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Abstract 
 

The study of political communication is an old and diverse field, and the media has 
been proven to have an effect on their readers. The narratives that they create in their 
reporting can be as damning as they can be auspicious. Therefore, the study of media 
and how they frame certain events is as important as it has ever been. The democratic 
primaries in 2016 were certainly an interesting event. Hillary Clinton, the apparent 
nominee of the party, faced off against Bernie Sanders, who, in America, is something 
as unusual as a democratic socialist. How were these two polar opposites framed? To 
find out, a framing analysis was made on New York Times and Washington Post, two 
of the largest newspapers in the US. The analysis was built around four “events” that 
were deemed important in the election. 195 articles were analyzed. The methods that 
were used were both quantitative and qualitative, and the theories of framing (how the 
media depicts the election) and agenda-setting (what the media deems to be 
important) were applied. The results showed that the two newspapers did not 
differentiate all that much from each other, except for a few percent in certain aspects. 
All in all, the narrative was obvious. Clinton was the candidate that would go on to 
win the nomination. She was also the most suitable candidate. Bernie Sanders, on the 
other hand, was framed as the loser and as unsuitable. Though he was consistently 
framed as having more integrity than his opponent. Clinton was also the candidate 
that had the biggest focus on her. This was true for all of the events, and in both 
newspapers. The implications of the study are twofold. First, Sanders was consistently 
painted in a negative light, which created an undesirable narrative and gave him 
negative momentum. Secondly, the virtual duplication of the narratives in New York 
Times and Washington Post suggests that there was some kind of consensus. Either 
Clinton really was the obvious nominee for the party, or the media hampered Sanders 
chances to clinch the nomination by depicting him in a negative manner. 
 
Keywords: political communication, framing, agenda-setting, narrative, Bernie 
Sanders, Hillary Clinton, democratic party presidential primaries 2016, New York 
Times, Washington Post	 	
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Inledning	
	
Mediers makt är oerhört stor. Sättet de rapporterar om händelser på kan göra att den 

allmänna opinionen förändras. Detta märks inte minst när det gäller politik. 

Primärvalet i USA 2016 är inget undantag, och det är även ett av de mest intressanta 

valen på mycket länge. Republikaner och demokrater skiljer sig åt väsentligt inom 

mycket, och detta stämmer även när det gäller medierapporteringen om dem. När 

rapporteringen om republikanerna stundtals dominerats av huruvida Donald Trumps 

händer är normalstora (Rucker & Costa 2016) eller hur flera av kandidaterna valts ut 

av Gud (Tesfaye 2015) så har rapporteringen om de demokratiska kandidaterna sett 

betydligt mindre sensationell ut. 

 Efter att flera av de demokratiska kandidaterna försvann så fanns enbart två 

kandidater kvar: den förre utrikesministern Hillary Clinton och Bernie Sanders, en 

senator från Vermont. Clinton, som förutom utrikesministerposten även varit senator i 

New York och förste dam till Bill Clinton, och Sanders, med över 30 år som folkvald 

politiker som borgmästare, kongressledamot och senator, framstod som två starka 

kandidater. Clinton är en mer traditionell demokrat, medan Sanders i många år var 

”Independent” (partilös), och kallar sig själv för något så ovanligt (i USA i alla fall) 

som en demokratisk socialist. Sanders sågs till en början som den svagare av 

kandidaterna, och det var svårt att inte dra paralleller till Howard Dean som ställde 

upp i demokraternas primärval 2004, men där han endast lyckades vinna sin, och 

Sanders, hemstat Vermont (Nagourney 2015). Så blev det dock inte. Sanders 

förlorade knappt i Iowa, och vann sedan över Clinton i New Hampshire. Clinton vann 

sedan mer och mer stater, och även om Sanders vann några han också så var hon i 

ledning sedan första början. Det blev till slut mer utav en kamp mellan de båda 

kandidaterna än en kröning av Clinton som såg säkert ut tidigare under året. 

 Sättet som medier har täckt de olika kandidaterna har kritiserats under året, 

framförallt av Bernie Sanders och hans kampanj samt av liberala medier (Hanley 

2016), men även av konservativa medier (Bernie Sanders Gets No Respect 2016). De 

menade att medierna inte tagit Sanders på allvar, och att han fått alldeles för lite 

utrymme. Det är också där som denna studie tar avstamp. När medietrycket är så högt 

som det är så är det både intressant och viktigt att undersöka hur medierna faktiskt 

framställde de båda kandidaterna. Dessutom var båda kandidaterna ganska ovanliga. 

Clinton hade visserligen redan ställt upp i ett demokratiskt primärval tidigare (2008) 
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och kom väldigt nära att knipa nomineringen innan hon besegrades, men hon var, 

precis som nu, den första kvinnan som hade en reell chans att bli president. Sanders å 

sin sida var en demokratisk socialist. De båda var långt ifrån hur kandidater historiskt 

sätt sett ut, och medieframställningen av de båda var därav av intresse.   

Syfte	&	frågeställningar	
	
Syftet var att undersöka och analysera hur Bernie Sanders samt hur Hillary Clinton 

ramades in, och se om det finns några skillnader i tidningarnas framställning av de 

båda kandidaterna. Detta mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

• Hur ramas Bernie Sanders och Hillary Clinton in i New York Times och 

Washington Post? 

o Hur har det förändrats över tid? 

o Vilka ramar är de dominanta? 

• Finns det någon skillnad mellan New York Times och Washington Posts 

inramning? 

Material	och	avgränsning	
 

I materialdelen kommer först de valda tidningarna att presenteras. Därefter beskrivs 

de händelser som studien undersöker. Sedan följer en beskrivning av urvalet samt en 

materialdiskussion.  

Material	
	
Två nationella amerikanska tidningar har analyserats: New York Times och 

Washington Post. Dessa tidningar är bland de största i USA (Pew Research Center 

2015). Båda tidningarna har en liberal ledarsida, vilket är passande när uppsatsen 

bygger på medierapporteringen av två demokratiska kandidater. Studien tar avstamp i 

teorin om att medierapportering påverkar väljare. Tanken är att demokrater läser 

tidningar som New York Times och Washington Post (istället för exempelvis 

tidningar som Wall Street Journal eller Tv-stationer som Fox News), och det är 

därmed tidningar som dem som påverkar de demokratiska väljarna. 
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Studien är centrerad runt fyra viktiga händelser under valkampanjen. De fyra 

händelserna är den första debatten, rapporteringen om valresultaten i Iowa (innefattar 

även rapporteringen av den femte debatten), rapporteringen av valresultaten på ”Super 

Tuesday” samt rapporteringen av valresultaten av nomineringsmötena i Alaska, 

Hawaii och Washington (se Tabell 1). Varför just dessa händelser? 

Den första händelsen var den allra första debatten där kandidaterna hade 

chansen till att ”officiellt” presentera sig för en stor publik. Rapporteringen av 

valresultaten i Iowa är av intresse då det är första gången folket röstar på 

kandidaterna. Det är dessutom ett så kallat nomineringsmöte där väljarna samlas i 

grupper för de olika kandidaterna, och antalet delegater som kandidaten vinner beror 

på hur stor del av väljarna som deltar i själva nomineringsmötet (Weigel 2016). Till 

skillnad från nomineringsmöten fungerar primärval på ett relativt simpelt sätt: man 

röstar på den kandidat man föredrar. Denna händelse innefattar även den femte 

debatten (den sista debatten innan det viktiga primärvalet i New Hampshire). 

Rapporteringen av valresultatet på ”Super Tuesday” är av intresse då hela elva stater 

röstade under den dagen, och cirka hälften av alla delegater stod på spel. En förlust på 

en sådan dag innebär att den som vinner mest delegater tar en stor ledning, medan den 

andra kandidaten halkar efter. Den sista händelsen är rapporteringen av 

nomineringsmötena i Alaska, Hawaii och Washington. De är inte intressanta på grund 

av att stora mängder delegater stod på spel, för alla tre staterna är relativt små jämfört 

med de som röstar på ”Super Tuesday”, utan anledningen är att den fungerar som en 

kontrast till händelsen innan. Där vann Clinton stort, och Sanders vann sedan stort i 

Alaska, Hawaii och Washington. Kontrasten mellan de båda händelserna kan därmed 

vara intressant. 

 
Tabell 1. De fyra händelserna, datum samt datum för insamling 
Händelse Datum Datum för insamling 

Första debatten i Las Vegas, Nevada 13 oktober 2015 14 oktober – 21 oktober 2015 
Rapporteringen av valresultaten i 
Iowa samt den femte debatten i 
Durham, New Hampshire. 

1 februari 2016 (Iowa) samt 
4 februari 2016 (New 
Hampshire) 

2 februari – 9 februari 2016 

Rapporteringen av resultaten i 
”Super Tuesday” 

1 mars 2016 2 mars – 9 mars 2016 

Rapporteringen av resultaten från 
nomineringsmötena i Alaska, Hawaii 
och Washington. 

26 mars 2016 27 mars – 3 april 2016 
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Materialet samlades in via den amerikanska databasen LexisNexis Academic. 

Alla artiklar som skrevs en vecka efter varje händelse som innehöll sökorden ”Bernie 

Sanders” samt ”Hillary Clinton” samlades in. I dessa indextermer innefattas allt som 

har med de två kandidaterna att göra, oavsett om deras fulla namn inte nämns. 

Nyhetsartiklar, editiorials (texter som som uttrycker tidningens eller en enskild 

redaktörs åsikter) samt ”op-ed” (står för ”opposite the editorial page” och är en slags 

opinionsartikel skriven av en skribent som inte är knuten till tidningsredaktionen) 

analyserades. Resultatet presenteras först på ett övergripande kvantitativt sätt, och 

sedan följer en mer detaljerad kvalitativ analys av de dominerande ramarna. 

Urval	
 

Alla artiklar med indextermerna ”Bernie Sanders” och ”Hillary Rodham Clinton” som 

skrevs sju dagar efter varje händelse samlades in. Även om LexisNexis är ett bra 

verktyg för att snabbt hitta artiklar från de båda tidningarna så ingår många texter som 

inte alls är relevanta, till exempel artiklar om vad som går på TV under dagen eller 

debattinlägg om hälsovård, eller artiklar som inte alls har med presidentkampanjerna 

att göra men där någon av kandidaterna nämns. Detta gjorde att många artiklar föll 

bort. Sammanlagt samlades 292 artiklar in. Efter det att artiklar som var dubbletter 

eller som saknade de sökta ramarna tagits bort återstod 195 artiklar (bortfallet var 51 

artiklar från New York Times och 46 från Washington Post) som användes i den 

kvantitativa analysen: 107 från New York Times och 88 från Washington Post. I den 

kvalitativa analysen gjordes inget urval där ett visst antal artiklar eftersöktes, utan 

istället gjordes det utifrån de tre ramarna. Den kvalitativa analysen tog således vara på 

resultatet av den kvantitativa analysen och undersökte vissa dominerande delar av 

ramarna mer i detalj. 

 
Tabell 2. Antal artiklar från varje händelse i de båda tidningarna 

Händelse New York Times Washington Post Totalt 

1 15 19 34 

2 49 35 84 

3 29 20 49 

4 14 14 28 

Totalt 107 88 195 
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Materialdiskussion	
	
En fråga som ofta gör sig påmind i sammanhanget är huruvida tidningar fortfarande är 

intressanta att undersöka. Frågan är högst relevant med tanke på hur viktiga och 

använda sociala medier är. En vanlig åsikt är att så länge människor läser tidningar så 

är det viktigt och relevant att fortsatt undersöka dem. Några av de mest använda och 

lästa medierna när det kommer till politik är tidningar, sociala medier (framförallt 

Twitter och Facebook) samt TV (Pew Research Center 2015). Men vilket av medierna 

är mest intressant att undersöka? 

 Frågan har inget enkelt svar, och ofta beror det på vad som faktiskt undersöks. 

En stor skillnad mellan sociala medier och de mer traditionella medierna inom 

området politik är hur narrativen styrs. På sociala medier är det kandidaternas egna 

team som sätter narrativet, och sedan kan läsarna/följarna påverka narrativet, både i 

negativ och positiv bemärkelse, genom att kommentera (antingen på den ”egna” 

kandidatens sidor eller på motståndarens sida). I traditionella medier är det 

tidningarna eller Tv-stationerna själva (och i vissa fall de enskilda journalisterna) som 

sätter narrativet. Det spelar ingen större roll vad en kandidat har gjort eller sagt då 

medierna har makten att fokusera på något helt annat. Dessutom är det främst unga 

personer som använder sig av sociala medier, och denna väljargrupps röstdeltagande 

är generellt sätt lågt. I presidentvalet i USA 2012 var det till exempel endast 38 % av 

de mellan 18-24 år som röstade (File 2014). 

Om fokus ligger på traditionella medier så måste valet göras mellan dem 

likaså. En stor skillnad mellan Tv-nyheter och tidningar är att Tv-nyheter har 

begränsad plats att allokera till enskilda händelser eller frågor då programmen har en 

fast sändningstid. Därmed innehåller Tv-nyheter generellt mindre information än 

tidningar (Druckman 2005: 464). En annan skillnad är att Tv-tittare inte har kontroll 

över hur snabbt de tar emot informationen som visas på nyheterna om de tittar direkt 

(Druckman 2005: 464). Forskning har visat på att de som regelbundet ”utsätts” för 

politiska nyheter sedan visar på högre effektivitet, högre nivåer av support och tro (på 

exempelvis kandidater) jämfört med de som regelbundet ”utsätts” för underhållande 

medieinnehåll. Detta har framförallt visat sig i tidningar medan Tv-nyheter inte verkar 

ha samma positiva effekt (Maurer 2014: 596). Massmedier, och då framförallt 

tidningar, har visat sig vara en viktig källa till politisk information för människor 

(Wolling & Emmer 2014: 453). Arendt & Brantner (2016) studerade tidningars effekt 
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på medborgare vid valet till Europa Parlamentet 2014 och kom fram till att om 

medborgarna läste kvalitetstidningar så ökade valdeltagandet. 

Tidigare	forskning	
 

Mycket har skrivits om politisk kommunikation, och framförallt om mediers 

inramning av val eller politiska kandidater och dess eventuella påverkan på 

väljarskaran. 

Balmas och Sheafer (2010) undersökte om mediers bild av kandidater hade 

någon påverkan på allmänheten vid det israeliska presidentvalet 2006. De fann att 

mediers fokus på vissa attribut och karaktärsdrag ledde till att väljarna även 

fokuserade på dessa attribut och karaktärsdrag när de tänkte på hur lämpliga eller 

olämpliga kandidaterna var, och detta spelade sedan roll när de slutligen valde vilken 

kandidat de skulle rösta på. De fann att när väljarna tog del av mediernas producerade 

innehåll som framställde två av kandidaterna på ett negativt sätt så minskade chansen 

att de då skulle rösta på dessa två kandidater. Eftersom denna studie bygger på 

framing och agenda-setting, och tar avstamp i tanken om att mediers inramning av 

politiska kandidater påverkar väljares sätt att rösta, så är den här tidigare forskningen 

av intresse. Framförallt då en av ramarna är en ram som har med lämplighet att göra, 

och mediers fokus på attribut och karaktärsdrag spelar en stor roll här.  

Grbeša (2012) undersökte hur tidningar ramade in de två 

presidentkandidaterna, Milan Bandic och Ivo Josipovic, i presidentvalet i Kroatien 

2010. Hon fann att det fanns tre stycken valensramar som dominerade 

nyhetsrapporteringen. Dessa var framgångsramen, lämplighetsramen och 

ärlighetsramen. Milan Bandic var den kandidat som syntes mest i medier, men han 

ramades övervägande in som oärlig, olämplig och som en förlorare. Ivo Josipovic fick 

mindre plats i medierna, men han ramades in som lämplig, ärlig och som en vinnare. 

Hon menar att mediernas positiva inramning av Josipovic och den negativa 

inramningen av Bandic bidrog till Josipovic slutgiltiga vinst i valet. Denna 

undersökning är av intresse då den visar att det inte alltid är positivt för politiska 

kandidater att nämnas ofta i medier. Det är istället hur kandidaterna framställs i 

medier som spelar roll. Att Bandic syntes mest spelade ingen roll då han ramades in 
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på ett negativt sätt. Grbešas undersökning kommer att fungera bra som jämförelse 

med denna studie i analysdelen. 

Bedingfield & Anshari (2014) analyserade nyhetsrapporteringen i Ohio, en 

”battleground state”, under 2012 års primärval. De fokuserade på vilka ramar som 

tidningarna använde sig av när de täckte Mitt Romney, både i vanliga nyhetsartiklar 

och i debattartiklar. De fann att tidningarna tenderade att använda negativa ramar mer 

än positiva ramar både under den tidiga delen av primärvalet och även efter det att 

Romney blev attackerad av både sina republikanska motståndare och av Barack 

Obama. De mest använda ramarna var ”ovalbar” och ”verklighetsfrånvänd” eller 

sådana ramar som beskrev Romneys personlighet på ett negativt sätt eller som tog upp 

tidigare misslyckanden. Dessa ramar användes även av Obama i reklamfilmer som 

gjordes med avsikt att attackera Romney. Bedingfield & Anshari (2014) fann att 

tidningarna använde sig av Obamas ramar oftare än vad de använde positiva ramar. 

Undersökningen visade att medier påverkas av vad andra säger om kandidaten som de 

framställer. Obamas negativa ramar fick stor plats i medierapporteringen. 

Undersökningen kan fungera bra som jämförelse med denna studie. 

I en undersökning av hur rumänska opinionsartiklar gällande det rumänska 

presidentvalet 2009 fann Cârstea (2012) att medierna framförallt rapporterade om 

valkampanjerna som negativa, och fokuserade på de olika kandidaternas karaktär 

snarare än deras politiska agenda och sakfrågor. Även i denna studie undersöks och 

analyseras kandidaternas karaktär. 

Ett begrepp som används i studien är opinionsundersökningar, eller polling. 

Det har visat sig att användandet av opinionsundersökningar som är gjorda innan ett 

val kan leda till en ”bandwagon effect” eller ”underdog effect”. Om det framstår som 

om det går bra för en kandidat (till exempel att hen säkert kommer att vinna valet) så 

kan väljare överväga att rösta på den kandidaten för att de tror att hen kommer att 

vinna. På samma sätt kan väljare flockas till en kandidat som det rapporteras gå dåligt 

för i valet för att på så sätt stödja den kandidat som de tror kommer att förlora för att 

de vill stödja en ”underdog” (Becker & Scheufele 2014: 619). Eftersom studien 

bygger på mediers förmodade makt att påverka väljare inför val så är detta intressant 

att beakta.  

Wolling & Emmer (2014) jämförde mönster av individuell politisk 

kommunikation och deltagande i femton länder och fann att medier var den allra 

viktigaste länken som de flesta medborgarna hade till politik. De varnar för att 
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politiska aktivisters benägenhet att använda sig av Internet för att föra fram sin politik 

kan skapa ett ”digital divide” mellan aktivisterna och de som inte använder sig av 

Internet som källa. Om det är som de säger – att en viss skara människor lämnas 

utanför – så är det högst relevant att fortfarande studera tidningar.  

Det är dock viktigt att ha sociala medier i åtanke, även om denna studie inte 

tar avstamp i det. På senare år har forskning inom politisk kommunikation allt mer 

börjat fokusera på sociala medier. Detta gäller i många olika länder, och forskningen 

har sett ut på flera olika sätt. Till exempel kan politik på sociala medier påverka 

beteende och preferenser hos användarna, bland annat genom ett skevt 

informationsflöde där bias förekommer (Nahon 2016: 40). Även politiska kampanjer 

på sociala medier har undersökts. Bland det som har undersökts är: användandet 

Twitter under valkampanjer i Sverige 2010 och 2014 (Larsson & Moe 2016), sociala 

medier i valkampanjer i Storbritannien 2008-2014 (Lilleker, Jackson & Koc-

Michalska 2016) samt Barack Obamas och Mitt Romneys tweets under det 

amerikanska valet 2012 (Enli & Aaheim Naper 2016).  

Teori	
 

I detta avsnitt kommer flera teorier som har att göra med politisk kommunikation i 

medier att presenteras. Dessa teorier är framing, agenda-setting och narrativ teori. 

Framing	
 

I denna studie användes framingteori för att undersöka skillnader i framställningen av 

Bernie Sanders och Hillary Clinton kring fyra viktiga händelser under valåret. 

Framingteori används ofta för att just påvisa skillnader i rapportering mellan två (eller 

flera) händelser.  

Framing är en av de mest inflytelserika teorierna som används inom politisk 

kommunikation (Castells 2009: 157) och är en beprövad teori när det kommer till 

mediers rapportering om politik. Bland annat för att jämföra medierapporteringen om 

politiska val i Sverige och Storbritannien (Strömbäck & Shehata 2007), i Rumänien 

(Cârstea 2012), i Israel (Balmas & Sheafer 2010), i Kroatien (Grbeša 2012) samt vid 

amerikanska primärval (Bedingfield & Anshari 2014). 
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Robert Entman definierar framing som den process där vissa beståndsdelar av 

den uppfattade verkligheten väljs ut och sedan sammanfogas till ett narrativ som 

förespråkar en viss tolkning. En viktig del när det gäller framing är jämförelse. 

Antingen över tid eller mellan medier. Detta då vissa framing devices (till exempel 

ordval och bilder) kan verka helt vanliga när de påträffas på egen hand (Entman 1991: 

6; Entman 2004: 5). Inramning i medier spelar en stor roll i människors förstående av 

nyheter, och hur de sedan använder denna kunskap som en grund vid agerande vid 

vissa frågor och visst beslutsfattande (Davis & Kent 2013: 72).  

Medier är sällan helt neutrala, och det finns ofta stora skillnader i hur 

händelser ramas in vilket gör att de kan uppfattas av publiken på helt olika sätt 

(Strömbäck & van Aelst 2010: 41). Att rama in något på ett visst sätt handlar om att 

välja ut vissa aspekter i en händelse och låta de ta större plats i text. De Vreese, Peter 

& Semetko (2001: 108) menar att ramar ”select, organize and emphasise certain 

aspects of reality, to the exclusion of others”.  

Claes H. de Vreese (2005) menar att det finns två viktiga steg inom framing: 

frame-building och frame-setting. Frame-building rör de faktorer som har inflytande 

över de strukturella kvalitéerna av ramar i nyheter, och dessa faktorer delas upp i 

interna och externa. De interna faktorerna bestämmer hur medierna ramar in frågor. 

De externa faktorerna är de som finns vid mötet mellan journalister och ”eliter” och 

sociala rörelser. Detta steg kulminerar i de slutgiltiga ramarna i den producerade 

texten. Frame-setting rör mötet mellan ramarna och publikens tidigare kännedom och 

mottaglighet, och hur dessa ramar kan ha effekt på deras tolkning och utvärdering av 

frågor och händelser (de Vreese 2005: 51-52). 

Thomas E. Patterson (1994) visade hur det skedde ett paradigmskifte inom 

medierapporteringen i USA om politiska kampanjer. Rapporteringen gick från ett 

traditionellt beskrivande angreppssätt till ett angreppssätt mer fokuserat på spel 

(game-oriented approach). De ramar som användes kallas för ”strategic game 

frames”, och består av två dimensioner: game frame och strategy frame (eller 

spelramar och strategiramar). Spelramar innefattar opinionssiffror, valresultat, vinnare 

och förlorare samt språk som härstammar från sport och krig. Strategiramar innefattar 

kampanjstrategier, motiv samt personlighet och stil (Aalberg, Strömbäck & de Vreese 

2012: 166-168). Tidigare forskning inom området har haft svårt att enas om huruvida 

”horse-race frames”, ”strategic frames” och ”game frames” skiljer sig från varandra 

eller om de egentligen endast är delar av en enda stor ram (Rinke, Wessler, Löb & 
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Weinmann 2013: 479-480). Den här studien ser på de nämnda ramarna som 

komponenter av en ”strategic game frame”, och analyserar de båda ramarna, 

”strategiramar” och ”spelramar”, var för sig. 

En annan sak som går att undersöka med framing är valens (detta kallas ofta 

för valensframing). Valens kan enklast beskrivas som positiv och negativ vinkling. 

Valensframing används ofta när framställning av politiska kandidater undersöks. Man 

undersöker då hur de valda medierna framställer kandidaterna i positiva eller negativa 

termer, till exempel som trovärdig eller icke-trovärdig, kompetent eller inkompetent 

(Nilsson 2010: 139). Valensframing användes i denna studie vid framtagandet av 

kodschemat. De tydliga skillnaderna mellan positiva och negativa termer ansågs passa 

bra in på studiens syfte och valens genomsyrar de frågor som ställs till artiklarna. 

Narrativ	
 

Ett narrativ kan sägas vara en berättelse, och kan finnas i allt från tv-nyheter till 

klassiska romaner och poesi. Narrativ kan antingen utspela sig under en kort tid eller 

under en längre tid (Berger 1997: 3). Narrativet behöver inte vara linjärt eller se ut på 

samma sätt. När det gäller politik så kan en kandidat ha ett förlorande narrativ i 

medier (till exempel att hen ramas in som en förlorare) tills det att hen börjar vinna 

(och då börjar ramas in som en vinnare) vilket leder till ett vinnande narrativ. Detta 

narrativ kan sedan övergå till att återigen vara förlorande eller till att se ut på något 

helt annat sätt. 

 Vi kan tänka annorlunda på olika saker beroende på hur narrativet ser ut. Detta 

kallas för ”narrative reasoning”, och är ett grundläggande och universellt sätt att se på 

kognition. I det ser man på samband mellan olika händelser. Enkelt förklarat kan det 

sägas att narrativ hjälper oss att förstå vad som händer i världen (Berger 1997: 7). Om 

narrativet kring en politisk kandidat är att kandidaten är en förlorare eller är dåligt 

lämpad för positionen kan det få oss att tänka på kandidaten som en förlorare oavsett 

om narrativet stämmer eller inte. I denna studie kopplas detta ihop med agenda-setting 

vilket beskrivs mer utförligt nedan. Tanken är att medierna sätter agendan i sättet som 

de konstruerar narrativet på, och att detta sedan påverkar väljarna. I vissa fall är det 

inte underligt att en kandidats narrativ ramas in som negativt (till exempel om hen har 

förlorat många stater, eller om hen ligger långt efter i opinionsundersökningar), men 

då är det intressanta att undersöka på vilket sätt det negativa framställs. 
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 Saker som kan spela in i hur narrativet skapas (och förändras) är exempelvis 

beskrivningar av utseende, beskrivning av handlingar, karaktärisering, stereotyper 

(Berger 1997: 44). Detta är även sådant som man undersöker med framing, och inom 

narrativ kallas det för det kategoriskt-innehållsliga sättet och är ofta kvantitativt i dess 

natur (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber 1998; Robertson 2012: 237).  

 I det kategoriskt-innehållsliga sättet bedömer man ofta ord och beskrivningar 

(som alla bidrar till narrativet) som positiva eller negativa (Lieblich et al. 1998). Detta 

passar bra ihop med valensframing och tillämpades i konstruktionen av kodschemat.  

Agenda-setting	
	
Likt framing är agenda-setting en av de största processerna inom politisk 

kommunikation. Agenda-setting uppstår när medier ger större plats åt vissa ämnen 

eller frågor med syftet att publiken ska lägga märke till det och tänka mer på det som 

sätts på ”agendan” (Castells 2009: 157). Medier kan göra vissa frågor mer 

framträdande genom att, exempelvis, placera de nyheter som rör frågorna på 

strategiskt utvalda platser eller helt enkelt ge mer plats åt frågorna (McCombs 1977: 

90). Det finns tre olika ”public agendas”: de frågor som personligen är viktigast, de 

frågor som diskuteras oftast, och de frågor som uppfattas vara viktiga i samhället 

(McCombs 1977: 91). 

 Det finns även tre sätt att se på relationen mellan massmediers agenda och den 

allmänna agendan. Det enklaste sättet är ”awareness”, vilket betyder att om medier 

inte berättar för oss om ett ämne eller en händelse så kommer det, i de flesta fallen, 

inte existera på vår personliga agenda. Det andra sättet är ”priorities”, vilket betyder 

att ”vi” bedömer något som viktigt om medier bedömer det som viktigt. Det sista 

sättet är ”salience”, vilket är att ett stort mediefokus på en fråga eller ett ämne kan 

flytta fram frågan eller ämnet som bland det viktigaste i publikens personliga agendor 

(McCombs 1977: 93). Medier, menar McCombs, har inte enbart inflytelse på vilka 

objekt som är på agendan, utan de har också inflytelse på vilka av objektets attribut 

som är på agendan 

Tidigare forskning på agenda-setting har visat att allmänhetens kännedom om 

politiska frågor är relaterat till hur ofta medier rapporterar om specifika frågor 

(Castells 2009: 157). En del av agenda-setting som brukar kallas för ”second-level 

agenda setting” handlar om hur medier betonar vissa attribut eller karaktärsdrag vilket 

gör att dessa betonade attribut och karaktärsdrag är vad allmänheten tänker på 
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(Balmas & Sheafer 2010: 205; Maurer 2014: 600). Detta går direkt att koppla till 

studier om narrativ och framingteori. Om medier, vid gestaltning, betonar vissa 

attribut av en kandidat medan de inte alls betonar andra attribut så skapas ett narrativ 

som ser annorlunda ut än vad det hade kunnat göra om de betonat de andra attributen. 

Fokuserar de på positiva attribut tänker allmänheten positivt om kandidaterna, och 

fokuserar de på negativa attribut tänker allmänheten negativt på kandidaterna. 

Metod	
 

Metoden är en kombination av kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

innehållsanalys. En övergripande kvantitativ innehållsanalys kommer att göras på 

materialet, och sedan kommer en mer kvalitativ innehållsanalys att göras. Både den 

kvantitativa- och den kvalitativa analysen bygger på framingteori. 

 En induktiv öppen kodning utfördes på den första händelsen. Utifrån resultatet 

av provkodningen (se ”Tillvägagångssätt”) utformades sedan ett kodschema baserad 

på de mest dominanta ramarna som passade in på frågeställningarna. Kodschemat 

tillämpades sedan på alla händelser Frågorna i kodschemat är dels baserade på 

resultaten av provkodningen men lutar sig även på tidigare forskning (Grbeša 2012; 

Maurer 2014). 

De ramar som var de mest dominanta var: framgångsramen (huruvida 

kandidaterna kan vinna eller förlora), lämplighetsramen (hur lämpliga de skulle vara 

som president) samt integritetsramen (hur hederliga eller ohederliga kandidaterna 

framställs som). Framgångsramen är en spelram (fokuserar på opinionssiffror, 

valresultat, vinnare och förlorare). Lämplighetsramen och integritetsramen är 

strategiramar (fokuserar på kampanjstrategier, personlighet och stil). 

Kvantitativ	innehållsanalys	
 

När alla artiklar samlats in undersöktes de för att identifiera om de tre valda ramarna 

fanns med. De artiklar som inte klarade av kriterierna lades åt sidan och användes inte 

i analysen (till exempel om artiklarna handlade om något helt annat än valet eller om 

ingen av ramarna fanns med).  

 Bernard Berelson beskrev innehållsanalys som en forskningsteknik för det 

objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivningen av det manifesta innehållet i 
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kommunikation (Berelson 1952). En kvantitativ analys är bra på att på ett enkelt och 

tydligt sätt kategorisera material genom att visa mönster och samband. En kvantitativ 

innehållsanalys passar bra när man behöver göra ett stort material mer tillgängligt och 

gör jämförelser över tid enklare (Nilsson 2010: 119).  

 Fyra klassiska begrepp som ofta används i kvantitativ innehållsanalys är 

objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll (Berelson 1952). Med 

objektivitet åsyftas att någon annan ska kunna genomföra analysen med samma 

resultat som den första analysen. Systematik innebär att analysens metoder ska vara 

precist fastställda och att materialurvalet är tydligt bestämt. Kvantitet avser att 

variablerna som används i analysschemat ska kunna beskrivas i frekvens (eller dylikt) 

eller omfång så att det är möjligt att bestämma statistiska samband. Med Manifest 

innehåll menas att man avgränsar analysen till det som faktiskt är tillgängligt för alla 

som läser en text. De variabler som används, och hur de ska användas, ska formuleras 

på ett sådant sätt att subjektiv tolkning minimeras (Danielson 1963: 181-182). 

I en kvantitativ innehållsanalys följer forskningsprocessen vanligtvis sex 

stycken ”delmoment” (Nilsson 2010: 127): Först ska forskningsproblemet definieras, 

och sedan definieras urvalet. Sedan definieras variabler och variabelvärden som 

återskapas i ett kodschema. Efter det följer kodning av materialet och slutligen 

validering och analys av data. Forskningsproblemet har redan beskrivits (se ”Syfte & 

Frågeställningar) och det har även urvalet gjorts (se ”Urval & Avgränsning”). De 

variabler som användes finns redovisade grundligt i kodschemat (se Bilaga 1), men 

redovisas i korthet här. 

Inledningsvis kodades artiklarna utifrån struktur. Först vilken tidning de 

tillhörde, sedan vilken händelse de tillhörde och slutligen vilken slags artikel det var. 

Sedan kodades artiklarna utifrån antingen Bernie Sanders eller Hillary Clinton (eller 

båda). Först en fråga om vilket fokus som ligger på kandidaterna i artikeln, antingen 

primärt fokus, sekundärt fokus, eller om kandidaten endast nämns i förbifarten. Sedan 

kodades artikeln utifrån tre stycken ramar: framgångsramen, lämplighetsramen, samt 

integritetsramen. Alla tre ramar har två sidor: vinnare/förlorare, lämplig/olämplig och 

hederlig/ohederlig. 
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Tillvägagångssätt	
 

Sammanlagt analyserades 195 artiklar. 107 från New York Times och 88 från 

Washington Post. En öppen provkodning utfördes på artiklar från New York Times 

(15 artiklar) och Washington Post (19 artiklar). Provkodningen visade att tre stycken 

ramar var dominerande i rapporteringen: framgångsramen, lämplighetsramen och 

integritetsramen. Artiklarna analyserades sedan utifrån om ramarna fanns med eller 

om de saknades. Tre stycken allmänna strukturfrågor ställdes först till varje artikel 

(vilken tidning artikeln var ifrån, vilken händelse artikeln tillhörde samt vad för slags 

artikel det var). Sedan ställdes en fråga rörande hur framträdande de två kandidaterna 

var i artiklarna (primärt fokus, sekundärt fokus eller knappt något fokus). Under de 

olika ramarna fanns det olika variabler. I framgångsramen fanns det åtta stycken 

variabler per kandidat (fyra vinnare, fyra förlorare). I lämplighetsramen fanns det sex 

stycken variabler per kandidat (tre lämplig, tre olämplig). I integritetsramen fanns det 

tio stycken variabler per kandidat (fem hederlig, fem ohederlig). Frågorna 

konstruerades på ett sådant sätt att det endast gick att svara nej (0) eller ja (1) på dem. 

Så antingen fanns något med eller så fanns det inte det. 

Frågorna konstruerades på ett sådant sätt att de inte skulle gå in i varandra. 

Detta visade sig dock inte vara helt enkelt. Om en av kandidaterna framställs som 

oärlig (fråga som ligger under integritetsramen) så skulle det även kunna betyda att 

den även då är olämplig för posten som president, och då passar frågan helt plötsligt 

in under lämplighetsramen. Men samtidigt så måste en person som beskrivs som 

oärlig inte per definition vara olämplig. Häri ligger ett problem med objektivitet och 

tolkning som ofta diskuteras i kvantitativ innehållsanalys (se ”Metoddiskussion”). 

Kvalitativ	innehållsanalys 
 

Huvudmetoden är en kvalitativ textanalys med fokus på framing. Här analyserades de 

utvalda ramarna tematiskt i detalj. Kvalitativ innehållsanalys används ofta i 

kombination med framing och agenda-setting då den tydligt kan visa vilka frågor som 

får större plats i nyhetsmedierna (Berger 2005).  

 Användandet av spelramar och strategiramar kan visa en tydlig skillnad på hur 

medierna ramar in narrativet. Om de mestadels fokuserar på positiva opinionssiffror 

och valresultat kan det leda till ett ”vinnande narrativ” kring den kandidaten som är i 

ledning, även om den endast har vunnit till exempel en stat. Och om de istället 
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fokuserar på negativa opinionssiffror och resultat så kan det leda till ett ”förlorande 

narrativ”. Därmed är det av intresse att analysera skillnaderna mellan mediernas 

användning av de båda typerna av ramar. 

 Den kvalitativa metoden är baserad på Baldwin Van Gorps framingmetod som 

går ut på fyra steg: 1) materialinsamling 2) öppen kodning 3) Kategorisering av 

koderna utifrån mening 4) selektiv kodning (Van Gorp 2010: 94-97). I denna studie 

har steg 1 och 2 hoppats över då materialinsamling och öppen kodning redan skett 

under den kvantitativa delen. Kategorisering (och även den selektiva kodningen) har 

även skett i den kvantitativa delen, men ny kategorisering behöver göras i den 

kvalitativa delen. I de ramarna som presenterats i den kvantitativa delen finns det 

många mindre ramar som kan analyseras mer i detalj i den kvalitativa analysen.  

Varje frame, menar Van Gorp, kan redovisas i vad han kallar för ett ”frame 

package”, som i sin tur består av ”framing devices” och ”reasoning devices” (Van 

Gorp 2010). ”Framing devices” är det manifesta innehållet, det vill säga det som 

uttrycks i själva texten. Några exempel på detta är teman, subteman, aktörer, 

händelser, kontraster och statistik (Van Gorp 2010: 91) samt metaforer, historiska 

exempel, slagord, skildring och visuella bilder (Gamson & Modigliani 1989: 3-4). 

”Reasoning devices” är de bestämda funktionerna som ramarna innehar när de 

tillämpas på särskilda frågor. En viktig skillnad mellan ”framing devices” och 

”reasoning devices” är att ”reasoning devices” inte finns med i alla texter från första 

början, utan kommer oftast fram först vid själva tolkningen av texten (Van Gorp 

2010: 91). 

Tillvägagångssätt	
	
I den kvalitativa analysen togs det intressanta i det kvantitativa resultatet till vara och 

några av de mer intressanta beståndsdelarna analyserades mer grundligt. Det 

kvalitativa urvalet gjordes inte utifrån antal artiklar. Här analyserades bland annat 

sättet som de två kandidaterna ramades in på. I den kvantitativa delen påvisas och 

redovisas de allmänna skillnaderna istället för att helt tolkas. Till exempel så 

redovisas skillnaderna i framställningen av kandidaterna som vinnare kontra förlorare 

i den kvantitativa delen. I den kvalitativa analysen analyseras de ord som används i 

relation med vinsten/förlusten. Var det en stor vinst? En knapp vinst? Var det 

oavgjort? Kort sagt: i den kvantitativa delen presenteras skillnaderna, medan det i den 

kvalitativa delen redovisades hur skillnaderna manifesterade sig. Ofta händer det att 
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en forskare väljer ut ett fast antal artiklar även i den kvalitativa delen som talar för de 

andra artiklarna. Detta urval applicerades inte i denna studien då risken är att mycket 

intressant riskerar att falla bort. 

 Dessutom undersöktes det vem som sade vad. När Clinton och Sanders 

benämndes som hederliga eller ohederliga så var det av intresse att se vem det var 

som uttryckte det. Exempelvis vid användningen av ramen som handlar om det är en 

positiv/negativ kampanj så kan det vara av intresse om det är en kandidat som 

anklagar den andra kandidaten eller om det är väljare eller artikelförfattaren själv. 

 För att exemplifiera hur den kvalitativa analysen gick till kan användandet av 

opinionssiffror användas. Själva ”framing device” är då statistik. Den ”reasoning 

device” som då kommer fram är vilken funktion som ramen har, vad den får läsare att 

tänka på. Om det är opinionssiffror som pekar på en vinst för Clinton och en förlust 

för Sanders så är det vad läsarna kommer att tänka på. På samma sätt kan huruvida 

kandidaten stöttas av eller stöttar individer med högt anseende användas. Om 

tidningarna konstant nämner Clintons ”allierade” i positiv bemärkelse, till exempel 

om de ofta nämner att hon stöds av högt uppsatta politiker i partiet, samtidigt som de 

undviker att nämna Sanders allierade så kan det få läsare att tänka att Sanders inte alls 

stöds av andra personer från partiet och detta, adderat med att Clinton gör det, skapar 

ett förlorande narrativ kring Sanders.   

Metoddiskussion	
	
Det går såklart att diskutera fram och tillbaka vilka metoder som passar bäst för 

studien. En kombinerad kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys valdes för att de 

båda kompletterar varandra väl för ändamålet. En kvalitativ analys av det stora 

materialet som samlats in skulle ta lång tid att göra och risken att intressanta delar av 

materialet skulle hamna i skymundan är överhängande. Det är där den kvantitativa 

analysen kommer in i bilden. En av de största fördelarna med den är att den är 

effektiv, och utan den hade det kunna vara nära på en omöjlighet att genomföra en bra 

och djup analys av det stora materialet (Nilsson 2010: 122). I en kvalitativ analys kan 

det dessutom uppstå en viss generaliserbarhet om det inte finns något kvantitativt att 

luta sig tillbaka på. 

 Något som kan vara både en fördel och nackdel med en kvantitativ analys är 

att man ibland behöver förenkla det man eftersöker för att materialet ska kunna kodas 

överhuvudtaget. Fördelen med förenklingen är att materialet faktiskt går att kunna 
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koda och analysera. Nackdelen är att intressanta delar av innehållet kan ”glömmas 

bort”. Det är här viktigt att ha i åtanke att ingen metod kan mäta exakt allt i ett 

innehåll (Nilsson 2010: 124). Därför är det en bra idé att addera en kvalitativ 

innehållsanalys som komplement till den kvantitativa innehållsanalysen. Nackdelarna 

går att korrigera med tillämpningen av en kvalitativ innehållsanalys. Det kvalitativa 

angreppssättet ger inte samma mätbarhet som det kvantitativa, vilket gör att 

intressanta saker riskerar att inte få plats i analysen. Detta gör att en kombination av 

de båda metoderna fungerar bra. De väger upp varandras för- och nackdelar.  

En nackdel med en framinganalys är att metoden ofta fått kritik för att vara allt 

för subjektiv. Van Gorps metod är framtagen för att minska subjektiviteten, men han 

menar även att någon grad av subjektivitet alltid kommer att finnas med oavsett vad 

(Van Gorp 2010: 103-104). Det som en person tolkar som negativt kan en annan tolka 

som neutralt eller positivt. Därför fungerar en kombinerad kvantitativ och kvalitativ 

metod bra då den kvantitativa metoden lägger stor vikt vid just objektiviteten. 

En studie anses ha hög validitet om det insamlade materialet är relevant för 

syftet – det vill säga om man faktiskt studerar det man ämnar studera. En studie anses 

ha hög reliabilitet om det som man eftersökt är korrekt (Ekström & Larsson 2010: 

14). Tanken är att olika forskare, vid olika tidpunkter, ska kunna analysera samma 

material och tolka det på samma sätt. Detta kan göras genom att urvalet är tydligt och 

att analysfrågor och kodscheman är tydligt komponerade för att således göra 

utrymmet för tolkning så litet som möjligt. Kodschemat i denna studie bygger dels på 

tidigare forskning (Grbeša 2012; Maurer 2014) vilket betyder att frågorna är väl 

prövade. Frågorna i kodschemat är inte särskilt öppna för tolkning. Ett exempel är 

frågan ”Nämns kandidatens prestationer eller framgångar”, en fråga som det endast 

går att svara ja eller nej på. Ofta finns det dock någon form av tolkning med i bilden 

(Nilsson 2010: 126). Den kvantitativa delen får anses innehava både hög validitet och 

reliabilitet. Enligt Esaiasson kan man testa reliabiliteten genom att genomföra ett 

reliabilitetstest, vilket betyder att man kodar en mindre del av materialet ytterligare en 

gång. Om det ser likadant ut efter den nya kodningen har studien hög reliabilitet 

(Esaiasson et al. 2010: 234-235). Detta genomfördes på den första händelsen, och 

samma resultat som den första kodningen uppnåddes vilket gör att studiens reliabilitet 

får anses vara hög. 

Just i denna studie användes dock en tolkning som bygger på motsatser 

(positiv/negativ, vinnare/förlorare, lämplig/olämplig och hederlig/ohederlig), vilket 
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skulle kunna vara ett problem. Dock så kodades endast det manifesta innehållet, det 

vill säga det som faktiskt stod i texten, vilket gör att subjektivitet inte får en stor roll i 

själva kodningen. En något mer subjektiv del av analysen kommer i diskussionen av 

det kvantitativa resultatet och sedan i den kvalitativa analysen. I den kvalitativa delen 

är det dock inte lika enkelt att säga att studien har hög reliabilitet, då det inte går att 

mäta i siffror på samma sätt som den kvantitativa delen går att göra. 

Slutligen kan sägas att om en annan forskare skulle använda sig av samma 

frågeställningar och kodschema som använts i denna studie skulle de troligtvis få fram 

samma resultat eftersom frågorna i kodschemat är konstruerade så att det endast går 

att svara ja och nej på dem, med minimala inslag av tolkning. När det gäller den 

kvalitativa delen är det svårt att säga med säkerhet att en annan forskare skulle 

genomföra analysen på samma sätt eftersom det finns en stor grad av tolkning. Men 

eftersom den kvalitativa delen lutar sig på en kvantitativ del (med hög validitet och 

reliabilitet) får studien som helhet sägas uppfylla både en hög validitet och reliabilitet. 

Resultat	
	
I denna del presenteras först generell statistik rörande fokus och frekvens av de olika 

ramarna. Sedan presenteras de tre ramarna var för sig, och sedan följer en diskussion 

om resultatet. Efter det följer en kvalitativ analys.  

Hillary Clinton var den kandidaten som det lades överlägset störst fokus på i 

de 195 analyserade artiklarna. Primärt fokus låg på Clinton i 52 procent av artiklarna, 

medan primärt fokus endast låg på Bernie Sanders i 30 procent av artiklarna. 

Sekundärt fokus låg på Sanders i 33 procent av artiklarna, medan Clinton låg på 25 

procent. Det som var utmärkande för Sanders del var att det i 37 procent av artiklarna 

knappt lades något fokus på honom alls (se Tabell 3). 
 
Tabell 3. Fokus på kandidaterna 

  Bernie Sanders Hillary Clinton 

Primärt fokus 30 % 52 % 

Sekundärt fokus 33 % 25 % 

Knappt något fokus 37 % 22 % 
n =195 
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Dessa siffror stämmer dessutom ganska bra när man analyserar de fyra händelserna 

var för sig. Hillary Clinton var den som primärt fokus låg på i de tre första 

händelserna. I den fjärde händelsen var det oavgjort mellan de två kandidaterna då 

båda två hamnade på 46 procent. Sekundärt fokus låg mest på Sanders vid de första 

tre händelserna, medan det låg mest på Clinton vid den sista händelsen. Sanders var 

alltid den som ”vann” kategorin ”Knappt något fokus”. Noterbart är att Sanders alltså 

inte var den som primärt fokus låg på vid den fjärde händelsen, trots att han då precis 

hade vunnit tre stater (se Bilaga 2-5). 

Det fanns stora skillnader i vilka ramar som användes för de olika 

kandidaterna. Vinnarramen användes överlägset mest i rapporteringen om Clinton, 

men även om förekomsten av ramen var hennes största så var det även Sanders 

största, där den positiva halvan av framgångsramen användes i nästan hälften av 

artiklarna. Clinton var dock även den som ramades in som förlorare mest. Hon var 

dessutom den mest lämpliga kandidaten, medan Sanders var den mest olämpliga 

kandidaten. Sanders ramades sedan in som hederlig medan Clinton ramades in som 

ohederlig i mer än hälften av artiklarna (se Tabell 4). 

	
Tabell 4. Frekvens av de olika ramarnas valens 

 Bernie Sanders Hillary Clinton 
Vinnare 50 % 87 % 
Förlorare 29 % 37 % 
Lämplig 17 % 37 % 
Olämplig 33 % 18 % 
Hederlig 31 % 16 % 
Ohederlig 17 % 52 % 

n =195 

	
Eftersom Clinton exempelvis ramades in som både vinnare och förlorare säger inte 

resultatet särskilt mycket. Därför är det viktigt att undersöka varje ram mer noga för 

att se på vilket sätt som de olika ramarna användes. 

 Det var ingen större skillnad mellan de båda tidningarna. Förekomsten av de 

olika ramarna stämde helt överens mellan dem. Det fanns vissa skillnader i procenten. 

Till exempel ramade Washington Post in Clinton som den förmodade vinnaren mer än 

vad New York Times gjorde, med en skillnad på tolv procent. Detta var den i särklass 

största skillnaden. I övrigt stämde ramarna överens, det vill säga att när Clinton 

ramades in som vinnare i New York Times så gjorde hon det också i Washington 

Post. När Sanders ramades in som hederlig i Washington Post gjorde han det även i 

New York Times. Av denna anledning analyserades alla artiklarna tillsammans. 
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Framgångsramen	
 

I framgångsramen innefattas prestationer eller framgångar rörande aktuella händelser 

(till exempel vinst i en debatt eller i ett primärval), tidigare prestationer eller 

framgångar, huruvida kandidaten förväntas vinna hela valet och om det förekommer 

några opinionssiffror eller undersökningar som pekar mot att någon av kandidaterna 

kommer att vinna (till exempel ett nomineringsmöte eller hela valet) (se Tabell 5). 

Dessa valensramar är antingen positiva (vinnare) eller negativa (förlorare). 

 
Tabell 5. Förekomsten av individuella ramar i ”Framgångsramen” 

 
  Bernie Sanders Hillary Clinton 

  Prestationer eller framgångar 32 % 33 % 

Vinnare  
Tidigare prestationer eller 
framgångar 1 % 9 % 

 
Förmdad vinst för kandidaten 2 % 34 % 

  Opinionssiffror eller 
undersökningar pekar på vinst 15 % 11 % 

  Misslyckanden eller förluster 7 % 5 % 

 Förlorare 
Tdigare misslyckanden eller 
förluster 7 % 28 % 

  Förmodad förlust för kandidaten 13 % 0% 

  
Opinionssiffror eller 
undersökningar pekar på förlust 3 % 5 % 

n =195 

	
När det gäller framställningen av de båda kandidaternas prestationer eller framgångar 

var de nästan likvärdiga, med endast en skillnad på 1 procent. Detta då de båda 

kandidaterna faktiskt vann flera olika saker. Hillary Clinton vann stort under ”Super 

Tuesday”, även om Bernie Sanders vann några stater han också. Dessutom innefattar 

denna ram inte bara vinster av primärval och nomineringsmöten, utan kan även 

innefatta exempelvis vinster i debatter. 

Då skillnaden var så pass liten går det inte att utläsa någon tydlig preferens 

från tidningarnas sida för någon av kandidaterna. När deras prestationer var bra eller 

när de nådde framgångar rapporterades det om det ungefär lika mycket. Däremot 

fanns det en stor skillnad i hur vinsterna ramades in, till exempel när det gäller vilka 

ord som används för att beskriva vinsterna. Detta kommer att visas i den kvalitativa 

delen. 
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Vid omnämnandet av kandidaternas tidigare prestationer eller framgångar i 

karriären var det en stor skillnad. Clintons tidigare framgångar nämndes i nio procent 

av artiklarna medan Sanders nämndes i endast en procent av artiklarna. Själva ramen 

var alltså inte särskilt frekvent i gestaltningen av Clinton, men står ut på grund av att 

den användes så pass ofrekvent som den gjordes i gestaltningen av Sanders. 

Motsatsramen, den om tidigare misslyckanden eller förluster, förekom ofta i Clintons 

fall. Hennes röst för kriget i Irak, hennes inblandning i Libyen 2012 samt hennes 

användande av en olovlig privat e-mailserver var de saker som nämndes. Dessa tre 

saker förekom såväl under den första händelsen som den sista händelsen, och hängde 

med hela tiden.  

Den mest använda ramen för Clinton var omnämnandet av hennes förmodade 

vinst. I 34 procent av artiklarna – och med Sanders två procent - stod det klart att 

Clinton var den uppenbara presidentkandidaten från demokraternas sida. Sanders, 

med endast ett fåtal omnämnanden, sågs alltså inte som en reell kandidat 

överhuvudtaget. Istället gestaltades han relativt frekvent – i tolv procent av artiklarna 

– som den förmodade förloraren. När det gäller Clinton så nämndes det inte en 

endaste gång att hon förmodligen skulle förlora.  

Den enda ramen där Sanders ”slog” Clinton var användandet av 

opinionssiffror eller undersökningar som pekade på vinst i ett primärval eller 

nomineringsmöte. Denna ram användes framförallt innan primärvalet i New 

Hampshire, där Sanders redan förväntades vinna stort. Skillnaden i användandet av 

opinionssiffror och undersökningar som pekade mot förlust var endast två procent, 

och Clinton var den som oftast pekades ut som förloraren. Även här var det 

framförallt inför primärvalet i New Hampshire som denna ram användes. Tidningarna 

använde opinionssiffror och undersökningar för att visa på att kandidaterna skulle 

vinna snarare än att de skulle förlora. Istället för att skriva att Sanders låg efter i 

undersökningar skrev de att Clinton ledde. 

Lämplighetsramen	
 

I lämplighetsramen innefattas kandidatens lämplighet som rollen som demokraternas 

presidentkandidat (och därmed även som president), vilken bild som ges av 

kandidaten, samt kommentarer på kandidatens kompetens (se Tabell 6). Dessa 

valensramar är antingen positiva (lämplig) eller negativa (olämplig). 
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Tabell 6. Förekomsten av individuella ramar i ”Lämplighetsramen” 

    Bernie Sanders Hillary Clinton 

 

Lämplig för rollen som 
demokraternas presidentkandidat 10 % 19 % 

 Lämplig  
Positiv bild av kandidaten som 
person 5 % 6 % 

  Positiva kommentarer på 
kompetens 3 % 13 % 

  
Olämplig för rollen som 
demokraternas presidentkandidat 17 % 10 % 

 Olämplig 
Negativ bild av kandidaten som 
person 13 % 6 % 

  
Negativa kommentarer på 
kompetens 3 % 1 % 

n =195 
 

Hillary Clinton ramades in som lämplig för rollen som demokraternas 

presidentkandidat i 19 procent av artiklarna, nästan dubbelt så mycket som Bernie 

Sanders. Sanders, å sin sida, ramades in som olämplig i 17 procent av artiklarna 

medan Clinton ramades in som olämplig i tio procent av artiklarna. Sanders ramas 

ofta in som olämplig då det skrivs att han inte kommer att kunna få igenom sin 

plattform. Antingen stämmer inte siffrorna eller så kommer förslagen aldrig gå 

igenom kongresshuset som styrs av republikaner. Att Clinton, som deklarerade att hon 

var mest stolt över att ha republikanerna som fiender i den första debatten, skulle få 

det svårt att få igenom sin plattform nämndes inte alls. 

Det var ingen större skillnad i om det gavs en positiv bild av kandidaterna 

(endast en skillnad på en procent). Däremot framställde artiklarna Sanders karaktär i 

negativt ljus i 13 procent av artiklarna, ungefär dubbelt så mycket som Clinton. I 

Sanders fall är det framförallt hans ålder och hans utseende som det kommenteras 

kring. I Clintons fall är det att hon framstår som programmerad och att väljarna inte 

kan relatera till henne. 

En av de större skillnaderna i lämplighetsramen är kommentarer kring de båda 

kandidaternas kompetens. Positiva kommentarer kring Sanders kompetens förekom 

endast i tre procent av artiklarna, medan positiva kommentarer kring Clintons 

kompetens förekom i 13 procent av artiklarna. Negativa kommentarer kring Sanders 

kompetens förekom i tre procent av artiklarna, medan negativa kommentarer kring 

Clintons kompetens förekom i en procent av artiklarna.  

Över hela händelseförloppet var Clinton dem som ramades in som mer 

lämplig vid samtliga händelser, och Sanders ramades in som olämplig vid alla 
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händelser. Det gavs en positiv bild av kandidaterna vid varsin händelse (oavgjort vid 

två). Clinton ramades in som den mer kompetenta vid samtliga händelser, medan 

negativa kommentarer kring Sanders kompetens fanns vid hälften av händelserna (se 

Bilaga 13-16). 

Integritetsramen	
 

I integritetsramen innefattas kandidatens hederlighet, om det går att lita på 

kandidaten, om kandidaten stöttas av eller stöttar individer med högt/lågt anseende 

och gällande vilken slags kampanj kandidaten bedriver (se Tabell 7). Dessa 

valensramar är antingen positiva (Hederlig) eller negativa (Ohederlig).  

 
Tabell 7. Förekomsten av individuella ramar i ”Integritetsramen” 

    Bernie Sanders Hillary Clinton 

  
Kandidatens hederlighet antyds 
eller beskrivs 17 % 12 % 

 

Antyder att kandidaten går att lita 
på 5 % 2 % 

Hederlig  

Kandidaten stöttas av/stöttar 
individer/grupper med högt 
anseende 6 % 10 % 

  Antyder att kandidaten bedriver 
en positiv kampanj 4 % 2 % 

  Antyder att kandidaten kommer 
fortsätta driva en positiv kampanj 0 % 0 % 

  
Kandidatens ohederlighet antyds 
eller beskrivs 6 % 21 % 

  
Antyder att kandidaten inte går 
att lita på 2 % 13 % 

Ohederlig 

Kandidaten stöttas av/stöttar 
individer/grupper med lågt 
anseende 2 % 12 % 

  
Antyder att kandidaten bedriver 
en negativ kampanj 7 % 6% 

  

Antyder att kandidaten kommer 
fortsätta driva en negativ 
kampanj 0 % 0 % 

n =195 
 

För Bernie Sanders del var integritetsramen en ram där han tydligt ramades in som 

med hederlig än Clinton. För Clintons del framställde användningen av den negativa 

valensen i ramen henne som ohederlig överlag. Det var en tydlig kontrast jämfört med 

de två föregående ramarna där Clinton överlag ramades in på ett positivt sätt. 
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Den mest använda ramen för Sanders var den som beskrev honom som 

hederlig, medan det för Clinton var raka motsatsen då hon ramades in som ohederlig i 

mer än en femtedel av artiklarna.  

Individer som stöttade Sanders (eller som Sanders stöttade) nämndes inte alls 

särskilt ofta varken i positiv eller i negativ bemärkelse. Individer som stöttade Clinton 

(eller som hon stöttade) nämndes nästan lika ofta, både i positiv såväl som i negativ 

bemärkelse. Clintons ”allierade” som nämndes på ett positivt sätt var framförallt högt 

uppsatta politiker inom partiet och andra med hög trovärdighet, till exempel New 

York Times, Des Moines Register och andra tidningar (Gearan & Wagner 2016). När 

det gäller de negativa ”allierade” var det två stora grupper som stod ut. Hennes 

tvivelaktiga relation med Wall Street var en (Rappeport 2016c; Gearan & Tumulty 

2016), och Gloria Steinem och Madeleine Albright var en annan. Det finns dock en 

stor skillnad mellan de båda. Steinem och Albright har inte något vidare lågt anseende 

alls (tvärt om snarare), utan det var vissa uttalanden som de gjorde som fick 

tidningarna att måla upp dem i negativ bemärkelse. När det framdagades att unga 

kvinnor överlag röstade på Sanders över Clinton sade Albright bland annat att det 

fanns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra (Winnowing 

Out the Candidates 2016) och Steinem sade i en intervju att unga kvinnor bara röstade 

på Sanders för att träffa killar (Rappeport 2016b; Phillip & Stead Sellers 2016). 

 Huruvida kandidaten bedrev en positiv eller negativ kampanj var inte särskilt 

frekvent förekommande i artiklarna. Sanders var dock den som, enligt artiklarna, 

bedrev både en positiv och en negativ kampanj. I de fallen hans kampanj framställdes 

som negativ var det ofta Clinton, eller förespråkare för hennes kampanj, som var de 

som lade fram anklagelserna (exempelvis Martin & Healy 2016; Martin 2016a; Balz 

& Rucker 2016). 

 Användningen de olika ramarna som innefattas i integritetsramen var relativt 

lik sett över hela händelseförloppet. Sanders var alltid den som ramades in som mer 

hederlig, och Clinton den som ramades in som med ohederlig. Clinton ramades in 

som att hon stöttades av/stöttade av personer som hade högt anseende vid tre av fyra 

händelser. Clinton framställdes som att hon inte gick att lita på vid samtliga händelser. 
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Diskussion	av	resultatet	
 

Resultatet visade tydligt att Clinton var den som fick mest plats i rapporteringen. Hon 

var primärt fokus i 52 procent av artiklarna medan Sanders var det i 30 procent av 

artiklarna. Detta är intressant med tanke på att Sanders och hans kampanj anklagat 

medierna för att undvika att skriva om honom, och resultatet visar att dessa 

anklagelser stämmer. Men varför fick Sanders mindre plats? Det finns självklart flera 

anledningar till det, men en av de större är att Clinton faktiskt är den kändare 

personen av de båda, och därmed är intresset större för henne. Det kan tyckas trivialt 

när det gäller rapportering av ett val, men det ligger nog något i det. Man kan tycka att 

det bör skrivas mer om Sanders just för att han inte är lika känd, att det är tidningarnas 

(och andra mediers) roll att informera allmänheten om honom eftersom det ändå 

enbart stod mellan honom och Clinton. Ett bra exempel på när de inte skrev om 

Sanders tillräckligt var i den fjärde händelsen där han precis hade vunnit 

nomineringsmöten i tre stater.  

 Trots Sanders vinst låg primärt fokus på honom lika mycket som på Clinton. 

Det var till och med på det viset att det knappt låg något fokus på honom i nästan lika 

många artiklar (se Bilaga 5). Det går att argumentera för att de tre stater han vann var 

relativt små, och att hans vinst hade en väldigt liten inverkan på det stora hela, men 

det handlar ändå om en amerikansk presidentkandidat som vunnit tre stater. Ett annat 

argument för att det inte skrivs tillräckligt mycket om honom är antalet artiklar kring 

den fjärde händelsen. Det var endast 28 artiklar under veckan som innefattade ramar 

rörande framgång, lämplighet och integritet. Detta går dock att invända emot då det, 

som tidigare sagts, var tre relativt små stater. När Clinton vann alla de staterna som 

hon gjorde under händelse tre var det 49 artiklar, och med tanke på storleken på de 

staterna (utgjorde cirka hälften av samtliga delegater) är skillnaden ganska rimlig. 

Däremot är det onekligen intressant att primärt fokus låg på Sanders och Clinton 

exakt lika ofta vid den fjärde händelsen (se Bilaga 5). Trots att Clinton alltså inte vann 

någon stat under veckan var hon ändå lika framträdande i rapporteringen som Sanders 

var. Och eftersom hon även var den som sekundärt fokus låg på under händelsen fick 

hon till och med större plats än Sanders i rapporteringen. 

När det gällde kandidaternas lämplighet (eller olämplighet) i rollen som 

demokraternas presidentkandidat ramades Clinton in överlag som mest lämplig. Det 

gavs positiva kommentarer på hennes kompetens (till exempel erfarenheter och 
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utbildning) i fler artiklar än Sanders, men positiva kommentarer på hennes kompetens 

förekom ändå endast i 13 procent av artiklarna. Detta är intressant då hon ändå varit 

utrikesminister. Det är få som besitter den erfarenheten som hon innehar. Det är även 

intressant att positiva kommentarer på Sanders kompetens inte tas upp oftare med 

tanke på hans långa politiska karriär, både i kongressen och i senaten. Här är det 

viktigt att ha framing i åtanke. Precis som De Vreese, Peter & Semetko (20001: 108) 

skriver betyder framing att man väljer ut och fokuserar på vissa delar av verkligheten 

samtidigt som man då utesluter andra delar. När det finns en avsaknad av Sanders 

kompetens kan det utläsas som negativt då man har frångått det och istället fokuserat 

på något annat, exempelvis Clintons kompetens eller lämplighet överlag (eller någon 

av de andra ramarna).  

Även teorin om agenda-setting kan appliceras här. McCombs (1977) menar att 

det finns olika sätt att se på relationen mellan massmediers agenda och den allmänna 

agendan. Om medier inte berättar om ett ämne kommer det allt som oftast inte 

existera på vår personliga agenda. Avsaknaden av rapportering om Sanders 

kompetens kan då göra att publiken helt enkelt inte vet om den. Och om medier inte 

anser att det är viktigt bedömer vi det inte heller som viktigt. Framförallt passar 

”second-level agenda setting” in. Det är när medier betonar vissa attribut eller 

karaktärsdrag vilket gör att det är de attributen och karaktärsdragen som allmänheten 

tänker på (Balmas & Sheafer 2010: 205; Maurer 2014: 600). Ett bra exempel är 

kandidaternas ålder och utseende. Sanders ålder nämns betydligt oftare än Clinton 

ofta när det inte är relevant för artikeln. Det finns en viss förståelse för att Sanders 

ålder nämns om artikeln exempelvis handlar om att han är för gammal för att bli 

president. Då är det högst rimligt, och sanningen är att han är gammal. Han är äldre än 

alla de andra kandidaterna och skulle dessutom bli den äldsta valda presidenten i 

landets historia. Men när artikeln handlar om något helt annat, exempelvis 

rapportering av ett valresultat, finns det inget större intresse att veta hur gammal 

Sanders (eller Clinton för den delen) är. Det kan också vara viktigt att ha i åtanke att 

även Clinton skulle bli en av de äldsta presidenterna. 

Även framställningen av kandidaternas utseende och beteende är av intresse. 

Sanders framställs ofta som en gammal och galen gubbe. Clintons utseende nämns 

knappt alls i negativ bemärkelse, på sin höjd beskrivs hon som trött eller att hon har 

en för gäll röst. En enkel förklaring till det skulle kunna vara att hon är en kvinna. När 

en sådan stor del av Clintons eget narrativ är att hon kan bli landets första kvinnliga 
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president fungerar det inte riktigt att skriva negativt om hennes utseende. Samtidigt 

kan man tycka att det inte bör rapporteras något om någon av kandidaternas utseende 

eftersom det inte gör de varken bättre eller sämre som kandidater. 

Framgångsramen var mer positiv än negativ. Artiklarna ramade in Clinton 

som vinnare (och som den förmodade vinnaren) snarare än att rama in Sanders som 

förlorare (och som den förmodade förloraren). Eftersom studien undersöker händelser 

som ibland innefattar olika sätt att vinna blir detta resultat något svårtolkat. Vissa 

vinster är uppenbara, exempelvis vinst i ett primärval. Där finns det en tydlig vinnare 

och en tydlig förlorare). Samtidigt kan en kandidat vinna en mindre vinst, exempelvis 

genom att vinna de ungas röst eller kvinnors röst. Vid debatter är det mer svårtolkat, 

och desto svårare att utse en vinnare då en sådan tolkning måste bli subjektiv (såvida 

man inte kan fråga exakt alla som tittade på debatten vem som vann det vill säga).  

Men vad betyder användningen av positiva ramar istället för negativa ramar? 

De Vreese, Peter & Semetko (2001: 108) menar att ramar ”select, organize and 

emphasise certain aspects of reality, to the exclusion of others”. Fokus på framgång 

för Clinton kan tolkas som negativt för Sanders, eftersom det positiva för honom inte 

nämns. Implicit betyder det att om Clinton ramas in som den förmodade vinnaren blir 

Sanders den förmodade förloraren utan att tidningarna behöver nämna det. Kanske är 

det ett sätt att kringgå kritik från supportrar till Sanders? Eller att i alla fall mildra den. 

Kvalitativ	analys	

Framgångsramen	
 

En intressant skillnad mellan gestaltningen av de båda kandidaterna var de ord och 

beskrivningar som användes när de antingen hade vunnit en eller flera stater eller när 

de framställdes som en potentiell vinnare i en stat. 

 Ett bra exempel på detta är vid den andra händelsen, där det nämndes relativt 

ofta att Sanders med största sannolikhet skulle vinna det uppkommande primärvalet i 

New Hampshire, bland annat för att han ledde i de flesta undersökningar (exempelvis 

Chozick 2016a; Horowitz & Alcindor 2016). Detta i sig säger egentligen ingenting – 

leder en kandidat i undersökningar är de självklart favorit. Det intressanta ligger i hur 

tidningarna ramade in denna potentiella vinst.  Antingen skulle han vinna på grund av 

att han redan var en familjär person i staten (exempelvis Burns 2016; Healy 2016a; 
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Horowitz & Alcindor 2016), och det faktum att hans egen hemstat Vermont gränsade 

till New Hampshire nämndes också ofta, eller så spelade vinsten ingen större roll då 

New Hampshire inte är värt särskilt många delegater. Och det är faktiskt ett bra 

argument: staten är helt enkelt, på det stora hela, inte värt särskilt mycket alls med 

sina totalt 24 delegater. Anledningen till att New Hampshire (och även Iowa) är 

viktiga stater är att de är de första staterna som röstar. Mediernas fokus är större än 

vad det kanske borde vara. Det går att jämföra med den fjärde händelsen där staterna 

Alaska (16 delegater), Hawaii (25 delegater) och Washington (101 delegater) röstade. 

Trots den stora skillnaden i det totala antalet delegater mellan händelserna skrevs det 

ändå 56 fler artiklar (innehållandes de valda ramarna) efter Iowa och inför New 

Hampshire än vad det gjorde för de tre andra staterna.  

 Även gestaltningen av Sanders vinst i de tre staterna är intressant att 

undersöka noggrannare. Dagen för vinsterna beskrevs som en av de mest 

framgångsrika dagarna i hela hans kampanj (Rucker 2016). Framställningen av 

Sanders vinst beskrevs som en stor vinst. Ord som ”dominerade” (Hohmann 2016b) 

och att han ”svepte” de staterna han vann (Robinson 2016b) användes. Han vann 

dessutom stort i ytterligare två stater några dagar innan. Men det nämndes ofta efter 

det att Sanders framgångar hade nämnts att det inte var tillräckligt för att komma i 

närheten av Clinton. Det nämndes till och med att det visserligen inte var omöjligt för 

Sanders att komma ikapp, men att det var osannolikt (Robinson 2016b). Allt som 

oftast nämndes hans vinster bara som att han helt enkelt hade vunnit, med avsaknad 

av starka värdeord (exempelvis Philip, Wagner & Gearan 2016; Parker 2016). Detta 

skapade ett negativt narrativ kring Sanders, trots att han alltså vann han också. Det 

nämns även ofta att trots att Sanders vann en stat (eller flera), eller enbart att det gick 

bättre än förväntat, skulle han snart börja förlora igen eller så kunde han fortsatt vinna 

några stater, men att det i slutändan inte skulle vara tillräckligt (exempelvis Gearan 

2016; Cohn 2016; Alcindor 2016b). Det kändes nästan som om tidningarna kände sig 

tvungna att spela ner Sanders vinster konstant. När hans vinster ”spelades ner” så pass 

mycket som de gjorde kan det bidra till skapandet av ett förlorande narrativ. Trots att 

Sanders vann spelade det ingen roll eftersom han ändå inte skulle kunna komma 

ikapp. Eftersom narrativ bidrar till vår förståelse för vad som sker i världen (Berger 

1997: 7) skulle det kunna betyda att allmänheten såg på Sanders som en förlorare 

redan innan många stater röstat. Sanders vinster vid den fjärde händelsen beskrevs 

dessutom som att de inte kom som någon överraskning, och att det stod klart redan 
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innan nomineringsmötena att han skulle vinna (exempelvis Chozick 2016c; Gearan 

2016; Cohn 2016). Detta är intressant att jämföra med hur tidningarna ramade in 

Clintons vinster vid den tredje händelsen, när hon vann flera stater under ”Super 

Tuesday”. 

Hennes vinst på ”Super Tuesday” ramades in som stor. Starka ord som att hon 

”svepte” flera stater (Joseph 2016), att det var en ”jordskredsseger” (Martin & Cohn 

2016), att vinsterna var ”markanta” (Goodman 2016), ”avgörande” (Haberman 2016), 

”imponerande” (Martin 2016b), ”rungande” (Schwartzman 2016), ”kraftiga” (Weiner 

2016) och ”överväldigande” (Wagner, Gearan & Phillip 2016). Två saker var tydliga: 

Clintons vinst var stor, men den beskrevs inte som förväntad. Hur kommer det sig att 

det var förväntat när Sanders vann stort, men när Clinton vann stort nämndes det 

knappt att det var väntat? Huruvida de enskilda reportrarna har tagit ett aktivt beslut 

att tona ner Sanders vinster eller inte går såklart inte att svara på utan att fråga dem. 

Det som går att säga är att denna nedtoning inte direkt gagnade Sanders på något sätt. 

Hans vinster tonades ner till att vara förväntade, medan Clinton vann stort. Sanders 

narrativ var negativt, Clintons narrativ var positivt. Media satte Sanders som förlorare 

och Clinton som vinnare på agendan, vilket kan påverka hur väljarna sedan röstar 

(Castells 2009: 157). 

Intressant är att Sanders ramades in som att han var tvungen att ta 

nomineringen ifrån Clinton (Milbank 2016), trots att hon inte hade vunnit den än. I en 

artikel stod det att primärvalet kunde fortgå i flera månader vilket skulle dra pengar 

och tid från Clinton – något som hon skulle behöva spara för att kunna vinna i 

November (Wagner, Gearan & Phillip 2016). Det var som om nomineringen vore 

hennes utan att primärvalen och nomineringsmötena behövdes. Att hon skulle bli 

demokraternas presidentkandidat var väldigt troligt redan från första början, men att 

så tydligt gestalta henne som den redan klara kandidaten känns något underligt. Här 

kan vad som kallas för ”second-level agenda setting” kopplas in. Det är när media 

betonar vissa drag eller attribut hos kandidater, vilket leder till att allmänheten även 

tänker på kandidaterna utefter detta fokus (Balmas & Sheafer 2010: 205; Maurer 

2014: 600). När det då är återkommande i medierapporteringen att positionen i 

praktiken är hennes, och att Sanders måste ta den ifrån henne så kan väljarna tänka på 

honom som någon som ”stör”. Men det kan också vara negativt för Clinton. Det kan 

tolkas som att hon, och det demokratiska partiet, inte bryr sig om alla de stater som 

ännu inte hade röstat.  
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När Clintons tidigare förluster i primärval eller nomineringsmöten mot Obama 

2008 nämns görs det i samband med att hennes vinster nämns. Kanske är detta för att 

göra hennes framgångar att framstå som större? Det nämns att hon förlorade mot 

Obama i vissa stater (Healy 2016a) och i vissa fall att hon förlorade stort mot Obama i 

flera stater (How the Candidates Fared in Georgia, Massachusetts, Texas and Virginia 

2016) men att hon nu slog Sanders stort. Frågan är om detta egentligen är relevant? 

Att hon förlorade mot en kandidat åtta år tidigare betyder föga lite när hon möter en 

helt annan kandidat. Vilken annan funktion kan jämförelsen med Clintons tidigare 

förluster ha än att få hennes vinst att se bättre ut? 

När det så uppenbart framstår som att det går bra för Clinton, och att hon till 

och med troligtvis kommer att vinna nomineringen, finns det en risk att väljare 

överväger att rösta på henne för att de helt enkelt tror att hon kommer att vinna. Att 

det inte finns någon anledning att rösta på någon annan eftersom hon ändå verkar 

vinna. Något som kallas för ”bandwagon effect” (Becker & Scheufele 2014). 

Samtidigt kan det vara så att många har valt att rösta på Sanders enbart för att det 

verkar se ut som att han kommer att förlora för att på så sätt stödja en ”underdog”. 

Detta kallas då för ”underdog effect” (Becker & Scheufele 2014). Detta skulle då 

kunna förklara vissa av Sanders vinster (exempelvis Michigan) som kom som en 

överraskning då opinionsundersökningarna tydde på att han skulle förlora, eller det 

”oavgjorda” resultatet i Iowa där han låg långt efter i undersökningarna.  

 En aspekt som visserligen inte var konstant förekommande, men som ändå 

förekom i flera artiklar, var rapporteringen av superdelegater. The Democratic 

National Committee (DNC) har instruerat medier att inte använda sig av 

superdelegater (högt uppsatta personer inom partiet) i sin rapportering eftersom det 

ger en felaktig bild av hur många delegater kandidaterna faktiskt har (Abramson 

2016). Superdelegater är helt fria att välja vilken kandidat de ska stödja, och kan i 

praktiken byta kandidat hur många gånger de vill. Superdelegaternas röster spelar 

heller ingen roll förrän på det Demokratiska konventet. Trots detta togs 

superdelegaterna med i statistiken i flera artiklar (exempelvis Gearan, Phillip & Izadi 

2016; Chozick 2016c; Hohmann 2016b). Användningen av superdelegaterna gjorde 

att Clintons ledning såg mycket större ut än vad den egentligen var. Medias inramning 

av Clintons ledning som större än vad den faktiskt var kan kopplas till både framing 

och agenda-setting. Media har valt ut vissa aspekter i valet och låtit de ta större plats i 

artiklarna (Strömbäck & van Aelst 2010: 41). När de sätter agendan att Clinton leder 
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stort istället för knappt så kan också läsarna tänka på henens vinst som större än vad 

den faktiskt var. 

 Överlag var det ett förlorande narrativ för Sanders och ett vinnande narrativ 

för Clinton. Enligt Berger (1997: 7) kan detta få allmänheten att tänka på Clinton som 

den slutgiltiga vinnaren och Sanders som den slutgiltiga förloraren trots att 

primärvalet när narrativen tillämpades inte än var avgjort. Detta skulle kunna påverka 

hur väljarna därmed röstar. Om de tror att Sanders kommer att förlora och att Clinton 

kommer att vinna är det möjligt att de röstar på Clinton. 

Lämplighetsramen	
 

Huruvida en kandidat ramas in som lämplig för rollen som demokraternas 

presidentkandidat (eller som president) är så klart viktigt. Framförallt då det, om en 

kandidat inte anses vara lämplig för rollen, oerhört negativt för kandidaten. Är man 

inte lämplig för rollen så borde det vara svårt att faktiskt vinna valet. Därför är det 

intressant att lämplighetsramen ändå var den minst använda ramen i positiv 

bemärkelse för båda kandidaterna. För Sanders del var det dock den mest använda i 

negativ bemärkelse.  

Clinton ramades in som den mer lämpliga kandidaten. Två saker stod ut i 

gestaltningen: hennes erfarenhet och kunskap. Hennes CV beskrevs som ”enastående” 

(Gabriel 2015) och att hon nådde framgångar i senaten (Phillip & Wagner 2016). 

Sanders erfarenheter och kunskap skrevs det inte alls lika mycket om. Clinton 

beskrevs även som att hon faktiskt kunde vinna i valet i november (Kaplan & 

Sussman 2016). Det nämndes samtidigt inte att Sanders inte kunde göra det (eller att 

han kunde det för den delen). Detta är en del av framing. Media väljer ut vissa 

beståndsdelar (Clintons erfarenheter och kunskap i detta fall) att fokusera på, 

samtidigt som andra beståndsdelar (Sanders erfarenheter och kunskap) får stå åt sidan 

(de Vreese, Peter & Semetko 2001: 108). 

För Sanders del var fyra saker utmärkande rörande hans olämplighet: hans 

ålder, hans utseende, att hans tankar var orealistiska och att han var en socialist. 

Sanders beskrevs ofta som att han såg ”ilsken ut” (Tumulty 2015) eller ”arg” 

(Hohmann 2016a), att han inte såg ut som en president (Milbank 2015). Tidningarna 

gjorde sig även lustiga över hans dialekt (”millionayuhs” istället för ”millionaires”) 

och att han mest gestikulerade vilt omkring sig (Milbank 2015) samt att var ”envis” 
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(Alcindor 2016a). Detta är negativa karaktärsdrag som media fokuserat på, och är en 

del av ”second-level agenda setting”. De betonar vissa karaktärsdrag så pass mycket 

att allmänheten därefter tänker på dessa karaktärsdrag (Balmas & Sheafer 2010: 205; 

Maurer 2014: 600). När Sanders ramas in som icke-presidentiell kan således 

allmänheten tänka på honom som det, och det är inte alls bra för Sanders.  

Hans planer och program beskrevs som ”orealistiska” (Balz & Gearan 2015) 

eller att han var bra på att sätta upp mål, men att han inte kunde följa upp dem (Blow 

2016). Hans mål beskrevs dessutom som ”värdiga men ouppnåeliga” (Wagner & 

Philip 2016) och hans program beskrevs som att de aldrig skulle kunna antas (Landler 

2016; Healy & Alcindor 2016). Han beskrevs även ofta som en svag kandidat i själva 

”huvudvalet” (Helderman & Clement 2016) och att han var en ”verkningslös idealist” 

(Eskew 2016). Detta är även det väldigt negativt för Sanders del. Att han inte kommer 

få igenom hans politiska plattform eller att han skulle vara en dålig kandidat i 

huvudvalet kan inte tolkas på något annat sätt än att han helt enkelt inte är lämplig för 

rollen. Att få igenom sin plattform helt och hållet är relativt svårt i USA, eftersom det 

beror på vilket parti som har majoriteten i kongressen och senaten. Clinton skulle 

även hon få det svårt att få igenom sin plattform om republikanerna skulle kontrollera 

kongressen och senaten, men detta nämndes inte särskilt ofta i rapporteringen. Det var 

också intressant att Sanders mål beskrevs som ”värdiga men ouppnåeliga” (Wagner & 

Philip 2016), och detta kanske säger något om medias syn på politik i allmänhet.  

Sanders politiska åskådning återkom frekvent i rapporteringen. Ofta beskrevs 

han som en socialist (exempelvis Rappeport 2015; Kristof 2016; Phillip, Wagner & 

Gearan 2016) eller som endast en vänsterkandidat i den yttersta periferin (Healy 

2016a), trots att han själv ser sig själv som socialdemokrat (alternativt demokratisk 

socialist) (exempelvis Poniewozik 2015; Tumulty 2016). När han benämndes som en 

socialdemokrat var det ofta inom citationstecken (exempelvis Wagner 2016; Wagner 

& Fahrenthold 2016). I USA, ett land där kommunister fortfarande ses som ett reellt 

hot, är denna distinktion viktig. Sanders jämför ofta och gärna sig själv med den 

socialdemokrati som förekommit i de nordiska länderna (exempelvis Balz & Gearan 

2015; Krugman 2015b), vilket såklart differerar från den socialism som exempelvis 

förekom i Sovjetunionen eller på Kuba. Frågan är om vanliga amerikaner vet 

skillnaden? Deras egen personliga erfarenhet av socialism bör, generellt sätt i alla fall, 

vara tämligen liten. Därför är det viktigt att medier faktiskt beskriver skillnaderna. Att 

kalla Sanders för en socialist och låta det vara osagt kan orsaka oerhörda problem för 
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honom. Kanske var det så att Sanders inte var helt tydlig med hur hans politiska 

åskådning såg ut eftersom det är han som, oavsett vilket epitet man ger honom, är en 

socialist. Samtidigt är det genom media som många människor får sin information 

ifrån, och om media då fokuserar på Sanders som socialist snarare än socialdemokrat 

är det möjligt att läsarna, om de inte tar till sig annan information, helt enkelt ser 

Sanders som en fullblodad socialist.  

 Inramningen av Sanders som olämplig, oavsett om det gäller hans ålder, hans 

kroppsspråk eller hans politiska ideologi, skapade troligtvis ett stort problem för 

honom. Enligt Balmas & Sheafer (2010) så gör mediers fokus på vissa attribut och 

karaktärsdrag hos politiska kandidater att väljarna sedan har dessa attribut och 

karaktärsdrag i åtanke när de väljer vilken kandidat de tänker rösta på. Så om Sanders 

ramas in som olämplig genom att upprepa hans ålder eller att han är en socialist så är 

det detta som väljarna tänker på. Och när de fokuserar på Clintons kompetens och 

lämplighet, samtidigt som de inte ramar in henne som olämplig, så är det detta 

väljarna kommer att erinra sig när de röstar. Med resultatet av denna studie i åtanke, 

samt att den är uppbackad av tidigare forskning, har mediernas inramning av Sanders 

som olämplig och Clinton som lämplig eventuellt kunnat vara bidragande till att 

Sanders förlorat och att Clinton har vunnit mer. Men stämmer detta även överens i 

tidningarnas framställning av de båda kandidaternas integritet? 

Integritetsramen	
 

Något av det mest intressanta som fanns i resultatet var det faktum att Clinton 

ramades in som ohederlig i mer än hälften av alla artiklar, medan Sanders ramades in 

som hederlig i nästan en tredjedel av artiklarna. Det var alltså en tydlig skillnad 

mellan de båda kandidaterna. 

Clinton beskrevs väldigt ofta som att hon ”flip-floppade”, det vill säga att hon 

bytte position i sakfrågor (exempelvis Balz & Gearan 2015; Krugman 2015a). Hon 

beskrevs ha bytt sida så ofta att många demokrater till och med började fundera över 

hennes ärlighet och politiska kompetens (Healy 2015). Detta är såklart ett problem för 

vilken politiker som helst. Att byta position i sakfrågor ses som negativt, och i 

Clintons fall var det definitivt så också, men frågan är om hon inte dömdes lite för 

hårt för detta. Med tidningarnas uppenbart negativa ton rörande hennes byte blir det 

svårt för läsare att se på henne med positiva ögon. Hade tidningarna istället ramat in 
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hennes byte som positivt, till exempel att hon med erfarenhet och kunskap ändrade 

åsikt, hade gestaltningen av det hela även sett betydligt mer positivt ut. Clinton sade 

det bra själv när hon sade att hon är som vilken människa som helst, att hon tar till sig 

ny information och ser vad som händer i världen (Balz & Gearan 2015). Det bör 

kanske ändå ses som ett positivt karaktärsdrag, att man kan tänka sig att ändra 

ståndpunkt om man tar till sig ny information som förändrar ens syn på det hela. Detta 

går att koppla till framing, där vissa beståndsdelar av den uppfattade verkligheten 

valts ut och sedan sätts samman till ett narrativ som förespråkar en särskild tolkning 

(Entman 1991: 6). New York Times och Washington Post valde ut en beståndsdel 

(Clintons benägenhet att byta åsikt i sakfrågor) och framställde den som stor. De 

framställde det dessutom nästan enbart som negativt, vilket kan leda till att läsarna 

också ser negativt på detta karaktärsdrag.   

 Det är också viktigt att ha i åtanke att Clinton troligtvis får mer kritik 

angående detta än vad hon hade fått om hennes motståndare hade varit någon helt 

annan än Bernie Sanders. Sanders som är känd för att ha drivit samma frågor ända 

sedan han började med politik får Clinton att framstå i dåligt lager just när det 

kommer till hängivenhet i sakfrågor. Är man medveten om Sanders positiva historia 

gällande sakfrågor och samtidigt blir bombarderad med Clintons avsaknad av 

detsamma är det nog svårt att utläsa henne som positiv. Samtidigt behöver Sanders 

inte ens nämnas. Bara det faktum att han saknas och att Clintons nämns kan vara 

tillräckligt.  

En återkommande aspekt i framställningen av Hillary Clinton var hennes 

relation till Wall Street. Hon beskrevs ofta som att hon var ihopkopplad till Wall 

Street och andra rika människor (exempelvis Healy 2016a; Wagner 2016; Helderman 

& Clement 2016) eller att hon stod i ”tacksamhetsskuld” till rika bolag (Martin & 

Healy 2016). Beskrivningar som att hon var Wall Streets ”beskyddare” (Rappeport 

2016a) eller deras ”allierade” (Tumulty 2016) användes. Clinton hade dessutom svårt 

att förklara varför hon tog emot stora summor pengar från rika donatorer eller hur hon 

kunde motivera de höga summorna som firmor på Wall Street betalade henne för att 

hålla tal innan hon ställde upp i presidentvalet (Rappeport 2016a). Trots denna 

relation, med miljondonationer, med Wall Street har Clinton attackerat dem och sagt 

att något måste göras åt bankernas inflytande (Gold, Hamburger & Narayanswamy 

2016). Detta reflekterar dåligt över Clinton. 
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 Detta område är ytterligare ett exempel på hur Clinton kritiseras hårdare på 

grund av att det är just Sanders som hon möter. Sanders är notoriskt anti-Wall Street, 

och var den enda kandidaten i valet som inte hade någon ”super PAC” (Gearan & 

Tumulty 2016), vilket är en slags kommitté som är skild från politiska kandidater och 

som kan ta emot oändligt med pengar från vem som helst, och som sedan donerar 

pengar till politiska kandidater (Dunbar 2016). Bara att Clinton tar emot mer pengar 

från Wall Street än vad Sanders gör är tillräckligt för att hon ska framstå i dåligt 

dager. Alla andra kandidaterna, både på demokraternas och republikanernas sida 

(minus Sanders och Trump (som finansierar sin egen kampanj själv)), tog också emot 

pengar från Wall Street. Samtidigt ser det illa ut när en demokrat som i sin retorik och 

i sina uttalanden ofta kritiserade Wall Street och propagerade för diverse reformer för 

att minska dess inflytande samtidigt tar emot stora summor pengar från samma instans 

som hon försöker förändra. Däri låg en av de största skillnaderna mellan 

kandidaterna: deras integritet. Clinton ramades överlag in som ohederlig, bland annat 

genom hennes relation till Wall Street, men också genom att hon konstant beskrevs 

som exempelvis oärlig. Dessa negativa aspekter bidrog till att skapa ett negativt 

narrativ kring Clinton (Berger 1997: 44). Sanders narrativ när det gällde integritet var 

å sin sida överlag positivt. Han var ärlig, och han hade arbetat för samma sakfrågor i 

många år.  

 Precis som Balmas och Sheafer (2010) skriver påverkar medias bild av 

politiska kandidater hur väljare röstar. Om de fokuserade på negativa sidor av 

kandidaterna var det också dessa sidor som väljarna tänkte på när de röstade. Om 

detta tillämpas på New York Times och Washington Posts rapportering går det att 

tänka att de amerikanska väljarna tänker på Clinton som ohederlig men lämplig och 

som den förmodade vinnaren, och på Sanders som hederlig men olämplig och som 

den förmodade förloraren. Detta är ganska intressant. Med tanke på att det gick bättre 

för Clinton i valet än det gjorde för Sanders var uppenbarligen kandidaternas 

hederlighet (eller avsaknad av den) inte lika viktig som kandidaternas lämplighet eller 

olämplighet.  

Slutsats	
	
Syftet med studien var att undersöka hur New York Times och Washington Post 

framställde de båda kandidaterna Bernie Sanders och Hillary Clinton i demokraternas 
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primärval 2016. Resultatet var något tvetydigt. Tidningarna använde både spelramar 

och strategiramar. Framgångsramen är en spelram (som fokuserar på vinnare och 

förlorare, valresultat och så vidare). Lämplighetsramen och integritetsramen är 

strategiramar (fokuserar bland annat på personlighet och stil). De tre ramarna 

användes alla frekvent. I både positiv och negativ bemärkelse användes 

framgångsramen mer i framställningen av Clinton än vad de gjorde i framställningen 

av Sanders. Clinton ramades in som lämplig medan Sanders ramades in som olämplig. 

Sanders var sedan den som ramades in som hederlig, medan Clinton ramades in som 

ohederlig. 

 Clinton var den som fick allra mest plats i artiklarna överlag, och mer specifikt 

vid de tre första händelserna. Sanders å sin sida var aldrig den som det låg mest fokus 

på, utan fick nöja sig med att vara antingen sekundärt fokus eller så låg det knappt 

något fokus på honom. Detta är intressant med tanke på medier under valrörelsen 

faktiskt fått stor kritik just när det gäller Sanders plats i media. I en ledarsida skrev 

dessutom Washington Post att Sanders troligtvis faktiskt förtjänade att få större plats i 

rapporteringen (Robinson 2016a).  

 Det fanns ett ständigt överhängande men i rapporteringen kring Sanders. Han 

vann men det visste alla redan om. Han vinner men det är inte tillräckligt. Han 

kommer att vinna fler stater men inte tillräckligt många. Sanders är lämplig för rollen 

men Clinton är bättre. Denna användning av men skapade ett negativt narrativ och 

momentum för Sanders. 

 Men vad betyder allt detta? Sanders fick mindre plats i rapporteringen. Han 

ramades också in på ett positivt sätt mindre än vad Clinton gjorde. En jämförelse kan 

göras med Grbešas undersökning av det kroatiska presidentvalet 2010, där det visade 

sig att det inte spelade någon större roll för valresultatet att en av kandidaterna fick 

mycket större plats i medierna än den andra kandidaten då han primärt ramades in på 

ett negativt sätt (Grbeša 2012). Detta skiljer sig alltså från studien av det demokratiska 

primärvalet. Clinton tog mest plats och ramades in mer positivt än Sanders. Grbeša 

menade dessutom att den negativa inramningen av den förlorande kandidaten (och 

den positiva inramningen av den vinnande kandidaten) bidrog till slutresultatet. Detta 

skulle kunna sägas stämma överens med slutresultatet i det demokratiska primärvalet. 

Om mediernas makt var obegränsad och ofrånkomlig skulle det möjligtvis 

kunna gå att dra någon generell slutsats om att Sanders troligtvis förlorade på grund 

av detta. Men så är inte fallet. Trots att både New York Times och Washington Post är 
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stora tidningar är läsarskalan inte hur stor som helst, och det finns heller inget som 

säkert säger att de som läser tidningarna sedan går och röstar. Det resultatet dock kan 

säga är att de som tagit del av New York Times och Washington Posts rapportering 

måhända tänker på Clinton som vinnaren och den som är mest lämplig för rollen, 

medan de tänker på Sanders som hederlig, men samtidigt olämplig för rollen. 

I studien har inte kandidaternas sociala tillhörighet studerats på djupet, 

förutom kandidaternas ålder. Detta är något som vidare forskning skulle kunna 

fokusera på. Till exempel nämndes det ofta att Clinton skulle bli den första kvinnliga 

presidenten, men det nämndes inte alls lika ofta att Sanders skulle bli den första 

judiska presidenten. Vidare forskning skulle även kunna undersöka hur rapporteringen 

sett ut över hela valrörelsen. Vidare forskning skulle även kunna fokusera på andra 

medier än tidningar. Något som är högst relevant att undersöka är sociala mediers 

inverkan på valrörelsen. På sociala medier pågår valrörelsen minst lika mycket som i 

andra medier. Skillnaden där är att förhållandet mellan sändare och mottagare ser 

annorlunda ut. Gränserna är inte lika statiska som i exempelvis tidningar. Detta gör att 

det kan vara oerhört intressant att undersöka. En annan intressant aspekt att undersöka 

är medierapporteringen kring republikanernas och demokraternas kandidat på vägen 

fram mot huvudvalet i november. Trots att en intressant och ovanlig kandidat som 

Bernie Sanders försvinner ur bilden så tillkommer en annan osedvanlig kandidat, 

nämligen Donald Trump.  

Det är viktigt att poängtera att resultatet i denna studie inte kan anses vara 

representativt för medier i allmänhet, och kanske inte heller för tidningarna i 

allmänhet eftersom det endast var rapporteringen i de två tidningarna uppbyggd kring 

fyra händelser som undersöktes. Dock skedde de fyra händelserna över ett spann på 

sju månader, så resultatet är långt ifrån obetydligt. Något som var oerhört intressant 

var att de båda tidningarna låg så nära varandra i användningen av ramarna. Det 

skilde några procent här och där, men på det stora hela var resultatet väldigt likt. Detta 

skulle kunna tyda på att det råder en koncensus att sättet de framställer kandidaterna 

på är det rätta sättet. Kanske var Clinton den stora och den förmodade vinnaren. 

Kanske var hon mer lämplig än Sanders. Och kanske var Sanders mer hederlig än 

hans motståndare. Det hade varit intressant att undersöka flera olika medier, såväl 

tidningar som TV och sociala medier för att se om detta narrativ fanns även där, eller 

om det endast existerade i två av de största liberala tidningarna i USA. 
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Bilagor	
 

Bilaga	1:	Kodschema	
 

I. Struktur 

1.  Vilken tidning kommer artikeln från? 

1. New York Times 

2. Washington Post 

 

2. Vilket händelse rapporterar artikeln om? 

1. Händelse 1: Första debatten i Las Vegas, Nevada 14 oktober – 21 oktober 

2015. 

2. Händelse 2: Rapporteringen av valresultaten i Iowa samt den femte 

debatten i Durham, New Hampshire 2 februari – 9 februari 2016. 

3. Händelse 3: Rapporteringen av resultaten på ”Super Tuesday” 2 mars – 9 

mars 2016 

4. Händelse 4: Rapporteringen av resultaten i nomineringsmötena i Alaska, 

Hawaii och Washington 27 mars – 3 april 2016. 

 

3. Vilken sorts artikel är det? 

1. Nyhetsartikel 

2. Editorial 

3. Debattartikel/op-ed 

 

II. Kandidaten 

4.  Hur framträdande är kandidaten i texterna i förhållande till det resterande 

innehållet i artikeln? 

1. Primärt fokus ligger på kandidaten. 

2. Sekundärt fokus ligger på kandidaten. Hen är inte den som artikeln primärt 

handlar om, men är fortfarande en stor del i den. 

3. Kandidaten nämns bara i förbifarten och har inte alls en viktig roll i 

artikeln. 
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Framgångsramen 

Vinnare 

 

5. Nämns kandidatens prestationer eller framgångar (till exempel vinst i en 

debatt eller vinst av ett primärval)? 

0. Nej 

1. Ja 

 

6.  Nämns kandidatens tidigare framgångar i karriären? 

0. Nej 

1. Ja 

 

7. Används ord eller beskrivningar som antyder att kandidaten förmodligen 

kommer att vinna hela primärvalet eller som på något sätt förmedlar en 

vinnande sinnesstämning (till exempel ”vinnare” eller ”firande”)? 

0. Nej 

1. Ja 

 

8. Innehåller artikeln opinionssiffror eller undersökningar som på något sätt 

antyder att kandidaten kommer att vinna eller har vunnit 

valet/primärvalet/nomineringsmötet? 

0. Nej 

1. Ja 

 

9.  Fanns något av 5-8 med i rubriken? 

0. Nej 

1. Ja 

 

Förlorare 

 

10. Nämns kandidatens misslyckanden eller förluster (till exempel förlust i en 

debatt eller förlust av ett primärval eller inom partiet)? 

0. Nej 

1. Ja 
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11.  Nämns kandidatens tidigare misslyckanden eller förluster i karriären? 

0. Nej 

1. Ja 

 

12. Används ord eller beskrivningar som antyder att kandidaten förmodligen 

kommer att förlora hela primärvalet eller som på något sätt förmedlar en 

förlorande sinnesstämning (till exempel ”förlorare” eller ”besvikelse”)? 

0. Nej 

1. Ja 

 

13. Innehåller artikeln opinionssiffror eller undersökningar som på något sätt 

antyder att kandidaten kommer att förlora eller har förlorat 

valet/primärvalet/nomineringsmötet? 

0. Nej 

1. Ja 

 

14.  Fanns något av 10-13 med i rubriken? 

0. Nej 

1. Ja 

 

Lämplighetsramen 

Lämplig 

 

15. Antyder artikeln att kandidaten är, politiskt eller på något annat sätt, lämplig 

för rollen som demokraternas presidentkandidat eller som president? 

0. Nej 

1. Ja 

 

16. Förmedlar artikeln en positiv bild av kandidaten som person (till exempel om 

hen är anständig, presentabel eller tolerant)? 

0. Nej 

1. Ja 

 



 48	

17. Innehåller artikeln positiva kommentarer på kandidatens kompetens (till 

exempel utbildning, kunskap eller erfarenhet)? 

0. Nej 

1. Ja 

 

18.  Fanns något av 15-17 med i rubriken? 

0. Nej 

1. Ja 

 

Olämplig 

 

19. Antyder artikeln att kandidaten är, politiskt eller på något annat sätt, olämplig 

för rollen som demokraternas presidentkandidat eller som president? 

0. Nej 

1. Ja 

 

20. Förmedlar artikeln en negativ bild av kandidaten som person (till exempel om 

hen är oanständig, icke-presentabel eller intolerant)? 

0. Nej 

1. Ja 

 

21. Innehåller artikeln negativa kommentarer på kandidatens kompetens (till 

exempel utbildning, kunskap eller erfarenhet)? 

0. Nej 

1. Ja 

 

22.  Fanns något av 19-21 med i rubriken? 

0. Nej 

1. Ja 
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Integritetsramen 

Hederlig 

 

23.  Innehåller artikeln ord eller beskrivningar som antyder kandidatens 

hederlighet (till exempel rättvis, moral och ärlig)? 

0. Nej 

1. Ja 

 

24.  Används ord och beskrivningar som beskriver att kandidaten går att lita på (till 

exempel hängivenhet till sakfrågor)? 

0. Nej 

1. Ja 

 

25.  Antyder artikeln att kandidaten stöttas av eller stöttar individer eller grupper 

som har ett högt anseende eller har någon av kandidatens allierade sagt/gjort 

något som reflekterar positivt över kandidaten. 

0. Nej 

1. Ja 

 

26.  Antyder artikeln att kandidaten bedriver en positiv kampanj (till exempel när 

det gäller retorik eller hur kampanjen finansieras)? 

0. Nej 

1. Ja 

 

27.  Antyder artikeln att kandidaten även i framtiden kommer att bedriva en positiv 

kampanj? 

0. Nej 

1. Ja 

 

28.  Fanns något av 23-28 med i rubriken? 

0. Nej 

1. Ja 
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Ohederlig 

 

29.  Innehåller artikeln ord eller beskrivningar som antyder kandidatens 

ohederlighet (till exempel orättvis, omoralisk och oärlig)? 

0. Nej 

1. Ja 

 

30.  Används ord och beskrivningar som beskriver att kandidaten inte går att lita på 

(till exempel att hen bytt sida i sakfrågor)? 

0. Nej 

1. Ja 

 

30.  Antyder artikeln att kandidaten stöttas av eller stöttar individer eller grupper 

som har ett lågt anseende eller har någon av kandidatens allierade sagt/gjort 

något som reflekterar negativt över kandidaten. 

0. Nej 

1. Ja 

 

31.  Antyder artikeln att kandidaten bedriver en negativ kampanj (till exempel när 

det gäller retorik (attacker på motståndaren) eller hur kampanjen finansieras)? 

0. Nej 

1. Ja 

 

32.  Antyder artikeln att kandidaten även i framtiden kommer att bedriva en 

negativ  kampanj? 

0. Nej 

1. Ja 

 

33.  Fanns något av 29-32 med i rubriken? 

0. Nej 

1. Ja 
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Bilaga 2. Fokus på kandidaterna händelse 1 

  
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

Primärt fokus 8,8% 55,9% 

Sekundärt fokus 58,8% 35,3% 

Knappt något fokus 32,4% 8,80% 
n = 34 

 

Bilaga 3. Fokus på kandidaterna händelse 2 

  
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

Primärt fokus 32,1% 59,5% 

Sekundärt fokus 29,8% 19,0% 

Knappt något fokus 38,1% 21,4% 
n = 84 

 

Bilaga 4. Fokus på kandidaterna händelse 3 

  
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

Primärt fokus 30,6% 40,8% 

Sekundärt fokus 34,7% 30,6% 

Knappt något fokus 34,7% 28,6% 
n = 49 

 

Bilaga 5. Fokus på kandidaterna händelse 4 

  
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

Primärt fokus 46,4% 46,4% 

Sekundärt fokus 10,7% 21,4% 

Knappt något fokus 42,9% 32,1% 
n = 28 
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Bilaga 6. Förekomsten av individuella ramar i ”Framgångsramen” i New York Times 
och i Washington Post. 

  New York Times Washington Post 

  
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

Bernie 
Sanders 

Hillary 
Clinton 

Prestationer eller framgångar 29,00% 31,00% 36,00% 35,00% 
Tidigare prestationer eller 
framgångar 0,00% 13,00% 1,00% 3,00% 

Förmdad vinst för kandidaten 2,00% 28,00% 1,00% 42,00% 
Opinionssiffror eller 
undersökningar pekar på vinst 13,00% 10,00% 18,00% 11,00% 

Misslyckanden eller förluster 8,00% 5,00% 6,00% 5,00% 
Tdigare misslyckanden eller 
förluster 5,00% 27,00% 9,00% 30,00% 

Förmodad förlust för kandidaten 12,00% 0% 14,00% 0% 
Opinionssiffror eller 
undersökningar pekar på förlust 3,00% 4,00% 3,00% 6,00% 

 
Bilaga 7. Förekomsten av individuella ramar i ”Lämplighetsramen” i New York 
Times och i Washington Post. 

  New York Times Washington Post 

  
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

Bernie 
Sanders 

Hillary 
Clinton 

Lämplig för rollen som 
demokraternas presidentkandidat 6,00% 19,00% 15,00% 19,00% 
Positiv bild av kandidaten som 
person 7,00% 7,00% 2,00% 5,00% 
Positiva kommentarer på 
kompetens 1,00% 10,00% 5,00% 16,00% 
Olämplig för rollen som 
demokraternas presidentkandidat 16,00% 7,00% 18,00% 15,00% 
Negativ bild av kandidaten som 
person 10,00% 7,00% 16,00% 6,00% 
Negativa kommentarer på 
kompetens 2,00% 2% 5,00% 0% 
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Bilaga 8. Förekomsten av individuella ramar i ”Integritetsramen” i New York Times 
och i Washington Post. 

  New York Times Washington Post 

  
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

Bernie 
Sanders 

Hillary 
Clinton 

Kandidatens hederlighet antyds 
eller beskrivs 18,00% 1,00% 16,00% 2,00% 
Antyder att kandidaten går att lita 
på 5,00% 2,00% 5,00% 2,00% 
Kandidaten stöttas av/stöttar 
individer/grupper med högt 
anseende 6,00% 8,00% 6,00% 13,00% 
Antyder att kandidaten bedriver 
en positiv kampanj 6,00% 3,00% 1,00% 1,00% 
Antyder att kandidaten kommer 
fortsätta driva en positiv kampanj 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Kandidatens ohederlighet antyds 
eller beskrivs 8,00% 20,00% 5,00% 23,00% 
Antyder att kandidaten inte går 
att lita på 3,00% 12,00% 1,00% 14,00% 
Kandidaten stöttas av/stöttar 
individer/grupper med lågt 
anseende 1,00% 10,00% 2,00% 14,00% 
Antyder att kandidaten bedriver 
en negativ kampanj 4,00% 6% 11,00% 7% 
Antyder att kandidaten kommer 
fortsätta driva en negativ 
kampanj 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 
 
Bilaga 9. Förekomsten av individuella ramar i ”Framgångsramen” händelse 1 

    
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

  Prestationer eller framgångar 23,5% 58,8% 

Vinnare   
Tidigare prestationer eller 
framgångar 0% 5,9% 

  Förmdad vinst för kandidaten 0% 38,2% 

  Opinionssiffror eller 
undersökningar pekar på vinst 11,8% 17,60% 

  Misslyckanden eller förluster 14,7% 0% 

 Förlorare 
Tdigare misslyckanden eller 
förluster 26,5% 55,9% 

  Förmodad förlust för kandidaten 5,9% 0% 

  
Opinionssiffror eller 
undersökningar pekar på förlust 2,9% 5,9% 

n = 34 
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Bilaga 10. Förekomsten av individuella ramar i ”Framgångsramen” händelse 2 

    
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

  Prestationer eller framgångar 33,3% 21,4% 

Vinnare    
Tidigare prestationer eller 
framgångar 1,2% 14,3% 

  

Förmdad vinst för kandidaten 2,4% 20,2% 

  Opinionssiffror eller 
undersökningar pekar på vinst 25,5% 7,1% 

  Misslyckanden eller förluster 1,2% 8,3% 

 Förlorare 
Tdigare misslyckanden eller 
förluster 3,6% 28,6% 

  Förmodad förlust för kandidaten 3,6% 0% 

  
Opinionssiffror eller 
undersökningar pekar på förlust 1,2% 8,3% 

n = 84 

Bilaga 11. Förekomsten av individuella ramar i ”Framgångsramen” händelse 3 

    
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

  Prestationer eller framgångar 34,7% 51% 

Vinnare     
Tidigare prestationer eller 
framgångar 0%  4,1% 

  

Förmdad vinst för kandidaten 2% 49% 

  Opinionssiffror eller 
undersökningar pekar på vinst 2% 16,3% 

  Misslyckanden eller förluster 12,2% 2% 

 Förlorare 
Tdigare misslyckanden eller 
förluster 0% 16,3% 

  Förmodad förlust för kandidaten 28,6% 0% 

  
Opinionssiffror eller 
undersökningar pekar på förlust 6,1% 0% 

n = 49 
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Bilaga 12. Förekomsten av individuella ramar i ”Framgångsramen” händelse 4 

    
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

  Prestationer eller framgångar 35,7% 3,6% 

Vinnare     
Tidigare prestationer eller 
framgångar 0% 3,6% 

  

Förmdad vinst för kandidaten 0% 46,4% 

  Opinionssiffror eller 
undersökningar pekar på vinst 14,3% 3,9% 

  Misslyckanden eller förluster 3,6% 3,6% 

 Förlorare 
Tdigare misslyckanden eller 
förluster 3,6% 14,3% 

  Förmodad förlust för kandidaten 21,4% 0% 

  
Opinionssiffror eller 
undersökningar pekar på förlust 3,6% 0% 

n = 28 

 

Bilaga 13. Förekomsten av individuella ramar i ”Lämplighetsramen” händelse 1 

    
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

  
Lämplig för rollen som 
demokraternas presidentkandidat 5,9% 29,4% 

 Lämplig 
Positiv bild av kandidaten som 
person 5,9% 26,5% 

  Positiva kommentarer på 
kompetens 2,9% 23,5% 

  
Olämplig för rollen som 
demokraternas presidentkandidat 23,5% 8,8% 

 Olämplig 
Negativ bild av kandidaten som 
person 29,4% 5,9% 

  
Negativa kommentarer på 
kompetens 8,8% 0% 

n =34 

  



 56	

 

Bilaga 14. Förekomsten av individuella ramar i ”Lämplighetsramen” händelse 2 

    
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

  
Lämplig för rollen som 
demokraternas presidentkandidat 16,7% 23,8% 

Lämplig  
Positiv bild av kandidaten som 
person 3,6% 0% 

  Positiva kommentarer på 
kompetens 4,8% 9,5% 

  
Olämplig för rollen som 
demokraternas presidentkandidat 21,4% 16,7% 

 Olämplig 
Negativ bild av kandidaten som 
person 8,3% 7,1% 

  
Negativa kommentarer på 
kompetens 2,4% 2,4 

n =84 

 

 

 

Bilaga 15. Förekomsten av individuella ramar i ”Lämplighetsramen” händelse 3 

    
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

  
Lämplig för rollen som 
demokraternas presidentkandidat 2% 8,2% 

Lämplig   
Positiv bild av kandidaten som 
person 2% 2% 

  Positiva kommentarer på 
kompetens 0% 12,2% 

  
Olämplig för rollen som 
demokraternas presidentkandidat 8,2% 6,1% 

 Olämplig 
Negativ bild av kandidaten som 
person 10,2% 4,1% 

  
Negativa kommentarer på 
kompetens 0% 0% 

n =49 
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Bilaga 16. Förekomsten av individuella ramar i ”Lämplighetsramen” händelse 4 

    
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

  
Lämplig för rollen som 
demokraternas presidentkandidat 7,1% 10,7% 

Lämplig   
Positiv bild av kandidaten som 
person 10,7% 3,6% 

  Positiva kommentarer på 
kompetens 0% 10,7% 

  
Olämplig för rollen som 
demokraternas presidentkandidat 10,7% 0% 

 Olämplig 
Negativ bild av kandidaten som 
person 10,7% 7,1% 

  
Negativa kommentarer på 
kompetens 3,6% 0% 

n =28 

 

Bilaga 17. Förekomsten av individuella ramar i ”Integritetsramen” händelse 1 

    
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

  
Kandidatens hederlighet antyds 
eller beskrivs 32,4% 5,9% 

  Antyder att kandidaten går att lita 
på 5,9% 11,8% 

Hederlig   

Kandidaten stöttas av/stöttar 
individer/grupper med högt 
anseende 0% 0% 

  Antyder att kandidaten bedriver 
en positiv kampanj 11,8% 5,9% 

  Antyder att kandidaten kommer 
fortsätta driva en positiv kampanj 0% 0% 

  
Kandidatens ohederlighet antyds 
eller beskrivs 8,8% 20,6% 

  
Antyder att kandidaten inte går 
att lita på 2,9% 29,4% 

 Oederlig  

Kandidaten stöttas av/stöttar 
individer/grupper med lågt 
anseende 0% 2,9% 

  
Antyder att kandidaten bedriver 
en negativ kampanj 0% 5,9% 

  

Antyder att kandidaten kommer 
fortsätta driva en negativ 
kampanj 0% 0% 

n =34 
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Bilaga 18. Förekomsten av individuella ramar i ”Integritetsramen” händelse 2 

    
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

  
Kandidatens hederlighet antyds 
eller beskrivs 19% 1,2% 

  Antyder att kandidaten går att lita 
på 7,1% 0% 

Hederlig   

Kandidaten stöttas av/stöttar 
individer/grupper med högt 
anseende 2,4% 14,3% 

  Antyder att kandidaten bedriver 
en positiv kampanj 2,4% 2,4% 

  Antyder att kandidaten kommer 
fortsätta driva en positiv kampanj 0% 0% 

  
Kandidatens ohederlighet antyds 
eller beskrivs 9,5% 29,8% 

  
Antyder att kandidaten inte går 
att lita på 2,4% 11,9% 

 Ohederlig  

Kandidaten stöttas av/stöttar 
individer/grupper med lågt 
anseende 2,4% 19% 

  
Antyder att kandidaten bedriver 
en negativ kampanj 11,9% 8,3% 

  

Antyder att kandidaten kommer 
fortsätta driva en negativ 
kampanj 0% 0% 

n =84 

Bilaga 19. Förekomsten av individuella ramar i ”Integritetsramen” händelse 3 

    
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

  
Kandidatens hederlighet antyds 
eller beskrivs 4,1% 0% 

  Antyder att kandidaten går att lita 
på 2% 0% 

 Hederlig  

Kandidaten stöttas av/stöttar 
individer/grupper med högt 
anseende 8,2% 4,1% 

  Antyder att kandidaten bedriver 
en positiv kampanj 0% 0% 

  Antyder att kandidaten kommer 
fortsätta driva en positiv kampanj 0% 0% 

  
Kandidatens ohederlighet antyds 
eller beskrivs 2% 14,3% 

  
Antyder att kandidaten inte går 
att lita på 2% 8,2% 

 Oederlig  

Kandidaten stöttas av/stöttar 
individer/grupper med lågt 
anseende 2% 8,2% 

  
Antyder att kandidaten bedriver 
en negativ kampanj 2% 0% 

  

Antyder att kandidaten kommer 
fortsätta driva en negativ 
kampanj 0% 0% 

n =49 
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Bilaga 20. Förekomsten av individuella ramar i ”Integritetsramen” händelse 4 

    
Bernie 

Sanders 
Hillary 
Clinton 

  
Kandidatens hederlighet antyds 
eller beskrivs 14,3% 0% 

  Antyder att kandidaten går att lita 
på 0% 0% 

Hederlig   

Kandidaten stöttas av/stöttar 
individer/grupper med högt 
anseende 17,9% 21,4% 

  Antyder att kandidaten bedriver 
en positiv kampanj 3,6% 0% 

  Antyder att kandidaten kommer 
fortsätta driva en positiv kampanj 0% 0% 

  
Kandidatens ohederlighet antyds 
eller beskrivs 0% 7,1% 

  
Antyder att kandidaten inte går 
att lita på 0% 3,6% 

 Ohederlig  

Kandidaten stöttas av/stöttar 
individer/grupper med lågt 
anseende 0% 7,1% 

  
Antyder att kandidaten bedriver 
en negativ kampanj 10,7% 10,7% 

  

Antyder att kandidaten kommer 
fortsätta driva en negativ 
kampanj 0% 0% 

n =28 

 


