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Abstract 
 
 

 
The US presidential election of 2016 between the republican Donald Trump and the democrat 
Hillary Clinton was special in the aspect of the fierce tone between the two candidates, largely 
by personal attacks and how the media to a large extent focused on this rather than political 
issues. Many evangelical leaders decided to endorse Trump, even though their earlier 
outspoken criticism toward Trumps previously controversial statements about women, 
immigrants and minorities. In six articles this case study examines how the authors from The 
New York Times and The Wall Street Journal frame the relationship between Trump and 
evangelical leaders during the 2016 US election. This is done by using a framing analysis and 
the categories: actors, characteristics, motives and goals which help me to answer a couple of 
analysis questions and latter put it into context of Snow and Benfords (1988) three tasks of 
framing. In this way I can answer the first research question: ”How is the relationship 
between Donald Trump and the evangelical leaders represented in the selected cases and how 
can this be understood by using Snow and Benfords (1988) three tasks of framing; diagnostic, 
prognostic and motivational framing?” The second research question “How can the framing 
of the relationship between Trump and the evangelical leaders be understood according to 
Hjarvards (2012) theory medialization of religion with a focus on media as language?” 
visualizes the attitudes and the shaping of frames contained in the articles. The study 
concludes that the three tasks of framing help assign causation, identify reasons, strategies and 
solutions to the phenomenon that is framed by the authors of the articles, but also how Trump 
and evangelicals are framed by the authors to rationalize the defined measures. The results 
show that the authors of the articles mainly focus on Trumps motives and goals to gain 
support of evangelical leaders vice versa the leaders which want to gain ground and influence 
the politics Trump is going to convey. This can be seen in both NYT and the WSJ articles 
through the framing of Trump and his fierce tone toward Clinton and her campaign. It is also 
recurrent that the authors of the article describe how Trump uses a language aimed at the 
Christian right and its leaders to promise them to pursue a value-conservative policy that 
favor them. 
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Kapitel 1 Inledning 
 
 
 
 

1. Inledning 
 
Det råder ingen tvekan om att presidentvalet 2016 mellan republikanen Donald Trump och 
demokraten Hillary Clinton var speciellt i flera avseenden. Det kanske mest slående var att få 
hade kunnat förutspå att en person utan några politiska erfarenheter skulle kunna bli president. 
Valet formades av en hård ton mellan kandidaterna, personangrepp och hur nyhetsmedier 
fokuserade på detta, i synnerhet Trumps angrepp mot media, minoritetsgrupper, kvinnor och 
politiska motståndare som Clinton. Både det demokratiska och republikanska partiet var i 
gungning, bland annat på grund av en oenighet kring de valda kandidaterna, framför allt runt 
Trump där det republikanska partiet var väldigt splittrat (Bekafigo et al., 2019). Trots detta 
stöttade flera inflytelserika evangeliska ledare honom, vilket ledde till en debatt där den 
kristna identiteten ifrågasattes i avseende att politisk makt skulle ha gått före moral och etik 
(Miller, 2019:43f). I denna fallstudie behandlas framställningen av Trumps relation till 
evangeliska ledare i en kvalitativ inramningsanalys. Fallstudien syftar till att rama in Trump 
och evangeliska ledares relation under valet 2016, utifrån studiens sex artiklar som är 
publicerade i The New York Times och The Wall Street Journal. Detta görs med hjälp av 
Snow och Benfords (1988) tre typer av inramning; diagnostisk, prognostisk och motiverande 
inramning. I relation till detta konkretiseras Hjarvards (2012) teori om medialisering av 
religion, med särskilt fokus på medier som språk, för att vidare förklara hur artikelförfattarna 
ramar in Trumps relation till evangeliska ledare. Jag har valt att skriva om detta i uppsatsen 
eftersom jag är intresserad av amerikansk politik och ofta läser NYT och WSJ vilket ger mig 
en viss förförståelse för ämnet.   
 

1.2. Syfte och Mål 
 
Syftet med studien är att undersöka hur de valda artiklarna från The New York Times och The 
Wall Street Journal framställer Donald Trumps relation till evangeliska ledare under 
presidentvalet 2016. I fallstudiens sex artiklar undersöks framställningen av hur Trumps 
relation till evangeliska ledare positioneras i den politiska debatten under valåret. Målet med 
studien är att med hjälp av analytiska verktyg ge en bild av hur artikelförfattarna framställer 
Trump och de religiösa ledarnas motiv, maktfaktorer och mål som beskrivs i det empiriska 
materialet. Utgångspunkten är att uppnå detta mål med hjälp av Snow och Benfords (1988) tre 
typer av inramning, diagnostisk, prognostisk och motiverande samt att konkretiseras 
Hjarvards (2012) teori om medialisering av religion, med särskilt fokus på medier som språk, 
för att vidare förklara hur artikelförfattarna ramar in Trumps relation till evangeliska ledare. 
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1.3. Frågeställning:  
 
De frågeställningar studien utgår ifrån är: 
 

- Hur framställs Donald Trumps relation till evangeliska ledare i det utvalda materialet 
utifrån Snow och Benfords (1988) inramningsteori av diagnostisk, prognostisk och 
motiverande inramning?  

 
- Hur kan inramningen av relationen mellan Trump och evangeliska ledare förstås i 

relation till Hjarvards (2012) teori om medialisering av religion, med särskilt fokus på 
medier som språk? 

 

1.4. Presidentvalet 2016 
 
Presidentvalet 2016 präglades starkt av Donald Trumps relation till nyhetsmedier och 
mediedrevet kring honom. Hans ständiga twittrande, nedsättande uttalanden om 
minoritetsgrupper, kvinnor, och politiska motståndare var likt de hektiska tv-debatterna (de 
mest sedda i amerikansk historia) utmärkande för valet (Bekafigo et al., 2019:2, Winneg och 
Jamieson, 2017:363). Enligt Gunn Enli (2017) har sociala medier blivit allt mer betydande för 
att sätta upp strategier i kommunikation i politiska kampanjer. Under presidentvalet 2016 
användes sociala mediaplattformar alltmer som direkta nyhetskällor till väljare, vilket till en 
viss del kringgick redaktionella medier.  
 
I relation till evangeliska ledare och väljare som stod bakom Trump är valet 2016 
anmärkningsvärt, där stödet från just denna grupp var avsevärt starkt, drygt 81% av de 
röstberättigade evangeliskt kristna lade sin röst på Trump. Evangeliskt kristna i USA brukar i 
vissa avseenden presenteras som value voters, vilket menar att de prioriterar en social 
värdekonservatism, samt etik och moral i politiska frågor och värdesätter detta med politiker. 
Med denna bakgrund är det slående att en sådan stor majoritet av evangeliska väljare valde att 
stödja Trump, en kandidat vars personliga moral blivit starkt ifrågasatt, både ifrån media, 
religiösa ledare och politiska motståndare, även utifrån vad som traditionellt förutsetts av en 
presidentkandidat (Miller, 2019:1f). 
 
Vid sidan av termerna "post truth" och "alternative facts" myntades begreppet "fake news" 
under valet, delvis drivet av Trumps kampanj. Tidigare hade begreppet fake news använts 
satiriskt och komiskt kring politiska frågor och uttalanden (Ross och Rivers, 2018:2). 
Debatten kring sanning och verklighet drevs utifrån medieavslöjanden under presidentvalet, 
vilket resulterade i en kraftig ökning av användningen av begreppet fake news i nyheter och i 
den politiska debatten under denna period (Waisbord, 2018:1867). Begreppet fake news 
definieras här som "antingen helt falska eller ett innehåll av medvetet vilseledande element" 
(Scapalas, 2018:978). 
 

1.5. Avgränsning  
 
Uppsatsen är en fallstudie, vilket betyder att utvalda fall studeras djupgående för att få en 
bredare kunskap om det som undersöks (Stake, 2005:443). Studien har därmed avgränsats i 
och med att den endast utgår ifrån de fall som utgör det empiriska urvalet. Fallen är de sex 



6 
 

artiklar som är publicerade i dagstidningarna The New York Times och The Wall Street 
Journal, tre artiklar i respektive tidning. Mängden artiklar har valts utifrån vad som bedömts 
vara rimligt att undersöka i och med studiens tidsbegränsning. Artiklarna är utspridda inom 
tidsspannet 3 maj 2016 – 20 januari 2017, med en viss koncentration i juni månad. 
Avgränsningen till Trumps relation till evangeliska ledare och inte exempelvis väljare, 
gjordes under processen av materialsökningen, då det ansågs vara av intresse samt att på detta 
viset hitta en koncentration för vad som ansågs vara genomförbart.  
 

1.6. Forskningsgenomgång 
 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom samma ämnesområde som denna studie 
utgår ifrån. Avsnittet har delats upp i två delar, forskning om Trump och evangeliskt kristna 
samt forskning om Trump och media. Här presenteras den forskning jag ansett vara mest 
relevant för uppsatsens syfte. 
 

1.6.1. Trump och evangeliskt kristna 
 
Daniel D. Miller skriver i sin artikel ”The mystery of evangelical Trump support?” om det 
starka evangeliska stödet för Trump under valet 2016 i relation till kristen identitet hos denna 
väljargrupp. I artikeln förs en diskussion kring religiösa värderingar i relation till politik och 
varför individer som delar en gemensam religiös identitet (den kristna högern) stödde en 
politisk kandidat som i grunden utifrån Miller, inte utgick från samma moraliska värderingar 
som dem. Miller påpekar och uppmärksammar att sociopolitisk bakgrund inte alltid 
framkommer i debatten. Han utgår ifrån två sociala identiteter, evangeliskt kristna och 
konservativa amerikaner. Artikeln drar slutsatsen att för en majoritet av evangeliskt kristna i 
USA så är en religiös identitet en grund för en konservativ politik. Miller hävdar därför att det 
inte är någon skillnad mellan religiös och politisk identitet för många evangeliskt kristna, utan 
ett stöd för det republikanska partiet kan ses som ett uttryck för en kristen identitet (Miller, 
2019). 
 

1.6.2. Trump och nyhetsmedier 
 
Gunn Enli (2017) skriver i sin artikel ”Twitter as arena for the authentic outsider: exploring 
the social media campaigns of Trump and Clinton in the 2016 US presidential election” att 
sociala medier idag har blivit allt viktigare för politiker i deras strategier för att nå ut och 
kommunicera med väljare. Under presidentvalet 2016 i USA ökade bland annat användningen 
av sociala medier där en direktkontakt mellan politiker och väljare fördes i större utsträckning 
än tidigare. Enlis studie undersöker användningen av sociala medier under valet 2016 utifrån 
Donald Trump och Hillary Clinton kampanjer, i syfte att undersöka ökningen av användandet 
av sociala medier i förhållandet till kandidaternas grad av interaktion med väljare. Artikeln är 
uppdelad i tre delar, den första tittar på utvecklingen i valkampanjernas användning av sociala 
medier, den andra handlar om kandidatens interaktioner med väljare och den tredje tar upp 
den professionella nivån i kampanjerna. Båda valkampanjerna använde främst sociala medier 
som ett marknadsföringsverktyg och ett utbyte mellan väljare online. Till exempel höll 
Donald Trump sina väljare nära till hands genom att ständigt föra en dialog med dem på 
twitter. Detta gav Trump och valkampanjen bakom honom möjlighet att kontrollera och 
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främja framställningen av honom som presidentkandidat. Plattformar på sociala medier visade 
sig kunna påverka och konstruera bilder av de politiska kandidaterna, vilket också var 
beroende av kandidaternas tillgångar och utgångspunkter, eftersom detta kom att påverka 
rapporteringen i traditionell media. En annan ny faktor vid detta val var hur utvecklingen av 
sociala medier utmanade politisk kommunikation där professionaliseringen kom att stå emot 
amatörskap. Enli menar att den utvecklingen utnyttjades olika av kampanjerna i relation till 
sociala medier och tankar om professionalisering kontra amatörskap som möjliga strategier 
eller vägar för att nå ut, där valet 2016 präglades av båda tendenserna (Enli, 2017).  
 

1.7. Material 
 
Det empiriska materialet består av sex artiklar som är aktuella för studiens syfte. Artiklarna är 
publicerade i två amerikanska dagstidningar: The New York Times (NYT) och The Wall Street 
Journal (WSJ) - med tre artiklar hämtade från respektive tidning. Studien fokuserar på dessa 
tidningar eftersom de är några av de största dagstidningarna i USA och att de tillsammans 
utgör en politisk bredd (George, 2006:435f). NYT har en mer liberal utgångspunkt och 
fokuserar ofta på frågor som berör det demokratiska partiet, så som medborgerliga rättigheter, 
arbetsfrågor, sjukvård och social välfärd i jämförelse med WSJ som har en mer konservativ 
utgångspunkt med fokus på ekonomi och utrikesfrågor. Efter att WSJ blev uppköpt av 
mediekoncernen News Corporation med dess grundare Rupert Murdoch i spetsen har den fått 
en allt mer negativ syn till det demokratiska partiet och en mer positivare syn till det 
republikanska partiet (Wagner & Collins 2014:758f, Puglisi 2011:1). 
 
Nedan presenteras respektive artikel, medan urvalet kommer diskuteras under 
tillvägagångssätt i kapitel tre (3.4). 
 
Artikel NYT 1, ”Donald Trump Asks for Evangelicals’ Support and Questions Hillary 
Clinton’s Faith” publicerades den 21 juni 2016 i The New York Times, drygt en månad efter 
att Trump blivit vald till republikanernas kandidat. Artikeln är författad av John Corrales, 
professor i statsvetenskap och expert på Latinamerika. Fokus ligger på Trumps kritik av 
Hillary Clintons tro och Trumps försök att söka stöd av evangeliska ledare.  
 
Artikel NYT 2, ”Religious Right Believes Donald Trump Will Deliver on His Promises” 
publicerades den 11 november 2016 i The New York Times, tre dagar efter Trump vunnit 
presidentvalet, men innan han blivit tillsatt som president, vilket han blev 20 januari 2017. 
Artikeln är skriven av Laurie Goodstein, nationell religionskorrespondent för The New York 
Times som ofta syns i tv och andra offentliga framträdande angående religion- och 
samhällsfrågor (Goodstein, 2016). I artikeln ligger ett fokus runt kristen identitet i relation till 
Trump och evangeliska ledare. 
 
Artikel NYT 3, “A Born-Again Donald Trump? Believe It, Evangelical Leader Says” är 
publicerad 26 juni 2016 och är författad av Trip Gabriel, nationell korrespondent och Michael 
Luo redaktör för The New York Times. I artikeln beskrivs Trumps kristna identitet, samt 
ifrågasättande av Clinton och evangeliska ledares stöd för Trump, före och efter valet. 
Artikeln fokuserar även på Trumps kristna identitet och evangeliska ledares ställningstagande 
kring om de ska stödja Trump inför presidentvalet. 
 
Artikel WSJ 1, ”Donald Trump Reaches Out to Evangelicals, Promising Antiabortion 
Judicial Nominees” är publicerad 10 juni 2016, samma månad som NYT 1 och 2 samt WSJ 2 
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och är skriven av Jannet Hook, skribent för inrikespolitiska frågor i USA och Beth Reinhard, 
som skrev mycket om det amerikanska valet 2016, men som vanligen är skribent inom 
rättspolitiska frågor (Hook & Reinhard, 2016). Artikeln är publicerad i The Wall Street 
Journal och fokuserar på hur Trump försöker nå fram till evangeliska ledare för stöd, genom 
att ge den kristna högern vallöften.   
 
Artikel WSJ 2, ”Donald Trump to Address Religious Conservative Group” är också skriven 
av Beth Reinhard som även medverkande i WSJ 1 som publicerades samma dag, den 10 juni 
2016. Dessa två artiklar är väldigt lika, de behandlar samma uttalanden, men artikel WSJ 2 
har ett antal andra detaljer, vilket upptäcktes under kodningsprocessen. 
 
Artikel WSJ 3, ”Trump Pitches Himself to Evangelicals, Offering ‘School Choice’, Tax 
Benefits” är publicerad den 9 september 2016 och är författad av Michelle Hackman, reporter 
vid The Wall Street Journal som skriver mycket om nationell utbildningspolitik och andra 
samhällspoliska frågor. Artikeln har ett fokus runt framställning av Trumps aggressiva retorik 
i sitt tal vid Values Voter Summit, en konferens för konservativa aktivister och ledare. 
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Kapitel 2 Teori 
 
 
 
 

2.1. Presentation av teorier 
 
I det här kapitlet presenteras de teoretiska begrepp som kommer att användas för att analysera 
materialet och besvara studiens frågeställningar. Inramningsteorin enligt Snow och Benford 
(1988) kommer att användas för att besvara studiens första frågeställning och medialisering 
av religion enligt Stig Hjarvards (2012) kommer att användas för att besvara studiens andra 
frågeställning för att vidare förklara inramningen, med ett fokus på media som språk.  
 

2.1.1. Inramning  
 
Frames eller inramning, är det teoretiska begrepp som används i denna uppsats. Idén om 
inramning enligt Robert Entman är att ”rama in vissa aspekter av en uppfattad verklighet och 
på så sätt göra dem mer framträdande i en kommunicerande text, för att främja en viss 
problemdefinition, orsakstolkning, moralisktolkning, utvärdering och/eller förslag till en 
problemlösning på det beskrivna fenomenet” (Entman, 1993:52).   
 
Snow och Benford (1988) identifierar tre grundläggande drag i denna betydelse av inramning; 
diagnostisk, prognostisk och motiverande inramning. Diagnostisk inramning syftar till att en 
författare identifierar ett fenomen och tillskriver ett orsakssamband och/eller identifierar 
anledningen för ett problem eller fenomen. Prognostisk inramning syftar till hur en författare 
förutom att lägga fram lösningar på ett problem eller fenomen även identifierar strategier och 
mål för detta, alltså att en författare specificerar vad som ska eller bör göras för en lösning. Ett 
exempel på en prognostisk inramning från studien är hur The New York Times presenterar 
evangeliska ledares sätt att ta ställning till om de ska stödja Trump eller inte och vad de i så 
fall ska göra åt det. Slutligen, motiverande inramning pekar på hur en författare rationaliserar 
de definierade åtgärderna i den prognostiska inramning, ett exempel från studien skulle kunna 
vara att evangeliska ledare kommer fram till att stödja Trump, eftersom det skulle kunna leda 
till något som gagnar dem och därför föreslår att gå ut offentligt och stödja Trump. Här 
rationaliseras de identifierade lösningarna i den prognostiska inramningen (Snow och Benford, 
1988:200f).  
 
Utifrån Snow och Benfords (1988) tre inramningsuppgifter kommer ett antal bärande begrepp 
utifrån Esaiassons (2018) förslag till analysfrågor vid inramning att användas vi analysen 
(Esaiasson et al., 2017:218f) Detta har resulterat i följande bärande begrepp: aktör, 
karaktärsdrag, motiv, maktfaktorer och mål, vilka ligger till grund för de analysfrågor som 
presenteras i arbetsmodellen. Med aktör avses här vilka som finns med i inramningen och hur 
dessa presenteras i artiklarna. Karaktärsdrag, avses de egenskaper som utmärker aktörerna 
som presenteras, till exempel Trump som skulle kunna framställas som kontroversiell av 
författaren, utifrån tidigare uttalanden, exempelvis i NYT 2 där Goodstein beskriver Trump 
som ”en tre gånger gift mogul som tidigare skrytigt om att han antastat kvinnor” (Goodstein, 
2016). Framställningen av aktörerna och dess karaktärsdrag sätts sedan i relation till vad de 
tillskrivs ha för motiv och mål för sitt agerande och/eller ställningstaganden enligt 
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artikelförfattarna. Maktfaktorer innebär de faktorer som presenteras av författaren för att vara 
motiv för makt, exempelvis framställningen av ledare som stödjer Trump för att få politisk 
inflyttande.  
 
I en textanalys (presenteras i kapitel 3) används ofta begreppet inramning, vilket här betyder 
att ett samhällsfenomen inte har en given mening utan kan tolkas och representeras, alltså 
inramas, på olika sätt. Beroende på hur något inramas, beskrivs motiv och orsak för hur 
aktörer skildras och agerar gentemot fenomenet. Detta är producenterna medvetna om och 
agerar med strategiska beslut om hur de på bästa sätt ramar in ett fenomen utifrån hur de vill 
lägga fram det till konsumenter. Därför blir producenterna och konsumenterna viktiga 
begrepp för inramning (Esaiasson et al., 2017:218). Chong & Druckman (2007) beskriver 
inramning i relation till medier som ord, bilder, fraser och presentationsstilar, till exempel hur 
en journalist presenterar information om ett problem eller fenomen till en konsument/publik. 
Den ram som en journalist väljer, avslöjar vad som den anser vara relevant för förståelsen av 
en händelse eller fenomen (Chong & Druckman, 2007:100). Detta avsnitt tas upp för att det 
hjälper till att knyta ihop hur media fungerar som källa för information av religiösa frågor, 
samt relationen till media som språk i hur media formar och skapar ramar i relation mellan 
avsändare, mottagare och innehåll, vilket diskuteras vidare under presentationen av 
medialisering av religion nedan. 
 

2.1.2. Medialisering av religion  
 
Medialisering är en teori som åsyftar processer av sociala förändring, där media blir en 
alltmer oberoende institution i samhället. Teorin beskriver en process där medier har 
integrerats i andra institutioners verksamhet. Stig Hjarvard utgår ifrån tre aspekter för vad 
medialisering innebär för religion.  
 

- Medier blir den huvudsakliga källan för information om religiösa frågor i samhället. 
 

- Medier blir producenter av religiösa erfarenheter, som till exempel att religiöst 
utövande och religiös övertygelse blir material för mediers egen avsikt och förändras 
därefter av medier utifrån vad som efterfrågas.  

 
- Mediers position i samhället utvecklas till en ny typ av social och kulturell mötesplats 

som erbjuder moralisk och andlig vägledning, vilken tar över rollen från många 
religiösa institutioner. 

  
Hjarvard menar att media tar över en del av formandet av religion, här definieras och 
begränsas vilken religion och vilka delar av religionen som anses vara viktiga (Lövheim, 
2014:551). Hjarvard poängterar att medialisering av religion är en process som tar olika 
former och får olika konsekvenser beroende på den specifika religiösa och mediala kontext 
som behandlas. Han fokuserar på moderna länder i Västvärlden, speciellt de nordiska 
länderna som är mer sekulariserade och inte präglas av ett starkt institutionellt engagemang 
(Lövheim, 2014:552). Det blir därför problematiskt i en amerikansk kontext där samhället 
fortfarande är starkt kopplat till religiösa institutioner. 
 
Hjarvard (2012) redogör en konceptualisering av medias tre funktioner som, kanal, språk och 
miljö. Media som kanal har blivit en källa till information när det kommer till religiösa frågor, 
där medier ofta är påverkad av kringliggande samband som exempelvis andra nyhetsmedier, 
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populärkultur eller folkreligion. Media som miljö utgör i stora drag av hur mediasystem och 
institutioner underlättar och strukturerar mänsklig interaktion och kommunikation. Den 
funktion av media som blir intressant för en diskussion i denna studie är media som språk, 
vilket syftar till de olika sätt medier formar och skapar ramar i förhållandet mellan avsändare, 
mottagare och innehåll (Hjarvard, 2012:27, Hjarvard, 2008:4f, Reintoft Christensen, 2012:68). 
 
Hjarvards teori fokuserar på större samhälleliga processer och går därför inte att applicera 
direkt på ett sådant litet material som föreligger för denna uppsats, men det är ändå av intresse 
att placera resultaten av denna studie i en vidare teoretisk kontext med medialisering av 
religion utifrån Hjarvards (2012) förklaring av media som språk. Hur denna teori kommer att 
användas redovisas nedan i arbetsmodellen. 
 

2.2. Arbetsmodell 
 
Arbetsmodellen presenterar hur analysen kommer att genomföras och hur frågeställningarna 
operationaliseras i undersökningen. Kodningsarbetet har gjorts två gånger för att kunna 
fastställa att ord och meningar kodats likadant båda gångerna, först kodades texten med 
understrykspennor utifrån ett färgschema och sedan användes samma färgschema i Word.  
 
Nedan redovisas hur de bärande begreppen och analysfrågorna kommer att användas i relation 
till inramningen. De bärande begreppen: aktör, karaktärsdrag, motiv, maktfaktorer och mål 
används i kodningsarbetet för att inramningsanalysen ska kunna besvara studiens första 
forskningsfråga – Hur framställs Donald Trumps relation till evangeliska ledare i det utvalda 
materialet utifrån Snow och Benfords (1988) inramningsteori av diagnostisk, prognostisk och 
motiverande inramning? – detta kommer att göras genom att ställa följande analysfrågor till 
materialet: 
 
• Vilka sorters aktörer finns med i inramningen? Hur ramas de in och vilka karaktärsdrag, 
motiv, handlingskapaciteter och maktfaktorer representerar de? 
• Hur är målet med fenomenet inramat? 
 
Vid kodningsprocessen används bärande begrepp som tydliggjorts under teorikapitlet, dessa 
ligger i grund för att besvara analysfrågorna, vilka tagits fram utifrån Esaiassons (2018) 
förslag till en inramningsanalys.  
 

 
Aktörer och Karaktärsdrag 

 

  
Motiv 

  
Maktfaktorer och Mål 

 
   

                                                             ↓  

 
Svar på analysfrågor 
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Genom att besvara analysfrågorna med hjälp av de bärande begreppen som använts i 
kodningsarbetet har sedan Snow och Benfords (1988) tre typer av inramning applicerats för 
att kunna besvara studiens första forskningsfråga. Nedan redovisas hur de bärande begreppen 
har använts i analysen för att kategorisera materialet efter de tre typerna av inramning: 
 
Diagnostisk inramning – används i uppsatsen för framställningen av orsakssamband där aktörerna och 
dess karaktärsdrag samt motiv kopplas till inramningen.  
 
Prognostisk inramning – används i uppsatsen för framställningen av strategier och mål för Trump och de 
evangeliska ledarna. 
 
Motiverande inramning – används i uppsatsen för framställningen av Trump och ledarnas rationella 
handlande av de presenterade målen och de maktfaktorer som har kunnat identifierats. 
           

 
Diagnostisk inramning 

 

  
Prognostisk 
inramning 

 

       
Motiverande inramning 

 

                    ↓ 
 

Svar på första 
forskningsfrågan 

 
 
 
Studiens andra forskningsfråga – Hur kan inramningen av relationen mellan Trump och 
evangeliska ledare förstås i relation till Hjarvards (2012) teori om medialisering av religion, 
med särskilt fokus på medier som språk? – ger en vidare insikt i artikelförfattarnas 
framställning utifrån hur de synliggör attityder, tongångar och formandet av ramar som finns i 
artiklarna. Med hjälp av Hjarvards (2012) medialiseringsteori med fokus på media som språk 
vill jag fånga upp hur artikelförfattarna från NYT och WSJ väljer att presentera Trumps 
relation till evanglikala ledare. Detta presenteras under slutsatsen där teorin har använts för att 
vidare förklara resultatet av kodningsarbetet. 
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Kapitel 3 Metod 
 
 
 
 
 
I det här kapitlet presenteras studiens forskningsansats, den metod som uppsatsen utgår ifrån, 
det material som används och hur materialet har samlats in, samt de tekniker som har använts 
för att analysera materialet.   
 

3.1. Forskningsansats 
 
Studien utgår ifrån en deduktiv ansats, vilket innebär att analysarbetet utgår ifrån en teori för 
att dra slutsatser om enskilda fall (Ahrne och Svensson, 2015:218). Uppsatsen är en fallstudie 
vilket betyder att de enskilda fallen undersöks för att få en djupare kunskap (Stake 2005:443). 
 

3.2. Kvalitativ inramningsanalys  
 
För att besvara studiens frågeställningar analyseras det empiriska materialet med hjälp av en 
kvalitativ inramningsanalys. Utgångspunkten för en inramningsanalys är att ett 
samhällsfenomen inte har en given mening, utan kan representeras, alltså inramas på olika sätt. 
Hur ett fenomen ramas in har betydelse för hur aktörer, i detta fall läsare reagerar på hur något 
är framställt – inramat. Exempelvis kan det ha betydelse för väljarbeteende eller relationer 
mellan medborgare. Det är politiker och valkampanjer medvetna om och fattar ofta strategiska 
beslut och sätter upp mål efter detta, vilket knyts ihop med vad som denna studie undersöker 
(Esaiasson et al., 2017:218). För att fånga upp artikelförfattarnas framställning granskas 
materialet noggrant. Likt en textanalys är även inramningsanalysens utgångspunkt att fånga 
upp de (ramar) som anses vara viktigast för studiens syfte (Esaiasson et al., 2017:211). 
Granskningen av materialet görs genom djupläsning av texterna och med hjälp av analytiska 
verktyg, vilka är de analysfrågor och bärande begrepp som presenterats under kapitel 2. 
Denna typ av analys används eftersom studien vill komma åt inramning som sker medvetet 
och strategiskt (Esaiasson et al., 2017:218), det som denna studie kan belysa är inramningen 
av Trump och ledarnas relation utifrån artikelförfattarnas framställning i respektive fall. Likt 
textanalysen koncentreras denna studie på meningsskapande processer med utgångspunkt att 
behandla framställningen av hur Trump och ledarna integrerar sinsemellan med relation till ett 
orsakssamband. Mening i den här bemärkelsen uttrycks genom till exempel språk, vilket 
lämnar spår i form av text, utifrån detta blir mening möjlig att beforska genom 
inramningsanalysen (Esaiasson et al., 2017:211f). Denna studie lägger alltså ett fokus på att 
undersöka just språk, där artikelförfattarna framställning för respektive fall behandlas.  
 

3.3. Tillvägagångssätt  
 
Insamlingen av det empiriska materialet har avgränsats där artiklarna som valts ut är 
publicerade inom tidsspannet, 16 juni 2015 till 20 januari 2017, detta urval är baserat på 
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tidpunkten då Trump tillkännagav sin kandidatur som republikansk presidentkandidat (16 juni 
2015) fram tills han blev tillsatt som president (20 januari 2017).  
 
Artiklar som är publicerade inom tidsspannet 3 maj 2016 till 20 januari 2017 utgör det slutliga 
urvalet vilket var då Trump blev utsedd till den så kallad sannolik republikansk 
presidentkandidat (presumptive nominee) och till det att han tillträdde som president.  
 
Det empiriska materialet har samlats in genom en sökning i respektive tidnings databas utifrån 
specificerade sökord. De sökord som användes var "Donald Trump+evangelical+social 
conservative +leader" i denna kombination i båda databaserna. Dessa sökord valdes för att det 
är Donald Trump och evangeliska ledare och deras relation under valet 2016 som är i fokus 
för studien. Sökorden gav 93 träffar i The New York Times databas och 53 i The Wall Street 
Journals databas. Det första urvalet av dessa 93 respektive 53 artiklar baserades på titeln och 
nyckelord i ingressen, då återstod 14 artiklar, åtta i The New York Times och sex i The Wall 
Street Journal. Artiklarna är utspridda inom studiens tidsspann, men med en viss 
koncentration i juni månad. Artiklar med ett tydligt annat fokus än det som är intressant för 
denna uppsats – [syfte] - valdes då bort, som exempelvis "Ben Carson Edges Ahead of 
Donald Trump in Latest Iowa Poll" och "Ted Cruz Sticks With Religion, Reagan in New 
Hampshire Appeal."  
 
De 14 återstående artiklarna översiktlästes, där några av artiklarna ansågs mindre relevanta 
eftersom ett fokus inte låg på Trumps relation till evengelikanska ledare. Artiklar som 
sorterades ut på grund av detta var exempelvis "Why Values Voters Value Donald Trump" 
som fokuserar på konservativa väljare snarare än konservativa ledare och "Conservative 
Christian Women Turn Away From Donald Trump" som handlar om hur kvinnliga väljare tar 
avstånd från eller stödjer Trump (se tabell 1 på nästa sida). 
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Tabell 1. Andra urval 
Tidning 

 

Artikel med länk Datum Skribent Nyckelord Utvald 

NYT 

 

1. A Born-Again Donald 
Trump? Believe It, 
Evangelical Leader Says 

2016/06/15 

 

Trip Gabriel 
and Michael 
Luo 

"born-again Christian", Focus 
on the Family, social 
conservative + leaders,  

√ 

NYT 

 

2. Is This the End of the 
Religious Right? 

2016/05/10 Sarah Posner conservative white 
evangelicals, Republican 
Party, growing tensions, 
Christian nation, immigration 

 
NYT 

 

3. Why Values Voters 
Value Donald Trump 

2016/08/20 Daniel K. 
Williams 

Republican, conservative 
pundits, supreme Court 

 

NYT 

 

4. Donald Trump Asks for 
Evangelicals’ Support and 
Questions Hillary 
Clinton’s Faith 

2016/06/21 John 
Corrales 

Evangelical leaders, Hillary 
Clinton, socially conservative 
VP, black pastors, Planned 
Parenthood, pro-life, pro 
choice 

√ 

NYT 

 

5. God Loves Donald 
Trump. Right? 

2016/09/15 

 

Thomas B. 
Edsall 

white religious conservatives, 
Trump voters, religious 
liberty legislation 

 

NYT 

 

6. Donald Trump Reveals 
Evangelical Rifts That 
Could Shape Politics for 
Years 

2016/10/17 Laurie 
Goodstein 

Christian women, criticize 
Trump, evangelical 
fragments, minorities, 
Supreme Court, same-sex 
marriage, pro-life 

 

NYT 

 

7. Religious Right Believes 
Donald Trump Will 
Deliver on His Promises 

2016/11/11 Laurie 
Goodstein 

evangelical and Catholic 
leaders, religious liberties, 
abortion, same-sex marriage, 
broader agenda,  

√ 

NYT 

 

8. The Evangelicals and 
the Great Trump Hope 

2017/0711 Robert P. 
Jones (Op-ed 
contributor) 

Evangelicals, leaders. hope, 
republican, candidates,  

 

WSJ 9. Donald Trump Reaches 
Out to Evangelicals, 
Promising Antiabortion 
Judicial Nominees 

2016/06/10 Janet Hook, 
Beth 
Reinhard 

Evangelicals, Promising 
Antiabortion Judicial 
Nominees, Faith and Freedom 
Coalition 

√ 

WSJ 10. Evangelicals Back 
Donald Trump in Record 
Numbers, Despite Earlier 
Doubts 

2016/11/09 Ian Lovett white religious conservatives, 
voter turnout 

 

WSJ 11. Conservative Christian 
Women Turn Away from 
Donald Trump 

2016/10/26 Ian Lovett Conservative Christian 
Women, oppose Trump, pro-
life vs pro- choice, 
evangelicals of colour 

 

WSJ 12. Why do evangelicals 
prefer Donald Trump to 
Hillary Clinton? 

2016/10/11 Okänd evangelical support for 
Trump vs Clinton. 
conservative Christian 
endorsers, Convention 

 

WSJ 13. Trump Pitches Himself 
to Evangelicals, Offering 
‘School Choice’, Tax 
Benefits 

2016/09/09 Michelle 
Hackman 

electoral pledge, political 
endorsements, Johnson 
Amendment, empower 
religious families, enthusiasm 
for Trump 

√ 

WSJ  

 

14 Donald Trump to 
Address Religious 
Conservative Group 

2016/06/10 Beth 
Reinhard 

Conference, Faith & Freedom 
Coalition, group’s gatherings, 
nomination, wider audience, 
gathering of conservatives, 
nomination of Supreme 
Court, born-again, same-sex 
marriage 

√ 

√= utvald artikel, VP = Vice president NYT = The New York Times WSJ = The Wall Street Journal 
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De urvalskriterier som utöver de tidigare nämnda avgjorde det slutgiltiga urvalet, var vilken 
utsträckning artiklarna tar upp Trumps relation till evangeliska ledare. För analysen valdes sex 
artiklar ut, tre från respektive tidning som redovisas nedan (se tabell 2). Artiklar är utvalda på 
grund av deras relevans, men också med hänsyn till vad som ansågs vara rimligt att undersöka 
tidsmässigt och utifrån hur stor mängd material som krävdes för att kunna jämföra några av de 
olika fall som presenteras i artiklarna. Artiklarna presenteras redan i första kapitlet och 
kommer inte diskuteras mer här. 
 

         Tabell 2. Tredje urval, fallstudie 
Tidning med nr. Artikel med länk Skribent Nyckelord Datum 

NYT 1 

 

Donald Trump Asks for 
Evangelicals’ Support and 
Questions Hillary 
Clinton’s Faith 

John Corrales Evangelical leaders, 
Hillary Clinton, socially 
conservative VP, black 
pastors, Planned 
Parenthood, pro-life, pro 
choice 

2016/06/21 

NYT 2. 

 

Religious Right Believes 
Donald Trump Will 
Deliver on His Promises 

Laurie 
Goodstein 

Christian women, criticize 
Trump, evangelical 
fragments, minorities, 
Supreme Court, same-sex 
marriage, pro-life 

2016/10/17 

NYT 3 

 

A Born-Again Donald 
Trump? Believe It, 
Evangelical Leader Says 

Trip Gabriel and 
Michael Luo 

"born-again Christian", 
Focus on the Family, 
social conservative + 
leaders, 

2016/06/15 

 

WSJ 1 Donald Trump Reaches 
Out to Evangelicals, 
Promising Antiabortion 
Judicial Nominees 

Janet Hook, 
Beth Reinhard 

Evangelicals, Promising 
Antiabortion Judicial 
Nominees, Faith and 
Freedom Coalition 

2016/06/10 

WSJ 2 Donald Trump to Address 
Religious Conservative 
Group 

Beth Reinhard Conference, Faith & 
Freedom Coalition, 
group’s gatherings, 
nomination, wider 
audience, gathering of 
conservatives, nomination 
of Supreme Court, born-
again, same-sex marriage 

2016/06/10 

WSJ 3 Trump Pitches Himself to 
Evangelicals, Offering 
‘School Choice’, Tax 
Benefits 

Michelle 
Hackman 

electoral pledge, political 
endorsements, Johnson 
Amendment, empower 
religious families, 
enthusiasm for Trump 

2016/09/09 

              NYT = The New York Times WSJ = The Wall Street Journal 
 

3.4. Validitet och reliabilitet  
 
Genom att utföra studien tematiskt och systematiskt ges utrymme för diskussion och kritik 
genom att studien får en transparens. Detta görs utifrån att studiens innehållsanalys handlar 
om att läsa texter aktivt, att ställa frågor till texten men även se om texten eller man själv kan 
besvara dessa frågor. Genom att tydligt redogöra forskningsprocessen och mitt resonemang av 
metodval för läsaren ges en transparens (Ahrne & Svensson, 2015:24f, Esaiasson et al., 
2017:212). När det gäller teoretisk generalisering relateras studiens resultat till allmänna 
teoretiska ramverk snarare än andra empiriska objekt. Det vill säga, fallen har valts ut som 
teoretiska exempel (Ahrne & Svensson, 2015:27). En fallstudie som denna är därför inte 
generaliserbar, men kan ändå reflektera vidare till teoretiska frågor. På så sätt kan heller inte 
studien beskyllas för att dra obekräftade slutsatser. Studien använder sig även av 
begreppsvaliditet vilket innebär att de teoretiska begreppen översätts till operationella 
indikatorer eller operationaliseringar, vilka alltid kan ifrågasättas (Esaiasson et al., 2017:59).  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 
 
 
 
 

4.1. Resultat 
 
 
För att besvara studiens första forskningsfråga har jag använt mig av en arbetsmodell som 
utgår ifrån en diagnostisk, prognostisk och motiverande inramning enligt Snow och Benford 
(1988) samt de bärande begreppen: aktörer och dess karaktärsdrag, motiv, maktfaktorer och 
mål vilka har fångats upp av de tre inramningstyperna. Detta har låtit mig undersöka 
identifieringen av de aktörer som lyfts fram och lösningar, mål och strategier som ramats in i 
relation till dessa aktörer, samt hur åtgärderna för den problematik som lyfts fram ramas in. 
 
I analysen har de bärande begreppen varit i utgångspunkt och delats upp som (4.2.1.) Aktörer 
och dess karaktärsdrag, (4.2.2.) Motiv samt (4.2.3.) Maktfaktorer och Mål. Nedan kommer 
först några exempel från kodningen att läggas fram för att sedan analyseras djupare under 
analysavsnittet. Detta avsnitt presenterar alltså hur de bärande begreppen har använts i 
kodningen och några relevanta exempel på hur resultatet av kodningen fallit ut. Efter detta 
presenteras hur begreppen har fångats upp med hjälp av Snow och Benfords (1988) tre typer 
av inramning. Under slutsatser (4.3) presenteras svaren för forskningsfrågorna och 
sammanfattas därefter kort. 
 

- Aktörer och dess karaktärsdrag 
 
Genom att presentera aktörerna och dess karaktärsdrag lyfts även ett orsakssamband fram 
vilket har tolkats under den diagnostiska inramningen.  
 
Trumps karaktärsdrag ramas in som bland annat socialkonservativ, utlovande av vallöften 
samt starkt kritisk till Clinton och hennes kampanj ofta med ett fokus runt det han beskrivs 
kalla det ”kristna arvet”. I artikeln WSJ 3 ramas Trumps karaktärsdrag in som aggressiv i sin 
retorik med utgångspunkt för att värna om en kristen identitet. Under ett möte med 
socialkonservativa ledare vid Value Voter Summit i Washington D.C beskrivs han säga:  
 

Om jag blir vald kommer det nationella kristna arvet att vårdas, skyddas 
och försvaras som ni aldrig tidigare sett. (Hackman 2016) 

 
Denna diskussion fördjupas även under analysavsnittet för motiv (4.2.2.). Trump framställs 
även som att vara svajande i socialkonservativa frågor i WSJ 1 och WSJ 2 då han tidigare 
varit oklar i sina uttalanden runt abortfrågan. I jämförelse med detta har evangeliska ledare 
presenterats för att vara kritiska i och med att de vill få igenom en strängare abortlag. 
Samtidigt förs en diskussion runt evangeliska ledares etiska plattform i och med att de senare 
tar ställning och stödjer Trump trots dess kritik runt hans uttalanden om minoritetsgrupper, 
kvinnor och politiska motståndare, men att ledarna ändå till slut väljer att stödja Trump för att 
få igenom en värdekonservativ politik och därav släppa på sina etiska ramar. Detta väger 
samman med begreppen, motiv, maktfaktorer och mål, vilket diskuteras i den teoretiska 
reflektionen (5.1).  
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- Motiv  

 
En viss oklarhet har framkommit när motiv skulle vidare utvecklas utifrån Snow och Benfords 
(1988) teori, men detta begrepp har valts att placeras under den diagnostiska inramningen för 
att det har smält samman med orsakssambandet i hur och varför Trump söker stöd hos 
evangeliska ledare. Detta diskuteras vidare under den teoretiska reflektionen (5.1).  
 
De motiv som har identifierats genomgående i det utvalda materialet är att de evangeliska 
ledarna stödjer Trump för att han har valts till den republikanska kandidaten och detta innebär 
en väg till makt och inflytande för ledarna genom att stödja Trump. Motiv utgör även 
politiska frågor som ledarna står nära och vill driva, vilket även Trump har som mål att göra 
då han vill mobilisera den kristna högern. Detta syns i de återkommande vallöften som 
presenteras i materialet. Ett exempel som diskuteras under analysen är från NYT 2: 
 

Nu när han har vunnit, säger sig evangeliska ledare att de har förtroende för 
att Trump kommer att leverera de vallöften han givit dem. (Goodstein, 
2016) 

 
Andra återkommande motiv som har identifierats i artiklarna är att de evangeliska ledarna till 
varje pris vill få en republikan som president för att försvara den konservativa 
religionsfriheten, samt att undvika att Clinton vinner valet, då hon inte presenteras ha en 
avsikt att driva en socialkonservativ politik. 
 

- Maktfaktorer och Mål 
 
Likt placering av begreppet motiv har det varit svårt att placera begreppet mål under endast en 
av de tre typerna av inramningar utifrån Snow och Benford (1988). Men har enligt 
analysmodellen fallit under den prognostiska inramningen där framställningen av aktörernas 
mål och strategier presenterats utifrån de orsakssamband och motiv som tidigare presenterats 
under den diagnostiska inramningen. Men detta diskuteras även vidare under den motiverande 
inramningen, med ett fokus på de rationella åtgärderna för de presenterade målen. 
 
I analysavsnittet förklaras det hur det genomgående kodningsarbetet har kunnat identifiera hur 
Trump framställs söka stöd hos de evangeliska ledarna för att de kan hjälpa honom att 
mobilisera konservativa väljare under presidentvalet. Ett resonemang runt begreppet motiv 
som presenteras i analysen är hur evangeliska ledare uppfattar en oro för att Clinton skulle 
vinna presidentvalet, vilket ramas in för att vara en faktor till mindre inflytande och makt för 
deras politiska vilja. 
 

De [den kristna högern] var villiga att förlåta Mr. Trumps personliga 
överträdelser eftersom han använde deras rädsla och hävdade att en 
Clintonadministration skulle ta bort deras religiösa friheter… (Goodstein 
2016) 
 

Detta har enligt analysmodellen ramats in som ett mål, där ledarna vill uppnå makt och 
inflytande och samtidigt undvika att Clinton skulle vinna presidentvalet.  
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Nedan sammanfattas det hur resultatet av analysen har applicerats till Snow och Benfords 
(1988) tre typer av inramning.  
 
Om vi ser på den diagnostiska inramningen i materialet behandlas identifieringen av 
orsakssambanden för respektive fall, exempelvis varför Trump möter evangeliska ledare i 
New York i NYT 1 eller varför några ledare är oroliga kring hur Trump står i sin politik. I 
slutsatsen ges ett exempel på ett citat som ramas in i NYT 1 där en evangelisk ledare beskrivs 
ha sagt att konservativa inte riktigt kan förstå sig på Trump, men att de kan identifiera sig med 
honom (Corrales, 2016). Denna tveksamhet och oro har även identifierats i WSJ 1 och WSJ 2, 
där artikelförfattaren för WSJ 2 beskriver att Trump inte betonat sin opposition till samkönat 
äktenskap (Reinhard, 2016). Ett annat exempel som lyfts fram i slutsatsen är i WSJ 1 där 
Hook och Reinhard ramar in ett citat av den konservativa statssekreteraren Ken Blackwell 
som ska ha sagt att han närmat sig Trump men att Trump måste visa en grundläggande 
förståelse för konstitutionen och innebörden av makt (Hook & Reinhard). Till grund för 
förståelsen av materialet utifrån en diagnostisk inramning beskriver ett flertal artikelförfattare 
en oro i kombination med en hoppfullhet hos ledarna för att Trump ska genomföra de 
vallöften han givit.  
 
Om vi ser på den prognostiska inramningen i materialet behandlas framställningen av 
respektive aktörs mål och de strategier som identifierats. Detta utgör inramningen av 
exempelvis Trump och ledarnas deltagande vid evenemang samt inramningen av dess 
uttalanden. Målen som ramas in av artikelförfattarna för relationen mellan Trump och de 
evangeliska ledarnas är i huvudsak att Trump söker stöd hos ledarna. Tillvägagångssättet för 
att göra detta beskrivs av artikelförfattarnas utifrån de vallöften som ges samt hur Trump 
försöker närma sig den kristna högern, bland annat genom uttalanden om sin tro. I relation till 
detta beskrivs en entusiasm från de evangeliska ledarna utifrån de vallöften som presenterats, 
trots den tvivelaktighet som även har kunnat identifierats i analysen.  
 
Slutligen, om vi ser på den motiverande inramningen i materialet behandlas de rationella 
åtgärderna av de mål och strategier som mediaaktörerna har presenterat, exempelvis att ledare 
framställs som stödjande av Trump trots att de varit kritiska till honom tidigare. Här flyter den 
prognostiska och motiverande inramningen ihop, utifrån att problemlösningar flyter samman 
med de rationella åtgärderna. I WSJ ramar artikelförfattarna, Hook & Reinhard in den 
konservativa aktivisten, Ralph Reeds vädjan till väljare att rösta på Trump, mycket på grund 
av de konsekvenser som skulle uppstå för den kristna högern om Clinton skulle vinna. 
Reinhard beskriver även Reeds betonande av hur viktigt det är att Trump integrerar med 
väljare, samt att det är viktigt att Trump betonar sin agenda med dem (Reinhard, 2016). 
Artikelförfattarna beskriver Trump och evangeliska ledares agerande gentemot de 
presenterade åtgärder som behandlas under den prognostiska inramningen. Ett återkommande 
mål som framställs är att Trump söker stöd hos evangeliska ledare. Med hjälp av den 
motiverande inramningen, ramas de åtgärder för att uppnå dessa mål in. Exempelvis 
framställningen av Trumps citat från tal, de värdekonservativa vallöften som presenterats eller 
evenemang Trump väljer att delta vid.  
 

4.2. Analys  
 
I det här avsnittet presenteras den kvalitativa inramningsanalysen utifrån de bärande 
begreppen som använts under kodningsprocessen, vilka har delats upp enligt följande; aktörer 
med karaktärsdrag, motiv, maktfaktorer och mål. Citat och utdrag av det empiriska materialet 
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har översatts från engelska till svenska i uppsatsen för att ge ett konsekvent språk, men detta 
innebär också att materialet kan ha kommit att påverkats i sin framställning.  
 

4.2.1. Aktörer och dess karaktärsdrag 
 
I artikeln NYT 1 ramas Donald Trumps karaktärsdrag in av författaren som socialkonservativ, 
utlovande av vallöften och kritisk till Clinton och hennes tro. Samtidigt inramas Clinton och 
hennes kampanj som att de menar att Trumps politik och löften är okristna och står i motsats 
till amerikanska värderingar. Hennes mer liberala syn lyfts fram i relation till abortfrågan och 
Planned Parenthood. Trump citeras i NYT 1: 
 

Vi vet ingenting om Hillary i relation till religion. Nu har hon varit i det 
offentliga i åratal, men ändå vet vi ingenting. (Corrales, 2016) 

 
Deborah Fikes från Clintons kampanj citeras svara till Trumps uttalande:  
 

Trumps förslag är okristet och oamerikanskt [och] står i kontrast mot de 
värderingar landet håller kärast. (Corrales, 2016) 

 
De karaktärsdrag som lyfts fram i dessa exempel återkommer i merparten av materialet som 
de ideologiska utgångspunkter vilka vardera kandidaten står bakom, men ramas även in som 
motiv för att trycka ner sin politiska motståndare. 
 
I artikeln NYT 2 ramas Trumps karaktärsdrag in som icke religiöst praktiserande, men 
närvarande och förstående för den kristna högern. I artikeln presenteras Ralph Reed 
(ordförande för Faith and Freedom Coalition), som hjälpte Trump att mobilisera kristna 
väljare till valkampanjen. I artikeln presenteras även Pat Robertson, en TV-predikant vid TV 
kanalen CBN, där Trump gjort nio intervjuer, vilket är ett exempel där Trump framställs vara 
närvarande vid offentliga evenemang för att synas, speciellt inför konservativa kristna. Utifrån 
analysmodellen har inramningen av Trumps karaktärsdrag i NYT 2 tolkats utifrån 
beskrivningen av detta, där Trump anses vara en lämplig kandidat för evangeliska väljare trots 
att han ramas in för att inte vara religiöst praktiserande, men närvarande.  
 
Eric Metaxas, en evangelikansk skribent och radiopratare citeras i NYT 2: 
 

Nåd och förlåtelse är kärnan i kristen tro och det var bara naturligt för 
evangeliskt kristna att utvidga detta koncept till herr Trump. (Goodstein 2016) 

 
Metaxas, framställs som att han inte tror att Trump är den personen han var 2005, då han i en 
inspelad video sagt att han gjort en vana av att antasta kvinnor. Bland evangeliska, en grupp 
som ofta benämns som value voters har pliktetiken förändrats de senaste åren, menar 
artikelförfattaren (Goodstein, 2016). Robert P. Jones, grundare för PRRI (Public Religion 
Research Institute) citeras i NYT 2: 

 
Trump har verkligen förändrat hela deras [evangeliska väljares] politiska etik. 
De har flyttats från att vara principiell till en mer utilitaristisk etik, där 
resultatet motiverar handlandet. (Goodstein, 2016) 
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I kodningsprocessen har jag identifierat detta som karaktärsdrag i hur evangeliska ledare 
framställs, med utgångspunkt i hur de framställs se en möjlighet att få igenom en 
värdekonservativ politik och är därav beredda att släppa på sina etiska ramar. 
 
I relation till hur evangeliska ledares etik i NYT 2 ramas in som utilitaristisk, så beskrivs även 
här en förskjutning av fokuset av den kristna identiteten i NYT 3. Detta identifierats som ett 
karaktärsdrag i denna artikel, det vill säga ett skifte från ett fokus på synd hos evangelikaner 
till att följa Kristus. Den evangeliska ledaren James C. Dobson benämns som en av USA:s 
mest inflytelserika evangeliska ledare i artikeln. Han är grundare till den socialkonservativa 
organisationen Focus on the Family som är starkt kritisk till homosexualitet, samkönat 
äktenskap och abort. Han citeras i artikeln som att han menar att Trump står så nära Jesus att 
han kan beskrivas som ett "barn till Kristus", på detta sätt karakteriserar Dobson Trump som 
någon som trots bristande kunskaper och praktik ”följer Kristus”.   
 
I artiklarna WSJ 1 och WSJ 2 ramas Trumps karaktärsdrag in som svajande kring 
socialkonservativa frågor, detta då han beskrivs som att han ändrat sig i abortfrågan, där han 
först beskrivs ha sagt att kvinnan borde bli straffad om hon avbryter en graviditet men sedan 
ändrat sig till att de som utför en abort ska bli straffade. I relation till att abortmotståndare 
enligt artikeln fokuserar på de som utför aborten och inte vill straffa kvinnan som gör abort. 
En annan anledning som lyfts fram för att illustrera att Trumps karaktärsdrag är tvivelaktiga 
kring socialkonservativa frågor i WSJ 1 är att han inte drivit frågan om motstånd till samkönat 
äktenskap och transpersoners rättigheter. Trots detta ramas Trumps karaktärsdrag in för att 
vara angelägen att vara närvarande för den kristna högern för att bevisa att han är dem trogen 
och beredd att ge dem löften om en värdekonservativ politik, utifrån de framträdanden han 
framställs vara delaktig i, som Faith & Freedom Coalition (Reinhard & Hook, 2016).  
 
De evangeliska ledarnas karaktärsdrag ramas in i artikel WSJ 1 och WSJ 2 för att vara social 
konservativa med ett tydligt konsekvenstänk där man oroar sig för vad som skulle hända om 
Clinton skulle blir president, där man menar att detta skulle innebära ett allt mindre inflytande 
än om Trump skulle vinna. Ken Blackwell, en ledande person i Family Research Council (en 
organisation som även nämns i WSJ 1) beskrivs som oroad över Trumps beteende och attityd 
till sin ledarroll:  
 

Han måste visa en grundläggande förståelse för konstitutionen och respekt för 
maktbalansen, citeras Blackwell. (Hook & Reinhard) 

 
Ett genomgående drag för hur de evangeliska ledarna ramas in i relation till deras 
karaktärsdrag är i koppling till en social- och värdekonservativ grund. Författarna av NYT 3, 
ramar in den evangelistiska tron som:  
 

I hjärtat av deras kristna tro ligger tron beroende av Gud. Ofta i kontrast med 
att de ser "religion" som regler och ritualer. (Gabriel & Luo 2016) 

 
Utifrån analysen blir det tydligt att de värdekonservativa frågorna som karaktärsdrag för de 
evangeliska ledarna förekommer i nästan alla artiklar. De värdekonservativa frågor som 
huvudsakligen lyfts i materialet är:  val av en konservativ kandidat till högsta domstolen, 
motstånd till samkönat äktenskap och abortfrågan.  
 
Ett annat gemensamt karaktärsdrag som har identifierats i artiklarna NYT 2, NYT 3 och WSJ 
1 och WSJ 2 är den nästan identiska framställningen av benämningen av Trump som "en tre 
gånger gift mogul" (Goodstein, 2016), "den tre gånger gifta presidentkandidaten" (Gabriel & 
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Luo, 2016), "den svulstige tre gånger gift miljardär som brukade stötta rättigheter till abort" 
(Corrales, 2016) och "en tre gånger gift före detta casinoägare som tidigare stöttat 
aborträttigheter" (Reinhard, 2016). Detta behandlas nedan, under motiv och vidare under 
slutsatsen i den prognostiska inramningen. 
 

4.2.2. Motiv  
 
 
I NYT 2. beskrivs så kallade value voters som tidigare mer dömande av politiker som 
anklagats för överträdelser, men att de senaste fem år blivit allt mer toleranta, speciellt bland 
evangelikaner, här hänvisar författaren till en studie av PRRI (en partilös organisation) som 
ska påvisa detta. Robert P. Jones, grundare för PRRI beskriver value voters i NYT 2:  

 
Trump har verkligen förändrat deras politiska etik. Den har flyttats från en 
mer principiell bas till en mer utilitaristisk etik, där resultatet motiverar 
handlandet. (Goodstein, 2016) 

 
Den evangeliska programledaren Eric Metaxas citeras även i NYT 2: 

 
Nåd och förlåtelse är kärnan i kristen tro, och det var bara naturligt för 
evangelikaner att utvidga detta koncept till herr Trump. (Goodstein, 2016) 

 
Metaxas, citeras i artikeln, i vilket han tidigare sagt att han inte tror att Trump är den personen 
han var 2005 då Trump i en inspelad video säger att han gjort en vana av att antasta kvinnor 
(Goodstein, 2016). Ovanstående citat förstår jag som en inramning av Trump som används för 
att motivera deras beredskap att stödja hans kandidatur, trots hans kontroversiella uttalanden 
och tidigare handlande. 
 
I NYT 1 har de evangeliska ledarna ramats in som tveksamma till om de är redo att stödja 
Trump eller inte, på grund av de kontroversiella uttalanden och en brist på förståelse för den 
kristna högern. 
 

Vårt utlåtande är att om han fortsätter att försöka skapa ett narrativ av 
välkomnande och inte är lika hård kommer vi att vara mer öppna [reflektion 
kring Trumps syn på immigrationsfrågan]. (Corrales, 2016) 

 
Vi förstår oss inte riktigt på honom, eftersom han kommer lite från en annan 
värld, men vi kan identifiera oss med honom. (Corrales, 2016) 

 
Artikeln i NYT 2 är publicerad efter Trump vunnit valet, ett motiv som ramats in av 
författaren är framställningen av evangeliska ledares tilltro till Trump. Nu när han vunnit valet 
vill de se honom fullfölja de vallöften han givit. Ett tydligt sätt som evangeliska ledares motiv 
att stödja Trump ramas in i materialet, är ett självförtroende grundat i att då han vunnit valet 
kommer de ha möjligheten att få inflyttande i politiken.  
 

Nu när han har vunnit, säger sig evangeliska ledare att de har förtroende för 
att Trump kommer att leverera de vallöften han givit dem. (Goodstein, 2016) 

 
I NYT 3 ramas evangeliskt kristna in som tidvis splittrade, men en gemensam fråga som lyfts 
fram är det kristna budskapet om att inte synda och den starka kopplingen till Jesus Kristus 
som frälsare. Kedron Bardwell, beskriver där dagens situation som en radikal förskjutning 
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kring förväntningar evangelikaner har, en omvandling från fokus på synd till att följa Kristus 
(Gabriel & Luo, 2016). Motivet som jag har identifierat som tillskrivet de evangeliska ledarna 
i materialet är att trots att de tidigare stöttat andra republikanska kandidater så är de beredda 
att ställa sig bakom Trump för att han är den som är deras nominerade kandidat och möjlighet 
till makt. I relation till den tidigare forskningen som presenteras där Miller (2019) beskriver 
att religiös och politisk identitet inte har någon större skillnad för evangeliskt kristna, utan ett 
stöd för det republikanska partiet kan ses som ett uttryck för en kristen identitet.  
 
I WSJ 1 framställs Trumps som att vara försiktig i ett tal han höll till Faith and Freedom 
Coalition, ett tal som ramas in för att vara noggrant skrivet med motivet att nå ut till 
evangeliska ledare för att söka stöd inför valet.  
 

Vid evenemanget i hotellets sal höll han sig till sitt förberedda tal inför en 
fullsatt publik av evangeliska ledare som välkomnade honom med en 
stående ovation. (Hook och Reinhard, 2016) 

 
De motiv som har identifierats i flera artiklar, bland annat WSJ 1, är att de evangeliska 
ledarna vill försvara sin religionsfrihet och undvika att Clinton vinner valet, då hon inte avser 
att driva en socialkonservativ politik.  
 
Ett återkommande motiv i inramningen av de evangeliska ledarna i materialet är att de 
beskrivs ställa sig bakom Trump på grund av att han beskrivs ha sagt att han ska nominera en 
konservativ kandidat till högsta domstolen. I WSJ 1 citeras Trumps tal vid Faith and Freedom 
Coalition i Washington D.C. där han beskrivs uttryck sig "Förresten, de är alla 'pro life". 
Författaren hänvisar även till en lista av konservativa kandidater som Trumps kampanj några 
dagar tidigare gått ut offentligt med. Debatten runt en konservativ kandidat ramas både in i 
NYT 2, WSJ 2 och WSJ 3.  
  
Likt WSJ 1 så ramas Trumps motiv in på samma sätt som i WSJ 2 där han beskrivs ha försökt 
säkra förtroendet hos de socialkonservativa ledarna och väljarna genom deltagandet vid 
konferensen Faith and Freedom Coalition. Ett tidigare exempel som lyfts fram från WSJ 3 i 
avsnitt (4.1) är hur Trumps offensiva retorik beskrivs, författaren citerar Trump där han 
uttrycker sig: 
 

Om jag blir vald kommer det nationella kristna arvet att vårdas, skyddas och 
försvaras som ni aldrig tidigare sett. (Hackman 2016) 

 

4.2.3. Maktfaktorer och Mål  
 
De mål som har ramats in under kodningsprocessen i samtliga artiklar är hur Trump framställs 
söka stöd hos de evangeliska ledarna för att de kan hjälpa honom att mobilisera konservativa 
väljare inför presidentvalet. Detta framställs av författarna som ett sätt att samla väljare för att 
få makt. Desto närmare valet artiklarna är publicerade, desto mer ramas de evangeliska 
ledarna in som att de närmar sig Trump. 
 
Från början ramas flera ledare in som att de ställt sig kritiska till Trump innan han blivit den 
republikanska kandidaten, men i WSJ 3 ramas en entusiasm till Trump in. Ett exempel som 
beskrivs är att ledare som tidigare kritiserat Trump, nu valt att ställa sig bakom honom efter 
att han vunnit presidentvalet. Det har även identifierats utifrån det sista exemplet under motiv, 
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att vara en anledning till en mer riktad och direkt retorik. Närmandet till Trump av 
evangeliska ledare fångas även upp i inramningen i NYT 3:  
 

Trump vann en majoritet av rösterna från de evangeliska väljarna i det 
republikanska primärvalet, trots att några framträdande konservativa kristna 
ledare höll ett avstånd, som att Dr Dobson valde att stödja senatorn Ted 
Cruz. (Gabriel och Luo, 2016) 

 
Ett resonemang som benämndes under diskussionen om motiv är evangeliska ledares rädsla 
för att Clinton skulle vinna presidentvalet, vilket ramas som att det skulle resultera i minskad 
makt för dem. Här har jag enligt analysmodellen även identifierat detta resonemang som en 
inramning av ett mål, där evangeliska ledare beskrivs som att de både vill uppnå makt och 
undvika att Clinton blir president. Ralph Reed citeras i WSJ 2:  
 

Genom att framträda personligen, klargör Trump att han inte tar stödet från 
väljare med tro för givet, det är viktigt för honom att betona sin 
gemensamma agenda med evangeliska väljare. (Reinhard, 2016) 

 
De vallöften som ramas in under motiv skulle även kunna tolkas som maktfaktorer för de 
evangeliska ledarna och Trump tolkas vara enade i dessa frågor om man bortser från Trumps 
tidigare tvetydiga uttalande om abortfrågan. Dessa vallöften som tidigare ramats in utgörs av 
värdekonservativa frågor som abort, samkönat äktenskap och val av kandidat till högsta 
domstolen (NYT 2 och WSJ 1, 2 och 3).   
 
Under analysen har jag lyft fram exempel som är relevanta för studiens syfte och kommer 
under slutsatsen att vidare tolkas utifrån Snow och Benfords (1988) teori om inramning samt 
Hjarvards (2012) teori om medialisering av religion, med särskilt fokus på medier som språk. 
 

4.3. Slutsatser 
 
I det här avsnittet presenteras svaret på studiens första forskningsfråga: Hur framställs Donald 
Trumps relation till evangeliska ledare i det utvalda materialet utifrån Snow och Benfords 
(1988) inramningsteori av diagnostisk, prognostisk och motiverande inramning? Med hjälp av 
den diagnostiska inramningen har orsakssamband fångats upp där aktörer och dess 
karaktärsdrag samt motiv legat till grund som ramar. Den prognostiska inramningen har 
framför allt fokuserat på artikelförfattarnas framställning av Trump och evangeliska ledares 
relation och vad deras strategier och mål framställs vara. Med den motiverande inramningen 
framställs artikelförfattarnas presentation av Trump och ledarnas rationella handlande av de 
presenterade målen och de maktfaktorer som har kunnat identifierats. Efter detta presenteras 
svaret på den andra forskningsfrågan: Hur kan inramningen av relationen mellan Trump och 
evangeliska ledare förstås i relation till Hjarvards (2012) teori om medialisering av religion, 
med särskilt fokus på medier som språk? Hjarvards (2012) teori används för att vidare 
analysera resultat av kodningsarbetet under slutsatser (4.3.2.). 

 

4.3.1. Diagnostisk inramning 
 
Med hjälp av en diagnostisk inramning identifieras orsakssambandet i relation till aktörernas 
karaktärsdrag som framställs i artikeln. Orsaken till att Trump möter evangelikaner i New 
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York ramas i NYT 1 in som att han ber dem stödja honom inför presidentvalet. Denna 
inramning sker genom hur de två kampanjernas uttalanden om varandra framställs, vilket här 
tolkas som en diagnostiserande inramning av kandidaternas relation till Bibeln och tro i 
största allmänhet. Författaren citerar båda kampanjernas uttalanden av kandidaternas 
inställning till Bibeln men även hur kampanjerna attackerar och försvarar sig sinsemellan.  
 
Författaren Corrales ramar även in en oro hos pastorn Mark Gonzales i NYT 1, i relation till 
Trumps uttalanden om immigration. I kontrast av inramningen av Tony Perkins, som säger att 
han identifierar sig med Trump och är beredd att stödja honom. Corrales citerar Perkins: 
 

Konservativa förstår sig inte helt på honom eftersom han kommer från en 
annan värld, men de identifierar sig med honom. (Corrales, 2016)  

 
Denna ”oro” är även del av hur de konservativa ledarna ramas in i WSJ 1 och WSJ 2. 
  

Han har inte betonat sin opposition till samkönat äktenskap tillräckligt under 
sin valkampanj. (Reinhard, 2016) 

 
Vidare i WSJ 1 citerar Hook och Reinhard, den konservativa statssekreteraren Ken Blackwell 
som sagt: 
 

Jag har sakta närmat mig Trump, men han måste visa en grundläggande 
förståelse för konstitutionen och innebörden av makt. (Hook & Reinhard, 
2016) 

 
Detta har här tolkats som en diagnostiserande inramning, vilken framställer osäkerheten kring 
Trump som en orsak till oro. I WSJ inramas även konservativas oro kring vad en Clinton 
seger skulle kunna innebära, i artikeln citeras en konservativ kvinna som säger: 

 
Nu har vi två val, och han måste bli vårt val (...) jag kommer att uppmuntra 
konservativa evanglikaner att rösta på honom, även om vi inte är säkra på om 
han står helt bakom oss [en kvinna citerad från Faith and Freedom Coalition]. 
(Hook & Reinhard, 2016) 

 
Till grund för min förståelse av materialet som innefattar en diagnostisk inramning ligger hur 
flertalet av artikelförfattarna beskriver en orolighet i kombination med hoppfullhet att Trump 
ska genomföra de vallöften han givit, denna diskussion fortsätter under den prognostiska 
inramningen nedan. 
 

4.3.2. Prognostisk inramning 
 
Med hjälp av en prognostisk inramning identifieras strategier och mål för det som presenterats 
utifrån den diagnostiserade inramningen. Orsaken till att Trump möter evangelikaner i New 
York ramas in i NYT 1 som att han ber dem stödja honom inför presidentvalet. 
 
Orsakerna för relationen mellan Trump och evangeliska ledare som ramas in av 
artikelförfattarna är i huvudsak att Trump söker stöd hos ledarna genom att ge löften och 
identifiera sig själv som att vara en del av den kristna högern. Detta ramas in i både The Wall 
Street Journal och The New York Times; exempelvis i WSJ 6 där Trump beskrivs lova att göra 
allt han kan för att vårda det kristna arvet och i NYT 2 där han beskrivs lova att slåss för de 
kristna ledarna.  
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Trump inramas återkommande som en "flera gånger gift man" (i NYT 1, NYT 2 och WSJ 1), 
vilket här tolkas som en prognostisk inramning, där författarna ramar in Trump på detta sättet 
av en anledning. En reflektion kring detta görs under slutsatsen (4.3.4) där denna 
framställning sätts i relation till media som språk. 
 
I NYT 1 beskrivs evangeliska ledare och aktivister som entusiastiska inför Trumps vallöften, 
som till exempel att sätta stopp för statliga bidrag till Planned Parenthood och tillsätta en 
konservativ abortmotståndare som kandidat till högsta domstolen, samt andra vallöften som 
skulle gynna den kristna högern, detta lyfts även fram i NYJ 2, WSJ 4 och WSJ 5.  Utifrån att 
de ramas in som entusiastiska för att stödja Trump har det med hjälp av den prognostiska 
inramningen tolkats som mål. 
 
De strategier och mål som författarna ramar in har tolkats som en prognostisk inramning; inte 
nödvändigtvis att stödja Trump, utan att få igenom en värdekonservativ politik. Lösningen 
som presenteras är att stödja Trump, trots tvivelaktigheterna runt hans ställningstagande till 
värdekonservativa frågor, det ramas in prognostiskt – det vill säga som en lösning – eftersom 
man i och med detta val fäster incitament för makt, samt undviker att Clinton vinner 
presidentvalet.  
 

4.3.3. Motiverande inramning 
 
Här tolkas de rationella åtgärderna som ramats in utifrån en motiverande inramning. Till 
grund för min förståelse av materialet som innefattande en motiverande inramning ligger hur 
flertalet av artikelförfattarna beskriver hur evangeliska ledare säger sig kunna identifiera sig 
med Trump trots flera kritiska uttalanden. 
 
Utifrån de maktfaktorer och mål som tidigare ramats in av författare till exempel i WSJ 3, där 
ledare framställs som att tidigare ställt sig kritiskt till Trump men nu ramas in för att vara redo 
att stödja honom. Ett exempel från NYT presenterades under analysen där Dr Dobson, en 
konservativ ledare tidigare stött en annan republikansk kandidat, Ted Cruz, men nu ramas in 
för att stödja Trump.  
 
Ett annat exempel som lyfts fram i analysen är författarens inramning i WSJ 1, av evangeliska 
ledares rädsla för en Clinton seger och dess konsekvenser som skulle uppstå. Ralph Reed 
ramas in som vädjande i sitt tal, i vilket han ber väljare att stödja Trump på grund av vad en 
seger för Clinton skulle innebära: 
 

Se de oerhörda konsekvenserna Clinton val skulle ha för frågor som är mest 
betydelsefulla för den religiösa rätten. (Hook & Reinhard, 2016) 

 
Ralph Reed ramas in av författaren i WSJ 2 som betonande kring hur viktigt det är att Trump 
framträder personligen till evangeliska väljare för att visa att han inte tar deras stöd för givet:  
 

Genom att framträda personligen, klargör Trump att han inte tar stödet från 
väljare med tro för givet, det är viktigt för honom att betona sin 
gemensamma agenda med evangeliska väljare. (Reinhard, 2016) 

 
Inramningen av Reeds beslut att stödja Trump på detta sätt och att undvika en seger för 
Clinton har tolkats som en motiverande inramning där likt slutsatsen för det prognostiska 
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fäster incitament för makt, men här inte bara utifrån de som presenteras som en åtgärd utan 
det som faktiskt ramas in som ett rationellt handlande av lösningar av det 
presenterade ”problemet”.   
 
I den motiverande inramningen utifrån de båda dagstidningarna finns det några gemensamma 
drag vilket utgör de maktfaktorer som presenteras i analysen. Ett sådan exempel är att 
evangeliska ledare beskrivs av författarna som att de kan identifiera sig med Trump trots flera 
kritiska uttalanden som presenteras. Från att först ställa sig kritisk till Trump, framställs de 
allt mer närmare valet öppna för att stödja honom. Detta ramas bland annat in i NYT 1: där 
flera ledare ramas in som tveksamma till att stödja Trump, medan i NYT 2 som publicerats 
efter Trump vunnit valet, ramas flera ledare in som närmre Trump.  
 
Något gemensamt för de motiverande inramningar som presenteras i materialet är alla citat 
från tal av Trump och evangeliska ledare, som beskrivs uppmana publiken att rösta på Trump 
för att driva en gemensam konservativ politisk. Detta har tolkats som både en prognostisk och 
motiverande inramning utifrån att de beskrivs som åtgärder av författarna men även rationellt 
handlande av Trump och evangeliska ledare.   
 
 
4.3.4. Media som språk 

 
Utifrån studiens analys vill jag undersöka om studiens andra forskningsfråga – Hur kan 
inramningen av relationen mellan Trump och evangeliska ledare förstås i relation till 
Hjarvards (2012) teori om medialisering av religion, med särskilt fokus på medier som språk? 
– kan besvaras enligt arbetsmodellen som beskriver hur teorin har använts för att vidare 
förklara inramningen som skett under kodningsarbetet. Med detta synliggörs alltså attityder, 
tongångar och formandet av ramar som finns i artiklarna. 
 
Om vi först sätter studiens slutsatser i relation till Hjarvards konceptualisering av media som 
kanal, vilket studien först ämnade att göra tillsammans med media som språk. Utifrån media 
som kanal kan vi fundera på i vilken uträckning tidningar har företräde i inramningen av 
religiösa frågor, som till en viss del blir en kanal genom vilka väljare får tillgång till 
nyckelfigurers åsikter om religiösa, etiska och moraliska frågor. I mitt material aktualiseras 
detta i och med hur värdekonservativa frågor ramas in, men detta utgör snarare media som 
språk, än media som kanal eller miljö. Eftersom detta endast kan leda till spekulation om att 
artiklarna är en kanal för religion, denna studie undersöker hur respektive artikelförfattare 
beskriver Trump och evangeliska ledare.  
 
För att vidare förstå inramningen av relationen mellan Trump och evangeliska ledare hjälper 
Hjarvards (2012) teori om medialisering av religion till att få fram de attityder, tongångar och 
de formande av ramar som finns i artiklarna med utgångspunkt för de bärande begreppen som 
använts i analysen samt hur detta har fångats upp med hjälp av Snow och Benfords (1988) tre 
typer av inramning. 
 
Något som lyfts fram i analysen är hur artikelförfattare från både NYT och WSJ benämner 
Trump som en "flera gånger gift man" för att forma karaktärsdrag för Trump, som i artiklarna 
beskrivs ha ett mål att närma sig evangeliska ledare och den kristna högern. I artiklarna väljer 
artikelförfattarna ofta att citera specifika uttalanden av Trump, olika evangeliska ledare eller 
politiska motståndare. Citaten eller hur dessa beskrivs, påverkar formandet kring aktörernas 
religiösa bild.  
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I artiklarna NYT 1, 2 och 3 samt WSJ 3 framställs Trumps hårda ton och attityd emot Clinton. 
Där artikelförfattarna bland annat beskriver hur Trump anser sig vara konservativas ”sista 
chans” att stå emot en växande mångkultur. En annan återkommande framställning av Trumps 
är hur han använder ett språk som riktar sig till den kristna högern inklusive dess ledare för att 
lova dem att skydda nationens kristna arv, detta lyfts fram i WSJ 1 och WSJ 3. 
 
Utifrån hur artikelförfattarna väljer att beskriva evangeliska ledares orolighet i kombination 
med en hoppfullhet runt hur Trump står i politiska frågor, presenteras en splittrad bild av hur 
ledarna ställer sig till Trump. I avseende hur Trumps uttalanden beskrivs och citeras av 
artikelförfattarna, bekräftas detta i och med de tvetydiga uttalanden som citeras. Ett exempel 
är hur Trump beskrivs ha stått runt abortfrågan i WSJ 1 och i WSJ 2: ”en tre gånger tidigare 
gift miljardär som tidigare stöttat aborträttigheter” (Hook & Reinhard, 2016) och ”en tidigare 
kasinoägare som stöttade aborträttigheter” (Reinhard, 2016). Medan i samma artikel (WSJ 1) 
beskrivs han ha publicerat en lista med konservativa kandidater till högsta domstolen, vilka 
alla ska vara ”pro-life” (abortmotståndare) (Hook & Reinhard, 2016).  
 
Nedan sammanfattas svaren på studiens forskningsfrågor:  
 

- Hur framställs Donald Trumps relation till evangeliska ledare i det utvalda materialet 
utifrån Snow och Benfords (1988) inramningsteori av diagnostisk, prognostisk och 
motiverande inramning?  

 
Utifrån den diagnostiska inramningen har orsakssambandet runt Trumps relation till 
evangeliska ledare i det utvalda materialet lagts fram i relation till dess karaktärsdrag. 
Genomgående i artiklarna har orsakssambanden identifierats för att vara de motiv Trumps har 
för att söka stöd hos evangeliska ledare. De karaktärsdrag som har identifierats är att Trump 
inte framstått som att vara religiöst praktiserande, men han har beskrivits som ett närvarande 
val för den kristna högern i och med de vallöften han givit.   
 
Målen har presenterats utifrån den prognostiska inramningen, vilka i samtliga fall är att 
Trump har mål att få stöd av evangeliska ledare för en mobilisering av den kristna högern. 
Flera ledare har först framställts hur de ifrågasatt Trump i och med en osäkerhet utifrån hur 
han uttalat sig runt politiska frågor som kristna står nära och vill ha inflytande runt. Trots att 
ledarna först beskrivits som kritiska till Trump har de ändå presenterats stödja honom för att 
få ett inflytande i politiken, detta har identifierats som maktfaktorer och utifrån den 
motiverande inramningen där rationellt handlande av målen skett.  
 

- Hur kan inramningen av relationen mellan Trump och evangeliska ledare förstås i 
relation till Hjarvards (2012) teori om medialisering av religion, med särskilt fokus på 
medier som språk? 

 
Samtliga artiklar presenterar en hård ton av Trump och i flera fall en riktad negativ retorik 
gentemot Clinton, vilket lyfts fram i både NYT och WSJ. Det är även återkommande att 
artikelförfattarna beskriver hur Trumps använder ett språk som riktar sig till den kristna 
högern och dess ledare för att lova dem att han ska driva en värdekonservativ politik som 
gynnar dem. 
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Kapitel 5 Diskussion 
 
 
 
 

5.1. Teoretisk reflektion  
 
 
De tre typerna av inramning som använts enligt Snow och Benford (1988) har hjälpt till att 
besvara den första frågeställningen och har ramat in framställningen av strategier och mål för 
fenomenet samt framställningen av de rationella åtgärderna artikelförfattarna presenterar att 
Trump och de evangeliska ledarna utgår ifrån för att uppnå dessa mål. När det gäller de 
bärande begrepp som tagits fram utifrån Esaiassons (2018) förslag till analysfrågor i relation 
till de tre uppgifterna för inramning, hade dessa kunnat tänkts igenom på ett annat sätt, då de 
stundtals varit svåra att urskilja från varandra. De bärande begreppen motiv, mål och makt 
flyter ofta in i varandra, vilket nödvändigtvis inte behöver vara negativt men något som kan 
ge upphov till förvirring och uppfattas som otydligt. Ett alternativ för de bärande begreppen 
hade istället kunnat vara de förslag Snow & Benford ger i sitt exempel i relation till de tre 
uppgifterna för inramning; teknologi, politik, ekonomi, moral (Snow och Benford, 1988:200). 
Om studiens analys hade utgått ifrån dessa begrepp hade den förstås formats på ett annat sätt.  
 

5.2. Metodisk reflektion 
 
Utifrån studiens forskningsansats har jag som uppsatsskribent varit begränsad till det 
empiriska materialet studien har utgått ifrån, både till för och nackdelar. Den kvalitativa 
textanalysen har hjälpt till att strukturera materialet vid djupläsningen där även analysfrågorna 
och de bärande begreppen varit till stor hjälp. Metodvalet har påverkat hur väl den första 
frågeställningen har kunnat besvarats, i kombination av ett väldigt komplext ämnesområde 
utgör studiens svar på forskningsfrågan en viss otydlighet och där svaret är svårt att 
sammanfatta med bara några meningar.  
 
När det gäller metodvalet av en textanalys kan det uppstå en viss förvirring i och med att 
inramningsanalysen kan uppfattas som både en analys och en teori. I denna uppsats har 
snarare inramningsanalysen använts som en textanalys i utgångspunkt för att fånga upp ramar 
som anses vara viktiga och på så sätt sortera, organisera och tolka materialet på ett tydligt sätt. 
Detta har tydliggjorts under avsnitt 3.2 där en förklaring har gjorts utifrån Esaiasson 
jämförelse med en textanalys, i hur begreppet ramar (frames) används för att rama in ett 
problem eller fenomen (Esaiasson et al., 2017:211). Utifrån detta utgår studien snarare från en 
abduktiv ansats än en deduktiv ansats, i och med att de bärande begreppen inte utgått ifrån 
Snow & Benfords tre typer av inramning utan är hämtade ifrån Esaiasson förslag till 
analysfrågor vid en inramningsanalys. 
 
Studien har kunnat fördjupat sig runt en jämförande analys, alltså en komparativ metod för att 
beskriva och analysera skillnader (Repstad, 2007:38) mellan de två utvalda dagstidningarna, 
The New York Times och The Wall Street Journal. Visst tittar denna studie på likheter och 
skillnader, men detta redogörs inte uttryckligen. Planen var att fokusera på detta, men urvalet 
ansågs inte kunna tillskriva några väsentliga skillnader som varit till grund för en jämförande 
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analys och i kombination av tidsbegränsningen förhindrades utvecklingen av detta. Genom att 
tydligt redovisa att studien inte kan dra några obekräftade slutsatser utanför det empiriska 
materialet, kan heller inte studien beskyllas för detta. Studien redogör så tydligt som möjligt 
för hur metodvalen gjorts och står därför öppen för kritik. 
 

5.3. Empirisk reflektion  
 
Studiens resultat har varit svårt att jämföra direkt på forskningsgenomgången, då den tidigare 
forskningen som presenteras är väldigt specificerad och inte har lämpat sig för att diskuteras i 
ett större sammanhang.  
 
En av de studier som tas upp under tidigare forskning är Millers artikel ”The mystery of 
evangelical Trump support?” vilken diskuterar skillnader mellan religiös och politisk identitet 
för evangelikaner i relation till det republikanska partiet. I relationen till denna studie som 
bland annat ramat in de strategier och mål som artikelförfattarna presenterar att Trump och 
evangeliska ledare har, där man till exempel menar att resultat motiverar handlande, blir detta 
intressant då Millers studie snarare hävdar att det inte är någon skillnad mellan religiös och 
politisk identitet för många evangelikaner, utan ett stöd för det republikanska partiet snarare 
kan ses som ett uttryck för en kristen identitet (Miller, 2019).  
 
Enli (2017) beskriver i sin artikel “Twitter as arena for the authentic outsider: exploring the 
social media campaigns of Trump and Clinton in the 2016 US presidential election” hur 
sociala medier har blivit ett allt vanligare verktyg för politiker att nå ut till väljare. Genom att 
ständigt vara närvarande för väljarna ges en möjlighet för kampanjerna att kontrollera 
framställningen av en presidentkandidat till en viss mån. Enli diskuterar hur sociala medier 
kunde påverka och konstruera en bild av de politiska kandidaterna under valet och hur detta 
även kunde påverka rapporteringen av kandidaterna i traditionell media. Även här blir det 
svårt att jämföra den tidigare forskning med denna studies resultat, mer än att man kan föra en 
diskussion runt hur inramningen sker. Artikelförfattarna väljer ett fokus runt Trump och de 
evangeliska ledarna vilket fäster karaktärsdrag och konstruktioner kring framställningen av 
dem. Hur detta har påverkats av sociala medier är svårt att säga men kan tänkas att studeras i 
vidare forskning, där man skulle kunna undersöka hur sociala medier fungerar som 
maktmedel och om det påverkar rapporteringen av politiker i traditionell media.  

 

5.4. Bidrag och avslutande reflektion 
 
Resultatet av denna studie lyfter fram hur artikelförfattarna för de två amerikanska 
dagstidningarna ramar in Trumps relation till evangeliska ledare under valet 2016 i de sex 
artiklar som fallstudien behandlar. Detta har redogjorts genom att använda Snow och 
Benfords (1988) tre typer av inramning. Resultatet av analysen har satts i relation till 
Hjarvards (2012) konceptualisering av media som språk för en diskussion i ett större syfte, där 
studiens andra forskningsfråga besvarats under slutsatser. Studien har inte kunnat dra några 
generella slutsatser för hur respektive tidning framställer Trump och ledarnas relation, utan 
endast hur respektive artikelförfattare beskriver dem i de avsedda fallen. För kommande och 
mer omfattande studier skulle denna studie kunna vara en utgångspunkt för hur 
mediaaktörerna The New York Times och The Wall Street Journal ramar in valet 2016 eller 
2020. Ett fokus skulle även kunna riktas till hur dessa tidningar eller journalister för 
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tidningarna ramar in exempelvis framställningen av Trump och konservativa ledares syn på 
specifika frågor som tas upp i denna studie. Detta skulle kunna vara värdekonservativa frågor 
som exempelvis abortfrågan, vilket kan tänkas bli en fortsatt omdiskuterad fråga i kommande 
val.  
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Sammanfattning 
 
 
Presidentvalet 2016 som stod mellan republikanen Donald Trump och demokraten Hillary 
Clinton kantrades av en hård ton mellan kandidaterna, där personangrepp var vanligt och fick 
en stor plats i media. I synnerhet Trumps angrepp mot media, minoritetsgrupper, kvinnor och 
politiska motståndare som Clinton och andra demokrater. Trots de kontroverser som florerade 
runt Trump så valde flera inflytelserika evangeliska ledare att ställa sig bakom honom, även 
fast flera tidigare öppet uttalat sig kritiskt till honom. Studiens syfte var att undersöka hur de 
valda artiklarna från The New York Times och The Wall Street Journal framställer Donald 
Trumps relation till evangeliska ledare under presidentvalet 2016. Dessa två dagstidningar 
valdes för att de utgör några av de största dagstidningarna i USA, samt att de tillsammans 
utgör en politisk bredd. Urvalet utgörs av sex artiklar, tre publicerade i respektive tidning och 
utgör de fall denna studie har behandlat. Fallstudien har alltså avgränsats till att endast dra 
slutsatser utifrån det empiriska urvalet. Studien har utgått ifrån en deduktiv ansats där ett antal 
analysfrågor ställts till materialet, framtagna utifrån Esaiassons (2018) förslag till analysfrågor 
för kvalitativ inramningsanalys. Analysfrågorna är baserade på ett antal bärande begrepp som 
har varit relevanta för kodningsprocessen: aktör, karaktärsdrag, motiv, maktfaktorer och mål 
har varit till hjälp för att besvara studiens analysfrågor. Resultatet av inramningsanalysen har 
behandlats utifrån studiens huvudsakliga teoretiska utgångspunkt där Snow och Benfords 
(1988) tre typer av inramning använts för att besvara studiens första frågeställning under 
slutsatser: Hur framställs Donald Trumps relation till evangeliska ledare i det utvalda 
materialet utifrån Snow och Benfords (1988) inramningsteori av diagnostisk, prognostisk och 
motiverande inramning? Den diagnostiska inramningen har besvarat frågan genom att 
beskriva framställningen av orsakssambanden för respektive fall samt aktörernas 
karaktärsdrag, exempelvis varför Trump möter evangeliska ledare, eller hur ledarna 
framställts som osäkra vart Trump står politiskt. Den prognostiska inramningen besvarar 
frågan utifrån framställningen av respektive aktörs mål och de strategier som identifierats, 
exempelvis inramningen av uttalanden av Trump och ledarna eller vallöften, där även citat om 
vad Trump och ledarna säger sig ska göra för att uppnå målen beskrivs. Den motiverande 
inramningen har varit till hjälp för att besvara frågan utifrån de rationella åtgärderna för att nå 
dessa mål. Exempelvis att ledare framställs som att ta ställning till att stödja Trump trots att de 
varit kritiska till honom tidigare. Under slutsatser har även studiens andra forskningsfråga: 
Hur kan inramningen av relationen mellan Trump och evangeliska ledare förstås i relation till 
Hjarvards (2012) teori om medialisering av religion, med särskilt fokus på medier som språk? 
besvarats. Media som språk utgör i relation till resultatet för studien de attityder, tongångar 
och de formande av ramar som artiklarna utgör. Några av de exempel som lyfts fram är hur 
artikelförfattarna ofta väljer att citera specifika uttalanden av Trump eller evangeliska ledare, 
vilket sedan blir en del av formandet av inramningen.    
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