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BESKRIVNING
#TRUMPGATE är den första större kartläggning som gjorts av svenska mediers rapportering om USA:s
president Donald Trump, och visar att den är starkt negativt vinklad. I boken granskas hundratals
tidningsartiklar och inslag i radio och tv i större medier som Dagens Nyheter, Sveriges Television och
Sveriges Radio. Nästan samtliga nyhetsförmedlare har en påfallande negativ slagsida när de berättar om
Donald Trump. Det är allvarligt eftersom media sätter dagordningen för den världsbild som tidningsläsare,
tv-tittare och radiolyssnare tillägnar sig. I längden riskerar det också att kraftigt försämra förtroendet för
svenska journalister och mediebolag.Bokens utgångspunkt är ett antal uppmärksammade nyhetshändelser från presidentvalet i november 2016 till årsskiftet 2018. Bland mycket annat avhandlas reaktionerna på
Trumps valseger, rapporteringen kring installationen, inreseförbudet, muren mot Mexiko, presidentens
twittrande och relation till medierna.Trots att Trumps presidentskap också innehåller framgångar, har det
första året betecknats som ostadigt och instabilt. I vårt lilla hörn av världen är det nästan enbart de negativa
händelserna som lyfts fram. Hån, kränkningar och hat mot Trump förekommer dagligen och den som inte
sveps med i drevet blir snabbt idiotförklarad, i likhet med Trumps väljare. Påfallande ofta rycks händelser
och uttalanden ur sina sammanhang. Att helheten ignoreras på detta sätt är en av de viktigaste slutsatserna i
boken.Förklenande omdömen om presidenten är mycket vanligt förekommande. Han kallas omväxlande
för sinnessjuk, otillräknelig och pajas. Detta faktum ägnas ett av de mest omfattande kapitlen i boken.Det
är därför hög tid att nyansera bilden av USA:s president.MICHAEL NYSTÅSMichael Nystås är fil mag i
biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Han är född 1971 i Finspång i
Östergötland, och debuterade 2012 med diktsamlingen "Drottningen av Boxholm". Sen dess har han gett
ut flera biografier, bland annat om underhållaren Hasse "Kvinnaböske" Andersson och nöjesjournalisten
Tony Kaplan. "#Trumpgate" är hans tionde bok. Till vardags arbetar Michael Nystås som kommunikatör
på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Han är bosatt i Partille sedan 1994.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
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Putin is proud to interfere in all diplomatic relationships. Lastly, he published on Twitter a campaign of
defamation against French President , Macron, with the ...

Vilma i vättarnas värld av Maud Mangold - Provläs boken gratis online!
#Trumpgate (Heftet) av forfatter Michael Nystås. Pris kr 289. Se flere bøker fra Michael Nystås.

text och musik: michael nystås: hem - nystas.se
Nypublicerat! #TRUMPGATE av Michael Nystås. Klicka för att läsa ett utdrag ur boken direkt på din
skärm. https://www.provlas.se/trumpgate/
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