa upp dessa objekt (självporträtt och 

hjälm), utan måste använda dem till välgörenhetsliga ändamål.81   

I artikelns sista del kan flera detaljer utläsas kring en händelse på en golfbana Trump ägde. En spelare 

vid namn Greenberg ska här ha slagit en ”hole-in-one”. Golfbanan ska ha utlovat 1,000,000 dollar till 

den spelare som lyckas med detta, med den finstilta noteringen att slaget måste vara från 150 yards 

(137,16 meter). Problemet med detta ska ha varit att golfbanan påstås ha gjort hålet för kort för detta 

att uppnås. Detta ska ha resulterat i att Greenberg stämde golfbanan. Till följd av detta ska båda parter 

ha kommit överens med att Trumps golfbana donerar till en välgörenhet utvald av Greenberg. Samma 

dag förde the Donald J. Trump Foundation över 158,000 dollar till the Martin Greenbergs foundation. 

Artikeln skriver att bägge parter har valt att inte kommentera händelsen och har även med ett citat 

från en den amerikanska advokaten Rosemary E. Fei som kommenterar det: 

Yes, Trump pledged as part of the settlement to make a payment to a charity, and yes, the 
foundation is writing a check to a charity, […] But the obligation was Trump's. And you 
can't have charitable foundation paying off Trump's personal obligations. That would be 
classic self-dealing.82  

Här klassificerar Fei händelsen som egennyttjande för Trump.  

                                                 
80 Fahrenthold, D. 2016.     
81 Ibid. 
70 Ibid.  
82 Seiler, C. 2016.   
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5.1.8. Houston Chronicle, artikel 2 

Den andra artikeln från Houston Chronicle som uppsatsen undersöker har titeln ”Schneiderman shuts 

down Trump charity” och är publicerad den 4:e oktober 2016. Titeln anspelar på Eric Schneiderman, 

som är åklagare i New York. Hans kansli berättas ha skickat ett varningsbrev till Donald J. Trump 

Foundation där han skriver att de inte har försett statens välgörenhetsbyrå med rätt dokument. I 

brevet ska det också ha stått att fonden ges 15 dagar att lämna in de saknade dokumenten.83 Vidare 

berättas hur detta förmodligen inte är fondens största bekymmer och syftar på att Washington Post 

tidigare har skrivit om hur Trump har använt sin fond för att gynna hans andra verksamheter. Här 

nämns två självporträtt, en amerikansk fotbollshjälm samt hur Trump blev stämd efter att inte ha 

betalat ut 1,000,000 dollar. Summan hade utlovats som belöning till den spelare som lyckades slå en 

”hole-in-one” på en av hans golfbanor, vilket en spelare lyckades med. I stället skickade Trump ett 

bidrag till golfarens välgörenhetsfond genom sin egen fond.84  

Nästa stycke beskriver hur detta inte är första gången Schneiderman och Trump har en konflikt och 

nämner att han även har stämt Trump University för bedrägeri och leder vidare in på Pam Bondi:   

One state attorney general who decided against pursuing a Trump University lawsuit in 2013 
was Florida Republican Pamela Bondi. As the Post reported, a PAC supporting Bondi 
received a $25,000 contribution from the Trump Foundation just before Bondi said she had 
decided to take a pass on the case.85  

Detta kompletteras med att artikeln berättar att Trump betalade en bot på 2,500 dollar till IRS samt 

att fonden hävdar att donationen var avsedd till en välgörenhet med liknande namn. Artikelns 

författare avslutar med ett citat från en talesman för Trump, Hope Hicks, där han berättar att de är 

oroliga över att Schneiderman har politiska motiv med sin stämning men att de tänker samarbeta. 

Eftersom det är en pågående utredning säger också Hicks att de inte tänker kommentera ärendet 

vidare.86   

5.1.9. Houston Chronicle, artikel 3  

Den tredje artikeln från Houston Chronicle har titeln ”Florida AG defends decision to take money from 

Trump” och är ursprungligen från Associated Press, återpublicerad av Houston Chronicle den 20 

                                                 
83 Seiler, C. 2016.    
84 Ibid.  
85 Ibid. 
74 Ibid.  
86 Fineout, G & Biesecker, M. 2016.   



  

32  

  

september, 2016. Här skrivs hur Bondi inte ångrar någonting angående att hon bad Trump om pengar 

samt att hon behöll dem efter att åklagaren i New York stämde Trump University. Detta följs av ett 

citat från Bondi:   

If I had returned it, you would have reported 'Bondi accepted a bribe, got caught and 
returned it,'" Bondi said. "That's how the reporting goes. And so, no, there was nothing 
improper about it. So there was no reason to return it.87  

Vidare berättar artikeln att den check Bondi mottog inte var tillåten eftersom den kom från en 

välgörenhetsfond och att Trump betalade en bot på 2,500 dollar när detta uppdagades. Det skrivs 

också att demokrater ska ha krävt en utredning kring hur Bondis kansli har hanterat frågor kring 

Trump University och Trump Institute. 88   

Detta följs av ett stycke där det skriv om hur detta är första gången Bondi kommenterar händelsen 

samt att trots att varken Trump University eller Trump Institute fortfarande höll utbildningar när 

Bondi tillträdde, har hennes kansli mottagit mer än 20 klagomål. Det berättas också om Trump som 

tidigare ska ha sagt att han ”förväntar sig och mottar tjänster från politiker han har gett pengar.”.89 

Datumen kring donationen nämns i nästa stycke, där det beskrivs hur Bondi började fråga efter 

donationer under början av augusti 2013 och att Trump signerade checken den 9:e september 2013. 

Det skrivs om att detta var under den tiden som Bondis kansli mottog frågor kring Schneidermans 

stämning av Trump University.90 Bondi ska ha kommenterat detta med ”Det fanns aldrig någon 

utredning av Donald Trump från detta kansli […] vi tar emot miljontals dollar, det där rörde sig bara 

om 25,000 i kampanjens fullhet.”.91 Bondi beskrivs också säga att hon var ovetandes om att hennes 

kansli hade blivit frågade kring stämningen av Donald Trump. Hon ska även enligt sig själv ha försökt 

lämna tillbaka pengarna till Donald J. Trump Foundation men ha fått svaret att Trump personligen 

har betalat tillbaka detta till fonden. Författaren till artikeln berättar i nästa stycke att Trump under 

2014 arrangerade en gala åt Bondi där deltagare ska ha ombetts ge donationer med ett maxbelopp på  

                                                 
87 Fineout, G & Biesecker, M. 2016.   
88 Ibid.   
89 Ibid.  
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3,000 dollar. Detta ska ha genererat 57,000 dollar åt Bondi. Sista stycket presenterar två parter – 

demokrater i Florida samt Ted Deutch (Republikanska partiet) som tycker att Bondis svar på frågorna 

inte klarnade upp någonting utan enbart väckte mer frågor. 92  

5.2. Det läckta filmklippet 

Händelse nummer två handlar om ett läckt filmklipp innehållande Donald Trump och Billy Busch. 

Där kan de två Tv-profilerna höras nedlåtande diskutera olika kvinnor. Man kan även höra Trump 

förklara för Billy Busch hur han försökte förföra en kvinna samt hur:  

You know I’m automatically attracted to beautiful — I just start kissing them. It’s like a 
magnet. Just kiss. I don’t even wait. And when you’re a star they let you do it. You can do 
anything… Grab them by the pussy. You can do anything.93  

 Denna händelse, som ägde rum år 2005, läckte knappt en månad innan presidentvalet 2016 och kunde 

synas på medier överallt.   

5.2.1. Tampa Bay Times, artikel 1  

Medan de flesta Floridas republikaner håller avstånd från Trump i kölvattnet av otrevliga 

kommentarer om kvinnor läckt i en video, andra var mer än glada över att stå vid sidan av 

presidentkandidat Trump, inleder artikeln från Tampa Bay Times med att rapportera: 

Is this election about what’s said in a locker room? This election is about the survival of the 
constitutional republic we call the United States of America.94  

 Detta ska enligt artikeln ha sagts av republikanska kongressmannen Ted Yoho i ett uttalande.95 Värt 

att notera, fortsätter artikeln, är att Trumps kommentarer inte gjordes i ett omklädningsrum utan 

fångades på en videoinspelning när Trump var uppkopplad till en mikrofon under ett Tv-

framträdande 2005.96   

Artikeln nämner sedan kort ytterligare några namn som fortfarande stöttar Trump tätt följt av en 

något mer detaljrik beskrivning om senator Marco Rubio som uttalat att han fortfarande tänker rösta 

på Trump men att han inte står bakom hans kommentarer. Rubio har heller inte setts med Trump 

sedan videon läckte rapporterar artikeln. Guvernören Rick Scott omnämns också då han, liksom 
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Rubio, sägs ha fortsatt stöd till Trump men Scott benämnde Trumps kommentarer som ”Pretty 

disgusting”. Artikeln avslutar sedan med att lyfta att det är noterbart att Pam Bondi inte var närvarande 

vid Trumps framträdande på onsdagen efter att videon hade släppts. Pam Bondi som varit inblandad 

i den tidigare uppmärksammade händelsen där Bondi tog emot en donation på 25,000 dollar från 

Donald J. Trumps Foundation.97    

5.2.2. Tampa Bay Times, artikel 2 

Artikeln inleds med att skriva att Guvernören Rick Scott tar starkt avstånd från Donald Trumps 

kommentar gällande kvinnor från 2005 men har inte uppvisat några tecken gällande huruvida han 

tänker dra tillbaka sitt stöd för presidentkandidaten.  

Scott säger i ett uttalande att han för tillfället inte följer politiken särskilt noga, att kommentarerna 

Trump gjorde är hemska och han understryker att han inte håller med Trump i kommentarerna. ”Jag 

står inte bakom att någon pratar om någon annan på det sättet, någonsin.” ska enligt artikeln Scott ha 

sagt i ett uttalande till media.98  Scott fortsätter, ”Jag tycker att det han sa var fel, jag kan inte förstå 

varför någon skulle säga saker sådana saker. Jag tycker verkligen att det är fel.” skriver fortsatt artikeln 

att Scott har sagt i ytterligare ett uttalande i Jacksonville samma morgon.99   

Artikeln fortsätter med att beskriva hur att motsätta sig kommentarerna förmodligen inte kommer 

stoppa Trumps kritiker. Kritikerna kräver att de republikaner som stödjer honom ska ta bort stödet 

till honom. Scott har varit en av Trumps största supportrar i Florida och är även ordförande för en 

politisk aktionskommitté som samlar in pengar och trycker annonser till stöd för Trump.100   

5.2.3. Tampa Bay Times, artikel 3 

Artikeln öppnas upp med att berätta om att i valet som fortsatt trotsar politiska normer, går Trump 

in i sin andra debatt med Hillary Clinton samtidigt som toppolitiker från republikanerna tar avstånd 

från honom. Skribenten menar att somliga tillochmed kräver hans avgång efter att en spektakulär 

inspelning där Trump skryter om sitt tafsande på kvinnor har läckt.  

Artikeln menar på att det är en helt ny position för en kandidat bara en månad bort från valdagen.  
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”Väljare har redan börjat lämna in sina valsedlar i ett antal stater, Florida inkluderat” fortsätter artikeln. 

En trotsig Trump uttalade enligt artikeln att han verkligen inte tänker sluta, inte en chans. ”Jag har ett 

enormt stöd” berättade Trump till tidningen Washington Post. Men i själva verket var republikanska 

partiet i tumult, där framstående republikaner inte ville ha någonting med Trump att göra. Paul Ryan, 

en republikansk talesman som representerar Wisconsin, ska ha dragit tillbaka sin inbjudan till deras 

event i Wisconsin efter händelsen.101 

Guvernören i Utah tillsammans med medlemmar av kongressen, varav minst tre amerikanska 

senatorer från Idaho, New Hampshire och Virginia, hade återkallat sitt stöd till Trump dagen efter att 

videon släppts. Detta tillsammans med flera andra så som South Dakota senatorn John Thune och 

Utah senatorn Mike Lee som uppmanade Trump att avgå. South Florida republikaner var enade i sin 

kritik mot Trump men ingen av de stora namnen som stötte Trump innan händelsen har dragit tillbaka 

sitt stöd, skriver artikeln.102   

Artikeln lyfter sedan ett antal citat som olika amerikanska politiker uttalat kring händelsen. 

Amerikanska senatorn Marco Rubio skrev enligt artikeln på sin Twitter att kommentarerna var 

”vulgär, chockerande & omöjligt att rättfärdiga. Ingen ska någonsin prata om en kvinna i de termerna, 

inte ens bakom lykta dörrar.”103  

 Artikeln följer upp med ett citat från Floridas guvernör Rick Scott som ska ha sagt i ett uttalande ”Jag 

följer inte politiken så intensivt just nu, men detta är fruktansvärt. Jag står inte bakom att någon pratar 

så här om någon, någonsin.”104  

I’m glad Mr. Trump issued an apology for the tape that was released in which he heard saying 
disrespectful and completely unacceptable comments is regarding his interactions with 
women. It’s important that he acknowledged that statements like those are offensive and 
reprehensible.105  

Artikeln fortsätter sedan med att hänvisa till den amerikanska politikens Mario Diaz-Balart som säger 

detta i sitt uttalande om händelsen. Artikeln skriver sedan till följd av Diaz-Balarts uttalande att Trump 
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faktiskt inte hade bett om ursäkt när Diaz-Balarts gjorde sitt uttalande. Artikeln beskriver fortsatt hur 

Trump bett om ursäkt men lagt stor vikt vid att anklaga Bill och Hillary Clinton. Trump säger:   

I’ve said some foolish things but there’s a big difference between the words and actions of 
other people. Bill Clinton has actually abused women, and Hillary has bullied, attacked, 
shamed and intimidated his victims.106   

Det som följer i artikeln är en beskrivning om händelsen kring Trumps kommentarer och 

videoinspelningen 2005. De följande två styckena i artikeln tillägnas föregående uppmärksammade 

händelser kring Trump då han bland annat lagt kommentarer om 1996 års Miss Universum Alicia  

Machados vikt samt det uppmärksammandet om att Trump kan ha undvikit att betala skatt sedan 

1995 samt om den uppmärksammade händelsen kring Hillary Clinton. Händelsen då Wikileaks 

publicerade e-post meddelanden från Clintons ordförande kampanj.107  

Trump behöver normalt knappast republikanska etablissemanget för att lyckas. Men i en tid då hans 

kampanj är i behov av att förbättra sitt stöd bland osäkra väljare riskerar han att förlora kvinnliga 

röster, vilket är en viktig politisk valkrets, skriver artikeln inför den då stundande debatten.108  

5.2.4. LA Times, artikel 1 

“Denna fredags, år 2005, videopublicerande av när Donald Trump uttalar sig med vulgära 

kommentarer gällande kvinnor testade The Times’ språkstandard och tidningens 

produktionsförmåga.” börjar artikeln från den 10:e oktober 2016. I kommentarer som fångats av en 

mikrofon hör man Trump hänvisa i råa termer om ”tafsande på kvinnor” och föreslår sex med en gift 

bekant.109 Artikeln beskriver sedan vad andra medier har valt att rapportera om och på vilket sätt de 

har beskrivit händelsen. Först skriver artikeln angående tidningen The Times beslut att inte upprepa 

Trumps grova språk och hur vissa läsare hade kritiserat detta beslut. The Times svarade med att de är 

en familjetidning men artikeln menar på att det finns tillfällen då sådant språk bedöms nyhetsvärde 

nog för att motivera med ett undantag och att på följande fredag senare hade redaktörerna på The 

Times tagit beslutet att i och med presidentkampanjen var det viktigt att publicera Trumps uttryckliga 

kommentar. Redaktionschefen på The Times, Marc Duvoisin, säger:  

                                                 
106 Mazzei, P. 2016 
107 Ibid.   
108 Ibid.       
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We don’t lightly use obscenities in the paper or on our website. Readers rely on us to make 
judgments about when it’s necessary to subject them to offensive language, and usually it 
isn’t. This is a case where it was necessary. That became clearer as the night wore on and the 
video grew into a crisis for Trump’s campaign and the Republican Party.110  

Artikeln fortsätter med att lyfta jämförelsen mellan det Washington Post publicerat då de har valt att 

använda sträck i stället för faktiska ord till skillnad från The New York Times som valt att stava ut 

orden helt. Artikeln fortsätter sedan med att meddela att händelsen inte hade publicerats på första 

sidan i Los Angeles Times vilket hade upprört läsarna. Detta försvarar sedan artikeln genom att lägga 

fram argument om varför nyheten om Trump inte var på första sidan och beskriver hur gott om 

täckning händelsen trots allt hade fått.111  

5.2.5. LA Times, artikel 2  

Artikeln ”Audio reveals Donald Trump making lewd comments about women” är publicerad den 7:e 

oktober 2016 och beskriver händelsen och nämner att Trump endast släppt ett fåordigt uttalande efter 

att Washington Post publicerat händelsen. Trump säger att uttalandet endast var ett skämt i en privat 

konversation som skedde för många år sedan. Han säger också att han ber om ursäkt ifall att uttalandet 

förolämpade någon. Artikeln säger sedan att i ljudupptagningen hör man Trump säga att han endast 

gillar att kyssa kvinnor som han själv anser vara attraktiva. Artikeln fortsätter sedan med ett citat, ”Du 

vet jag är per automatik dragen till skönhet – jag börjar bara kyssa dem. Det är likt en magnet. Bara 

kyssar. Jag väntar inte ens.”.112  

Artikeln fortsätter sedan med att beskriva om att efter en tidigare presidentvalskampanj där hans 

motståndare Hillary Clinton kritiserade Trump för hans kommentarer om en Miss Universum vinnare. 

Trump ska ha kallat kvinnan för ”Miss Piggy” efter att hon gått upp i vikt och ”Miss Housekeeping” 

på grund av sina Latina rötter.113 Till följd av detta har hans stöd bland kvinnor minskat, enligt 

opinionsundersökningar. Artikeln beskriver sedan inte mer kring Trumps uttalande från 2005 utan 

går vidare med att fortsatt beskriva att under hela kampanjen har Trump haft låga opinionssiffror 

bland kvinnor. Efter den tidigare nämnda debatten påpekar artikeln att efter debatten hade 27 % av 

troliga kvinnliga väljare fått försämrad åsikt om Trump. Artikeln avslutas med att nämna att Trump 
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tidigare den veckan hade gjort ett uttalande om att hans kommentarer gällande kvinnor endast var i 

syfte att underhålla.114   

5.2.6. LA Times, artikel 3  

Denna artikel är publicerad tillsammans med en video från en debatt med Donald Trump och Hillary 

Clinton. Debattledaren Anderson Cooper frågar ett flertal gånger Donald Trump angående 2005 års 

video, där Trump skröt om att han skulle kunna kyssa kvinnor utan deras tillåtelse bara för att han var 

en kändis. Tillhörande artikeln till videon skriver att Trump svarade med att be om ursäkt ett flertal 

gånger men bagatelliserade allvaret i hans kommentarer. Enligt Trump var detta ”locker-room talk” 

och det påpekar han ett flertal gånger i videon och artikeln beskriver sedan hur Trump försökte att 

flytta sitt svar till att tala om hur han skulle bekämpa terrorism, men Cooper fortsatte att sätta press 

på Trump angående händelsen.115   

”Jag har stor respekt för kvinnor. Ingen har mer respekt för kvinnor än vad jag har.” säger Trump och 

artikeln beskriver hur de hör ett dovt skratt i samband med Trumps kommentar. Artikeln beskriver 

sedan att när Cooper ställde frågan om han någonsin behandlade kvinnor på det viset som han beskrev 

i video, så svarade Trump att han aldrig har rört eller kysst kvinnor utan deras samtycke.116   

5.2.7. Houston Chronicle, artikel 1 

Artikeln från tidningen Houston Chronicle publicerades den 7 oktober 2016 och skriver att ett decennium 

innan Trump blev den republikanska presidentkandidaten skryter Donald Trump om kyssar, famlande 

och att ha sex med kvinnor. ”När du är en stjärna så låter dem dig göra vad som helst” skriver artikeln 

tätt följt av citatet ”Jag är per automatik attraherad till vackra kvinnor – jag börjar bara kyssa dem, det 

är som en magnet.” som båda har uttryckts av presidentkandidaten Donald Trump.117  

Artikeln är kort och presenterar bara ytterst lite kring händelsen men i direkt anslutning efter artikeln 

är det publicerat ytterligare information och citat kring Trumps uttalanden. Där skrivs bland annat 

att en av Trumps talesmän skickade ut ett uttalande om att detta endast var ett ”locker room” skämt 

och en konversation som ägde rum för flera år sedan. Uttalandet fortsätter sedan med att påpeka att 
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Bill Clinton har sagt mycket värre saker till Trump på golfbanan men att Trump ändå ber om ursäkt 

i fall att någon blev förolämpad.118   

Stycket avslutas sedan med citatet från Rience Priebus, Ordförande i Republican National Committee 

”Ingen kvinna ska någonsin bli beskriven med ord som dessa, eller talad om på det sättet.” och 

uttalanden från Hillary Clinton med bland annat Twitter inlägg om att man aldrig kan låta en sådan 

man bli president.119   

5.2.8. Houston Chronicle, artikel 2 

Tillsammans med artikeln har tidningen både publicerat en video där man får se händelsen och höra 

Trumps kommentarer samt en video där Trump gör ett uttalande på 1 minut och 31 sekunder där han 

bland annat säger att alla som känner honom vet att orden han sa inte representerar honom, att denna 

händelse endast är en distraktion från de viktiga sakerna i världen samt uttalar också Trump anklagelser 

mot Bill och Hillary Clinton.120 Trump säger att Bill har trakasserat kvinnor och att Hillary bland annat 

har mobbat och skrämt upp Bills så kallade offer.   

Artikeln beskriver sedan händelsen kort och publicerar där efter Twitterinlägg från ett flertal personer 

samt citerar de olika uttalandena Trump gjorde i videon från 2005. Artikeln skriver sedan att denna 

chockerande inspelning verkligen kom olägligt för Trump som tappar i opinionsundersökningarna 

efter den första debatten mot Hillary Clinton. Trump har enligt artikeln blivit hårt kritiserad under sin 

kampanj för sitt sätt att behandla kvinnor.121   

”Stöta på gifta kvinnor? Tolerera angrepp? Dessa typer av handlingar nedvärderar våra fruar och 

döttrar och fördärvar omvärldens bild av världen”122 publicerade den amerikanska politikern Mitt 

Romney på sin Twitter och är ett av de många Twitterinlägg i artikeln. 

5.2.9. Houston Chronicle, artikel 3  

Högst upp i artikeln finns ett flertal bilder på upprörda och ledsna ungdomar. Ungdomarna är från 

Universiteten i Texas och marscherar för att protestera mot att Donald Trump ska bli den 45 
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presidenten i USA. ”Vi älskar muslimer, vi älskar mörkhyade, vi vill bara ha vårt land tillbaka”, ropade 

studenterna ut.123   

Studenterna marscherade längst gatorna nära Texas State Capitol i staden Austin som är en byggnad 

där bland annat guvernören har sitt kansli. Många av åskådarna vinkade med handskrivna skyltar som 

förkunnar Trump som rasist och anti-gay. En del av de ramsor som skreks ut under marschen var 

vulgära och anspelade på inspelningen från 2005 där Trump skröt om famlande och att han kysser 

kvinnor utan deras tillåtelse.97     

”Vi kommer inte försvinna någonstans, sprid det” sa en av studenterna då de dagen efter marschen 

stod på campus och uppmanade studenterna att ställa frågor till dem angående deras tro, hijab och 

islams förhållande till kristendomen. Många av de studenter som deltagit i marschen som protest mot 

Trump kände sig besvikna, arga och upprörda över valresultatet som följde.124   
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6. Resultatanalys 
Under kapitlet Analys följer en mer detaljerar analys av tidningarnas rapporter kring the undersökta 

händelserna. Här undersöker uppsatsen tidningarna jämsides frågeställningen och teorin för att få en 

klarare bild huruvida tidningarna har rapporterat objektivt och pressetiskt korrekt.  

6.1. Tampa Bay Times  

Tampa Bay Times kommer från Florida. I uppsatsen hanteras sex artiklar från tidningen. Vad gäller 

händelsen kring donationen på 25,000 dollar tycks tidningens rapportering vara relativt objektiv. Detta 

eftersom artiklarna beskriver detaljer kring händelsen på ett sätt där journalisterna inte själva vädrar 

några som helst åsikter. Däremot använder den första artikeln enbart citat från representanter från det 

Demokratiska Partiet, vilket eventuellt kan ses strida mot de tidigare nämnda pressetiska regler som 

finns utsatta av SPJ – att ”Vara särskilt noga med att inte förvränga eller översimplifiera vid 

lanserandet, förhandsgranskandet eller sammanfattandet av en story.”. 125  Att i en artikel som 

huvudsakligen berör en presidentkandidat från det Republikanska Partiet enbart använda självstående 

citat från motståndarpartiet, kan anses vara att förvränga händelsen. Andra pressetiska regler uppsatta 

av SPJ- att ”Verifiera information innan publicering” samt ”Använda originalkällor så ofta som 

möjligt”126127, kan eventuellt också ha brutits. Artikeln slutar med att Palmeri (talesman för Clintons 

kampanj) antyder att donationen var till för att avvärja en utredning på Trump university118. Att inte 

låta en republikansk representant kommentera detta, alternativt kommentera detta själva underbyggt 

med källmaterial kan anses göra artikeln vinklad, trots att journalisten själv inte har uttryckt vinklade 

åsikter. Vad gäller de andra två för händelsen undersökta artiklarna av Tampa Bay Times, är författaren 

mer noggrann med att kontrollera citat och påståenden med fakta och egna kommentarer. 

De artiklar kring händelsen som involverar en läckt video där Trump uttalar sig nedlåtande om kvinnor 

förhåller sig författaren relativt objektivt. Journalisten ser till att både Republikanska och 

Demokratiska partiet får kommentera händelsen. Författarna låter även bli att kommentera händelsen 

med personliga åsikter, utan låter representanter från det Republikanska Partiet vädra sina åsikter – 

både de som tar avstånd från Trumps uttalanden och de som fortfarande står bredvid honom.   
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6.2. LA Times  

LA Times kommer från Kalifornien som traditionellt anses vara en demokratisk delstat. I uppsatsen 

undersöks sex artiklar från LA Times. Vad avser händelsen som involverar en check från Donald J. 

Trump Foundation stöter denna undersökning på några punkter att notera. I den första undersökta 

artikeln i LA Times, publicerad 6:e juni 2016, berättar artikeln hur ”Efter att checken kom in, la 

Bondi’s ämbete ner åtalet mot Trump och hänvisade till att man hade otillräckliga grunder för att 

fortsätta den rättsliga processen mot Trump.”128. Rent objektivt är det här uttalandet inte felaktigt, 

däremot kan det eventuellt på grund av uppbyggnaden av meningen se ut som att författaren gör 

antagandet att dessa två händelser, att checken inkom och att Bondi inte stämde Trump, är direkt 

relaterade, detta trots att detta har förnekats. Detta är inte i linje med SPJs pressetiska regel att inte 

förvränga eller översimplifiera en artikel. 129  Vidare är LA Times förhållandevis noga med att 

presentera fakta och backa upp detta med källor vid behov i de för händelsen första två av tre artiklar. 

Den tredje artikeln inleds: ”Donald Trump's signatur, en igenkännbar, om än näst intill oläslig serie 

av fetstilta, vertikala krusiduller, var nedklottrade på den omlämpliga checken på 25,000 dollar som 

var adresserat från hans personliga välgörenhetsfond till en politisk kommitté som stöttade Floridas 

statsåklagare Pam Bondi.” 130  Detta är egentligen inte relevant för artikelns handling. Detta kan 

relateras till Danny Hayes, Jennifer L. Lawless och Gail Baitinger’s upptäckt i sitt arbete” Who Cares 

What They Wear? Media, Gender, and the Influence of Candidate Appearance”. Där upptäcker 

författarna att medias visuella beskrivning av en politisk kandidat kan påverka hur väljare röstar.131 

Eventuellt kan LA Times anses försöka beskriva Trumps namnteckning på ett visuellt negativt sätt när 

det beskrivs som ”oläslig” och ”nedklottrad”.  

Artiklar från andra händelsen som uppsatsen undersöker, som involverar en läckt video där Trump 

uttalar sig nedlåtande om kvinnor rapporterar LA Times mer objektivt. Artiklarna innehåller många 

citat från filmklippet och två av tre artiklar erbjuder möjligheten för läsaren att själv titta på klippet, 

som är originalkällan till artiklarna. I artiklarna tillåts Trump också kommentera händelsen genom 

tidigare citat där han ber om ursäkt för händelsen. I artikel nummer 2 från LA Times nämns dock 
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andra händelser där Trump har uttalat sig om kvinnor, som inte är direkt relaterade till originalstoryn, 

däremot involverar de även de händelser kvinnor som Trump har talat nedlåtande om och är objektivt 

korrekta.132 Eventuellt kan det tolkas som att LA Times här försöker göra händelsen större genom att 

sammankoppla den med flera mindre händelser.  

6.3. Houston Chronicle  

Houston Chronicle är den sista undersökta tidningen. Tidningen som har sitt säte i Texas som traditionellt 

anses vara en republikansk delstat har i denna undersökning fått sex artiklar undersökta kring de två 

händelser som uppsatsen tar upp. Gällande den första händelsen som involverar Trumps donation till 

Bondi har Houston Chronicle rapportering varit förhållandevis objektiv. I artikel nummer 1 från Houston 

Chronicle är författaren väldigt noga med att sina påståenden kring att Trump kan ha brutit mot 

federal lag, att backa upp det med fakta.133 Artikeln plockar även in jurister för att kommentera 

händelsen. Här tycks Houston Chronicle ha varit ”särskilt noga med att inte förvränga eller 

översimplifiera vid lanserandet, förhandsgranskandet eller sammanfattandet av en story”, vilket 

efterfrågas av SPJ. 134  De resterande artiklarna för händelsen rapporterar även de förhållandevis 

objektivt. Dock lyfter artikel nummer 3 upp att Trump under 2014 anordnade en välgörenhetsgala för 

Pam Bondi. Varför detta är relevant nämns inte vidare i artikeln, utan det lyfts upp i ett eget stycke. 

126  

De tre artiklar som behandlar i uppsatsen kring händelsen som involverar ett videoklipp på Trump, 

där han uttalar sig nedlåtande om kvinnor är även de objektiva. De två artiklar som hanterar händelsen 

i sig förser läsaren med det omtalade videoklippet och använder korrekta citat ur klippet. Artiklarna 

låter även de låta olika åsikter kring händelsen komma till tal genom Twitter-inlägg och övriga citat. 

Den tredje artikeln handlar inte direkt om händelsen i sig, utan nämner händelsen översiktligt i en 

artikel som handlar om en protest mot att Trump blev vald till president.135 Artikeln i sig rapporterar 

dock objektivt och rapporterar bara information som ges av intervjuobjekt. Däremot ges inte någon 

representant från den part de demonstrerar mot någon möjlighet att kommentera händelsen.    
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7. Resultatdiskussion 

Det undersökningen kunde utläsa av resultatet är att av de undersökta tidningarna är tidningen LA 

Times den tidning som kan anses vara minst objektiv, följt av Tampa Bay Times. Därmed är Houston 

Chronicles, tidningen som representerar den republikanskt säkra delstaten, den tidning som anses vara 

mest objektiv i sina artiklar. Detta baseras på att efter analys tycks de förhålla sig till de pressetiska 

reglerna av SPJ på det viset. Att LA Times kan anses vara den tidningen som är minst objektiv har 

även påvisats i undersökningen A measure of media bias, som lyfts upp i uppsatsens del Tidigare forskning 

och Teori. Utefter denna forskning antog vi oss kunna påvisa att LA Times var en av de tidningar som 

sämst förhöll sig till SPJ:s pressetiska regler. Detta visade sig slutligen vara ett antagande som stämde. 

Även om det i undersökningen framstår som att amerikansk media är vinklad, är det svårt att efter 

denna undersökning hävda att så absolut är fallet - av nio undersökta artiklar är det inte möjligt att 

finna svar på denna fråga. Det undersökningen däremot absolut påvisar är att Donald Trump har 

omnämnts på olika sätt i de olika tidningarna under sin kampanj där tidningen från Texas, en 

Republikanskt dominerad delstat också är den tidning som har förhållit sig bäst till SPJ:s pressetiska 

regler. Tidningen från Kalifornien, en Demokratiskt dominerad delstat är också den tidning som har 

förhållit sig sämst till dessa regler i de undersökta artiklarna.  

Eftersom studien The impact of media Bias: How editorial slant affects voters påvisar att medias framställning 

av en presidentkandidat påverkar hur väljarna ser på personen, är en slutsats ur denna undersökning 

att LA Times läsare ser mer negativt på Trump än om de istället hade läst artiklar från exempelvis 

Houston Chronicles.  

Att journalisters rapportering påverkas av sin politiska åsikt till någon åsikt kan anses vara naturligt – 

människor agerar utifrån sina tankar. Frågan här är kanske snarare om detta fenomen är medvetet av 

journalisten eller om det är enskilda förekomster. För att avgöra detta krävs en närmare undersökning 

av tidningarnas redaktioner och arbetsprocess, vilket inte ryms i denna undersökning. Att media 

indirekt påverkar valen i en demokratisk stat råder det inga egentliga tvivel om, det är kanske snarare 

en av dess huvuduppgifter. Problematiken uppstår när undersökningar visar tecken på att media 

tenderar att favorisera särskilda block eller partier.  

8. Metoddiskussion  
Undersökningens metod har varit synnerligen lämplig för denna form av studie. Genom att var 

författare gjort en egen tolkning av de undersökta artiklarna för att sedan jämföra dessa tolkningar, 



  

45  

  

minskar risken för feltolkning. Att använda sig av en kvalitativ innehållsundersökning har också visat 

sig vara fördelaktigt i en studie likt denna. Detta eftersom undersökningen inte syftar på att undersöka 

frekvensen kring vissa ordval eller annan statistisk data, utan göra en helhetsbedömning av ett 

fenomen – i detta fall amerikansk medias subjektivitet eller objektivitet i relation till SPJ:s pressetiska 

regler. Genom att kondensera ner artiklarna till mindre texter med bärande meningar, blir tolkningen 

av textens innebörd enklare. Analysinriktningen är särskilt lämplig i en undersökning som inte ämnar 

att samla in data i form av statistik, utan snarare tolka och värdera texter genom att söka manifesta 

inslag i texter, det vill säga det som uttrycks explicit, vilket även är tillvägagångsättet i denna 

undersökning.136  

Vad som har visat sig vara ett problem när det gäller urvalet av artiklar är att nästan samtliga tidningar 

vid ett flertal tillfällen har valt att publicera artiklar skrivna av Associated Press eller Washington Post. 

Genom att undersöka dessa artiklar är det effektivt inte alltid artiklar skrivna av de utvalda tidningarna, 

utan snarare artiklar publicerade av tidningarna. Detta är en risk vi är medvetna om och aktivt har valt 

att ta. Eftersom tidningarna har valt att publicera dessa artiklar, kan de antas ha granskat artiklarna 

och även stå bakom texten. Ytterligare en risk med de utvalda tidningarna är att två av dem, LA Times 

och Tampa Bay Times ägs av samma bolag – Time Warner. Det kan vara lätt att här anta att dessa två 

tidningar kommer rapportera liknande. Detta är emellertid någonting Groseclose och Milyo 

motbevisar i sin undersökning A measure of media bias. I deras undersökning finns både Time magazine 

och CNN’s Newsnight representerade, som även de ägs av Time Warner. Differensen mellan dessa två 

medier var i undersökningen 9,4 poäng, vilket är en avsevärd skillnad.137 Därför valde vi att använda 

oss av både dessa tidningar, eftersom vi inte från början kan anta att deras rapportering ser likadan ut.  

En vidare övervägning vi har tagit vad gäller vårt metodval gäller graden av kondensering av den 

ursprungliga texten. I en kvalitativ innehållsanalys kondenseras texterna normalt ner ytterligare ett 

steg, där enskilda meningar delas in i teman eller kategorier. För att underlätta identifiering av 

eventuella mönster i texten så gör forskaren ett så kallat kodschema. 138  På grund av att denna 

undersökning använder sig av nio artiklar, har valet gjorts att undersökningen inte är i behov av en så 
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pass detaljerad indelning då syftet primärt är att undersöka en förekomst per undersökt delstat, inte 

förekomsten på nationell nivå. 

Slutligen, denna undersökning påvisar tendenser att amerikanska medier kan vara vinklade. Detta är 

dock ett fenomen som är svårt att bevisa när totalt 18 artiklar från tre tidningar undersöks. För att öka 

validiteten och reliabiliteten i en undersökning som denna hade mer material behövts, det vill säga fler 

tidningar, fler artiklar och fler händelser kring rapporteringen om Donald Trump. På så vis kan man 

på ett mer ackurat sätt avgöra om de tendenser som denna undersökning påvisar är medvetna val av 

journalisterna, eller om det är enskilda förekomster. Detta är något man hade kunnat ta vidare till 

examensarbetesnivå då man har mer utrymme att arbeta med.     
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