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Abstract
This piece of research examines how the speech Beyond Vietnam by Martin Luther King Jr. is
framed by four newspapers in the United States. The aim of the thesis is to contribute to the
existing body of research in framing as a field of study in general. More specifically, the aim
is to expand the existing literature on media research regarding Martin Luther King Jr. while
he was alive. Entman’s definition of framing is operationalized through the use of a deductive
method. The results show that King is framed in a negative manner. In terms of framing,
Conflict Frame is the most common frame used by newspapers in response to King’s speech.
This is most likely due to the cold war politics prevalent during this era.
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1. Inledning
När jag skrev min B-uppsats i historia fick jag möjligheten att studera hur
medborgarrättsrörelsen gestaltades i läromedel för historieämnet på gymnasienivå. En
anmärkningsvärd aspekt var hur läromedlen nästan uteslutande fokuserade på Martin Luther
Kings tidiga aktivism fram till att medborgarrättslagarna inrättades. Motståndet han mötte
under sin långa karriär framkom sällan, om ens alls, i dessa läromedel. Jag lämnades med
intrycket att King valsade in i Vita huset och som en dans på rosor fick igenom
revolutionerande lagar. Mina tankar började präglas alltmer av frågor som ”Hur uppfattades
han i sin samtid? Fanns det tillfällen då han fick kritik och i sådana fall varför?”. Det fanns
ingen återvändo. Jag var tvungen att tillmötesgå min nyfikenhet. Efter många tankar kring hur
jag skulle gå tillväga kom jag fram till att tidningsartiklar i arkiv kunde utgöra en lämplig
startpunkt.

I denna process kändes det som att jag färdades tillbaka i tiden, till en tisdagskväll. Året är
1967, en 38-årig Martin Luther King jr. ställer sig framför 3000 åskådare i Riverside Kyrkan
belägen i New York. Efter två år av ängslig tystnad påbörjar han ett kraftigt tal där han går till
attack mot USA:s handlingar i Vietnam. Detta skulle knappast gå obemärkt förbi (Lentz,1990,
s.236). Denna uppsats undersöker hur tidningarna New York Times, Boston Globe, Los
Angeles Times och Philadelphia Inquirer reagerade på talet utifrån framingteorin.

2. Bakgrund
Martin Luther King Jr. är en av medborgarrättsrörelsens mest igenkännbara aktörer. Han
föddes 15 januari, 1929 i Atlanta, Georgia. King växte upp i ett djupt religiöst hem. Hans
familj tillhörde den baptistiska kyrkan. Kristendomen kom att spela en stor roll i hans liv och
syn på medborgarrätt. Han växte upp i ett afroamerikanskt område där majoriteten av
invånarna tillhörde medelklassen. Under hans skolgång betraktades King som begåvad och
påbörjade sin universitetsutbildning som 15 åring.

Efter en kandidatexamen i sociologi fortsatte han sina universitetsstudier ända upp till
doktorsnivå där han doktorerade i systematisk teologi på Bostons universitet. Det var under
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denna tid då King kom i kontakt med olika tänkare, Gandhi bland dessa. När han avslutade
sin utbildning flyttade han till Montgomery, Alabama, där han blev pastor för en församling
år 1954. Det var även här han skulle komma i kontakt med medborgarrättsrörelsen (Baugess
et al,2011, s.347).

2.1 Medborgarrättsrörelsen
Det råder ingen konsensus kring periodiseringen av medborgarrättsrörelsen. Vissa forskare
har hävdat att den påbörjades så tidigt som 1930-talet (Hall,2005, s. 1235). Enligt forskaren
Donald Mac Queen var protestaktioner mot rasdiskriminering i USA inget nytt fenomen
under 50-talet. Två framgångar i den afroamerikanska rörelsen lade grunden för vad som
brukar kallas för medborgarrättsrörelsen. Den första var integreringen av arméenheter på
order av den dåvarande presidenten Harry Truman år 1948. Afroamerikaner hade varit med i
andra världskriget, men alltid i segregerade enheter. Den andra framgången var Högsta
domstolens beslut om integrerade skolor år 1954. Att lagstiftning inrättades betydde däremot
inte alltid att den implementerades och respekterades på lokal nivå (MacQueen,2017, s.69–
70).
NAACP (National Association for the Advancement of Colored People)
1955 brukar identifieras som startskottet för medborgarrättsrörelsen i USA. Det var detta år
Rosa Parks arresterades i protest mot att behöva lämna sin sittplats i förmån för en vit man i
Montgomery Alabama (MacQueen,2002. S.68). Som svar på detta anordnade NAACP
(National Association for the Advancement of Colored People) en bojkott mot citybussar med
den 27-årige Martin Luther King i spetsen. Denna bojkott pågick i ca 1 år och några månader.
Högsta Domstolen beslutade efter ett år att avsluta rassegregation på bussar (MacQueen,2002.
S.68).

1960-talet
En prioritet under det tidiga 60-talet var att få fler svarta att rösta i sydstaterna. På stats och
lokalnivå hittade myndigheter olika sätt att undvika registrering av svarta röster. Den federala
regeringen skapade röstcentra under deras skydd för att motarbeta denna tendens. Lokala
svarta och vita aktivister försökte öka valdeltagandet genom att driva kampanjer för
röstregistrering. De fick även hjälp av vita universitetsstudenter från norr. En stor andel fick
utstå våld och vissa dödades av rasister (MacQueen,2017, s.71).
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SNCC (Student Non-Violent Coordinating Committee)
Under medborgarrättsrörelsen användes flera strategier för att stoppa rasdiskriminering. En av
dessa strategier var icke-våld. Studentgrupperingen SNCC använde sig av en strategi som
kallades för ’sit-ins’. Under 50-talet var restauranger och andra samlingsplatser segregerade.
’Sit-ins’ innebar att de satte sig i dessa platser och insisterade på att få service. Responsen de
fick var oftast i form av våld. Deras protestaktioner fick till slut medial uppmärksamhet. På
grund av att de brukade icke-våld som strategi fick de det moraliska övertaget, vilket var en
av faktorerna till att segregering på allmänplatser avslutades (MacQueen, 2002, s.69). SNCC
genomgick dock förändringar över åren och började inifrån präglas av meningsskiljaktigheter
kring hur man skulle bemöta våldet man fick utstå (Joseph, 2006, s.145–49).
Freedom Buses
Ett annat koncept som användes under medborgarrättsrörelsen var Freedom Buses. Detta var
bussar som bestod av både vita och svarta resenärer som åkte runt i olika delar av USA. Även
dessa fick stor medial uppmärksamhet då de åkte igenom segregerade sydstater.
Vid flertalet tillfällen fick de utstå våld från rasister, inte sällan kunde polisen ge sitt
medgivande till detta våld (MacQueen, 2002, s.70).

Integration av skolverksamhet
När det gäller integration av skolverksamhet förekom det konflikter mellan aktörer på delstats
och federal nivå. Vissa guvernörer i Arkansas, Mississippi och Alabama protesterade mot den
integrerande lagstiftningen genom att vägra att gå med på att genomföra den i praktiken. Som
respons på detta kallades nationalgardet in för att följa afroamerikanska elever in i skolor
(MacQueen,2002, s.70).

Ny lagstiftning
År 1963 höll Martin Luther King sitt kända ”I have a dream” tal inför en publik på ungefär en
kvartsmiljon människor. De kommande åren skulle innebära en del förändringar i termer av
lagstiftning. Medborgarrättslagarna för åren 1964, 1965 och 1968 inrättades av Johnson
administrationen. Dessa lagar förbjöd diskriminering på grunder av ras, kön och religion.
(MacQueen, 2017, s.71).

Efter cirka första halvan av 60-talet fanns det lagstiftning i ordning vars syfte var att försäkra
afroamerikaner om lika rättigheter. Med detta avklarat skiftade nu afroamerikanska ledares
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fokus mot socioekonomiska ojämlikheter mellan svarta och vita amerikaner. Denna utmaning
fick vissa ledare att tveka på om icke-våld alltid skulle vara den bästa strategin för att få lika
villkor. Bland dessa var icke-våldsikonen Martin Luther King som mot slutet av sitt liv
började komma till denna insikt(ibid).

Under andra halvan av 60-talet utbröt stora gatuupplopp både i Watts (Los Angeles) och
Detroit. Detta resulterade i flertalet döda och förstörelse av egendom (ibid). Några av
orsakerna till dessa kravaller var bland annat afroamerikaners erfarenhet av polisövervåld.
Mac Queen tillägger även att den djupare orsaken till dessa kravaller var den långsamma
implementeringen av civil rights lagarna. Det fanns en underliggande frustration hos
afroamerikaner på grund av uteblivna löften som inte implementerades. Följaktligen blev
dessa omständigheter en grogrund för frustration som i vissa fall mynnade ut i våld
(MacQueen, 2017, s.72).

2.2 The Great Society
När Lyndon B. Johnson från det demokratiska partiet i USA vann valet 1964 försökte han
bygga vidare på Kennedyadministrationens mål att minska fattigdomen bland annat. Johnson
införde ett antal inhemska politiska program. Dessa kallade han för The Great Society och de
innehöll en vision för det amerikanska samhället. The Great Society bestod av två huvudmål.
Det första var att bli av med fattigdomen och det andra att stoppa rasismens orättvisor. Inom
ramen för The Great Society var en av Johnsons större ambitioner The War on Poverty. Detta
initiativ innebar ett antal federala program som skulle undersöka roten till fattigdom i det
amerikanska samhället. Samtidigt skulle det även ägnas resurser åt att hantera fattigdomens
effekter (Baugess,2011, s. 711).

The Great Society formulerades i en period då efterkrigstidens ekonomiska vinster började
avta. Samhället präglades av orättvisor kopplade till rasism och sociala problem. USA:s
inblandning i Vietnamkriget började även utökas från begränsad närvaro till militär
inblandning via marktrupper (Baugess, 2011, s.260). Programmen började försvagas redan
under 1966 på grund av för lite finansiering.
Martin Luther King Jr. skulle så småningom kritisera Vietnamkriget på grund av att
resurserna för de sociala programmen gick åt kriget (Lucks,2015, s.396).
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2.3 Vietnamkriget perioden 1945–1967
I takt med framstegen i medborgarrättsrörelsen pågick en upptrappning av Vietnamkriget från
Johnson administrationens håll. Följande delavsnitt behandlar några huvuddragen i kriget.
Sedan kommer opinionen kring kriget behandlas i stora drag. Slutligen kommer Martin
Luther Kings ställningstagande att tas upp i relation till denna kontext.

Första kriget i Indokina
Franska Indokina var en koloni som bestod av de nutida staterna Laos, Kambodja och
Vietnam. Ledaren för den kommunistiska/nationalistiska gerillan Ho Chi Minh utropade en
självständig republik år 1945. I respons till detta försökte Frankrike återerövra franska
Indokina med stöd av USA (McKay,2018, s.935; Baugess et al, s.688). Trots att USA hade
uttryckt stöd för avkoloniseringen som pågick i världen stödde de Frankrike i denna konflikt.
Detta kan bero på att USA också hade en uttalad policy kring hur kommunismens spridning
skulle begränsas och regeringar som hotades av kommunismen skulle stödjas, också känt som
Trumandoktrinen (Baugess, 692–693)

Det andra kriget i Indokina
Det första indokinesiska kriget slutade med en vapenvila år 1954 efter att Frankrike
besegrades av Ho Chi Minh och hans Viet Minh styrkor. Samma år hölls Genevekonferensen
där en vapenvila beslutades och Vietnam tillfälligt delades vid den 17:e breddgraden i väntan
på ett större val där en enad vietnamesisk regering skulle väljas(ibid). Vietnam delades
tillfälligt i två separata regeringar. Norra Vietnam styrdes av den kommunistiska
demokratiska republiken av Vietnam medan södra Vietnam styrdes av en icke kommunistisk
regering. USA under den dåvarande presidenten Eisenhower vägrade skriva på avtalet och
gav militärt stöd till Sydvietnam så att de kunde stå emot kommunismens spridning. När
södra Vietnam vägrade att hålla i de planerade valen utbröt inbördeskriget år 1959.
Eisenhowers efterträdare John F. Kennedy utökade antalet militära rådgivare i landet. Lyndon
B. Johnson utvidgade detta stöd i högre grad via flygbombningar och slutligen marktrupper
(McKay,2018, s.935).
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Opinionen
Under efterkrigstiden pågick ett antal anti-kommunist strävanden på statligt håll. Detta kom
att kallas för den “röda faran”. Ett annat begrepp som används för att beskriva dessa program
är McCarthyismen nämnt efter den kände senatorn Joseph McCarthy som under 1950-talet
hävdade att ett stort antal kommunister hade sipprat in i det amerikanska
utrikesdepartementet. Begreppet används för att referera till den politiska strategin att anklaga
politiska motståndare för att vara illojala gentemot USA (Storrs,2015, s.2)

Enligt professorn Daniel S. Lucks var det svårt för ledare inom medborgarrättsrörelsen att
uttrycka sig kring Vietnamkriget på grund av arvet från ”den röda faran” och McCarthyismen
som likställde oliktänkande med landsförräderi. Flera svarta fredsaktivister under det tidiga
skedet i kalla kriget anklagades för att ha kommunistsympatier. Denna miljö ledde till att
NAACP till exempel slutade uttrycka sig i antikoloniala termer och började anamma
antikommunismen.

Den dåvarande ledaren Walter White formulerade NAACP:s nya riktning när han utryckte att
organisationen bör fokusera på att motarbeta rasismen i Mississippi och inte Nigeria
(Lucks,2015, s.406). Även i det kända brown v. board of education fallet användes
argumentet att lagstadgad segregering satte landets mål för kalla kriget på spel (Lucks,2015,
s.408). Trots att antikommunismen sakta höll på att avta och senatorn Joseph McCarthy hade
dött var aktörer i medborgarrättsrörelsen som helhet försiktiga med att kommentera
utrikespolitik(ibid).

Den unge Martin Luther King Jr. och andra aktörer inom medborgarrättsrörelsen verkade
inom detta repressiva sammanhang. Fram tills president Johnson trappade upp Vietnamkriget
början på 1965 var det bara de mest radikala aktivisterna som vågade uttala sig kring
amerikansk utrikespolitik. Den 26-årige King skulle ta en framträdande roll inom rörelsen
december 1955 under Montgomery bussbojkotten. Till skillnad från de tidigare ledarna inom
medborgarrättsrörelsen ansåg King att kampen mot segregering var kopplad till den större
kampen mot kolonialism och rasism runtom i världen (Lucks,2015, s.409).

Redan under 1965 hade King uttryckt oro över Vietnamkriget. Hans rådgivare, i synnerhet
organisationen Southern Christian Leadership Conference som King var en del av rådde
honom att avvakta med att uttala sig offentligt. Att ta ställning mot Johnson administrationen
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som varit med och fått igenom medborgarrättslagarna 1964 var en stor risk ansåg de
(Lentz,1990, s. 169). När King år 1965 föreslog att USA skulle förhandla med Viet Cong
rebellerna i södra Vietnam fick han utstå enorm kritik från medier (Lentz,1990, s.176). Detta
ledde till att King höll en låg profil gällande Vietnam de kommande två åren (Lentz,1990,
s.236).

När andra organisationer såsom SNCC tog ställning mot Vietnamkriget fick även de utstå
mediedrev. I början på 1967 såg King hur kriget eskalerade och han valde till slut att gå emot
råden han fått trots alla risker som detta innebar (Lucks,2015, s.414). Utöver detta
bekymrades King över att resurser som investerades i kriget kunde gått till att motarbeta
fattigdom (Lentz,1990, s.236). Den fjärde April år 1967 höll King talet Beyond Vietnam i
Riverside kyrkan, New York. Detta tal skulle knappast gå obemärkt förbi. Journalisterna var
snabba med att reagera (Lentz, 1990, s.237).

3. Tidigare forskning
Nyhetsrapportering om Martin Luther King Jr. 1960–1965
I sin studie Hegemonic Framing of Malcolm X and Martin Luther King studerar
journalistikforskaren Josh Grimm hur Martin Luther King Jr. och Malcolm X skildras i New
York Times, Washington Post och Boston Globe under åren 1960–1965. När det gäller
nyhetsrapportering som berör King har det inte gjorts särskilt mycket forskning, i synnerhet
forskning som berör hur media porträtterar honom under hans levnadsår (Grimm,2015, 317).
Denna studie är en av få som undersöker hur MLK, Jr. och Malcolm X skildras i
nyhetssammanhang. Vidare är det den första som jämför hur dessa aktörer gestaltas
(Grimm,2015, s. 314).

Studien visade att Martin Luther King i stora drag fick ett brett utrymme av tidningarna NY
Times, Boston Globe och Washington Post (Grimm,2015, s.319). Utöver uppmärksamheten
var medierna positivt positionerade gentemot King. I många instanser fick han uttrycka sig
utan en mellanhand, i vissa fall även som konsult gällande rasrelaterade frågor. Grimm menar
att King hade inte svårt att förmedla sitt budskap till medier under denna period i dessa tre
tidningar (Grimm, 2015, s.320). Resultaten visade att Malcolm X tolkades som radikal och
någon som sågs som ett hot mot den rådande hegemonin. Martin Luther King jr. däremot sågs
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som rimlig och principfast eftersom att han ansågs vilja ha en gradvis förändring i samhället
(Grimm,2015, s.327).

Martin Luther King Jr. Internationellt
I studien The Universal King? Memory, Globalization, and Martin Luther King, Jr. studerar
sociologidoktoranden Isabel Jijon hur Martin Luther King Jr. ihågkoms och representeras av
journalister i Ghana, Sydafrika och México. Jijon använder sig utav begreppet collective
memory för att analysera olika framställningar av Martin Luther King i olika kontexter.
Inom denna teori finns det konkurrerande minnen om hur man minns någonting. Vad en
samhällsgrupp belyser betingas med andra ord av ens kontext. I detta fall innebär det att hur
olika grupper minns Martin Luther King påverkas av den samhälleliga omgivningen och de
frågor som är viktiga vid en given tidpunkt.

Studien har tre kritiska diskurshändelser i Kings liv som fokus. Med kritiska diskurshändelser
menar författaren stunder då Kings handlingar skapade intensiv medieuppmärksamhet.
De händelser som studeras är ”the March on Washington 1963”, när King tilldelas
Nobelpriset för fred 1964 och när han mördades 1968. För varje händelse studerar Jijon
mediareaktioner från och med respektive händelses datum och en vecka fram (Jijon, 2017,
s.84). Utöver detta undersöker Jijon även hur nyhetsproducenter kommer ihåg King från och
med hans död och femtio år fram. Detta gör hon genom att välja ut artiklar varje fem år
(Jijon,2017, s.85).

King under hans livstid: medier i USA
Resultaten visade att under det tidiga sextiotalet porträtterades King antingen som en kämpe
för amerikanska värderingar som demokrati eller ett politiskt problem beroende på om
tidningarna var baserade i söder eller norr (Jijon,2017, s.87). Efter den storskaliga
demonstrationen i Washington utnämndes han till ”Man of the year” år 1964 av Time
Magazine och tilldelades även Nobels fredspris (Jijon,2017, s.88). Medier i norr beskrev
Martin Luther King som en kämpe för Amerika. Det var med andra ord Amerika och inte
King som skulle berömmas för att ”hon omvandlade hennes magnifika ideal till praktik”
(Lentz, 1990, s.141: Jijon, 2017, s.88). Nyhetsproducenter belägna i södern uppmärksammade
generellt sätt inte Nobelprisutdelningen (Jijon,2017, s.88)
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Från och med 1964–1968 försämrades Kings relation till media. I synnerhet efter protester i
Chicago, hans kritik av kapitalismen och ställningstagande i relation till Vietnamkriget(Ibid).
Efter hans död år 1968 beskrev tidningar i både norr och söder honom med respekt. Även om
tidningar i söder lade mer fokus på kravallerna som bröt ut i relation till hans död. Kings
minne användes på olika sätt efter hans död. Han användes ibland som ett ”moderat”
alternativ till andra radikala ledare. Under hans livstid associerades han med nationella
värderingar på ett positivt eller negativt sätt beroende på tidpunkt. Det är dessa tolkningar av
King som journalister internationellt sedan fick avkoda(ibid).

King efter hans död: internationellt
Hur Martin Luther Kings tolkades/tolkas har varierat över tid. Skribenter i dessa tre länder 1
har haft fokus på antingen hur viktig han är rent lokalt eller universellt under olika tidpunkter.
I vissa fall har de tonat ner hans roll lokalt och internationellt. I det panafrikanska Ghana 1963
betonades hans afrikanska härkomst, hans revolutionära roll och hans stöd för global
förändring. I andra fall tolkades han som en moderat amerikan och medierna tog avstånd från
honom. I México tolkades han utifrån landets invecklade relation till USA där de försökte
hävda sig som en del av det globala samhället. Detta gjordes genom att King tolkades som
”universell”. Följaktligen framhävdes hans moderata 2 åsikter, demokratiska engagemang och
vältalighet (Jijon, 2017, s.101). I Sydafrika tolkades han utifrån apartheid som ett amerikanskt
problem som var inte relevant för det egna samhället (Jijon,2015, s.91). Efter hans död
tappade de flesta tidningarna intresset för honom. Detta beror på att nyheter oftast berör det
som sker i nutid. Femtio år efter hans död användes King som en legitimerande röst för olika
idéer i alla tre länder. Även om dessa idéer inte hade så mycket att göra med hans liv och
tankar (Jijon, 2017, s.101).

Kampanjer och medierespons
Martin Luther King Jr. är känd för att ha varit med och organiserat en del kampanjer under
medborgarrättsrörelsen. En av dessa kampanjer är ”the poor people’s campaign”. I fallstudien
The press did you in”: the poor people’s campaign and the mass media undersöker
historikern Gordon Mantler på vilket sätt media framing påverkade kampanjen över tid. Målet
för kampanjen var att fokus åter skulle hamna på the war on poverty som utlovats av den

1

Ghana, México och Sydafrika
åsikter” från det engelska begreppet ”moderate”.

2“Måttliga
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dåvarande administrationen (Mantler, 2010, s.33). Kampanjen var ämnad att kämpa för alla
fattigas rättigheter oberoende av färg. Resultaten visade att nyhetsrapporteringen som
behandlade ämnet försvagade kampanjens potentiella effekt. Detta gjordes genom en ensidig
rapportering där kampanjen utmålades som att bestå av enbart svarta (Mantler, 2010, s.37).
När andra etniciteter förekom i media var det som opponenter till problem som pågick i
kampanjlägret. Slutligen anspelade även medier på att våld närsomhelst skulle kunna bryta ut
(Mantler, 2010, s.37).

Sammanfattning av tidigare forskning
Sammanfattningsvis kan forskningen om Martin Luther Kings relation till media delas in i 2
tidsperioder. Den inledande perioden kan periodiseras 1960–1965 där det kan sägas att han
hade en god relation till medier och fick uttrycka sig relativt fritt.
Han hyllades även för sina insatser med tilldelningen av pris såsom ”man of the year” från
Time Magazine och Nobelpriset 1964. Från och med 1965 kan det argumenteras för att hans
relation till medier försämras när han börjar kritisera landets politik inhemskt och
utrikespolitiskt. Internationellt tolkas King utifrån respektive lands aktuella problem vid olika
tillfällen och likaså hans minne. I praktiken innebär detta att han associeras med idéer som
han själv kanske inte stod för. Hans moderata åsikter framhävs även medan hans radikala
ställningstaganden inte åläggs mycket fokus.

3.1 Problemformulering
Den tidigare forskningen om Martin Luther King är omfattande och innefattar olika
vetenskapliga discipliner. Forskning som rör hur King gestaltas i medier är däremot relativt
begränsad. Detta är iögonfallande då King var en stor aktör inom medborgarrättsrörelsen.
Målet med denna uppsats är att bidra till den redan existerande forskningen genom att studera
hur hans tal Beyond Vietnam: A Time To Break Silence gestaltas av de fyra
nyhetsproducenterna New York Times, LA Times, Boston Globe och Philadelphia Inquirer.

3.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ framing analys undersöka hur
nyhetstidningar reagerade på Martin Luther Kings tal 1967.
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I uppsatsen diskuteras det även hur och varför källmaterialet kan göras relevant i
historieundervisningen. Detta görs via två huvudfrågor.
Frågeställningar:

1. Hur gestaltades Martin Luther Kings tal Beyond Vietnam i amerikanska nyhetsmedier
och varför?

2. Hur kan källmaterialet (nyhetsartiklarna) göras relevant i historieundervisningen och
varför?

4. Teoretisk ram
4.1 Framing/gestaltningsteori
Det teoretiska ramverket som kommer att användas i denna uppsats är framinganalysis eller
gestaltningsteori som det brukar kallas i svensk forskning (Strömbäck,2015, s.271).
Begreppen kommer att användas synonymt i denna uppsats. Utgångspunkten i framingteorin
är att medierna inte objektivt speglar verkligheten. Eftersom verkligheten är mångtydig och
komplex krävs det en filtreringsprocess för att kunna skildra den. Därför krävs det av
redaktioner och andra medieaktörer att fokusera på vissa aspekter av ett fenomen och ignorera
andra. Likt diskursanalysen har framingteorin många definitioner. För denna uppsats kommer
medieprofessorn Robert Entmans ofta citerade definition att användas:

Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some
aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating
text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item
described. (Entman, 1993, s. 52)

Framing inom journalistik kan med andra ord förstås som en filtrerad verklighet. Genom att
välja vissa aspekter av ett fenomen och sedan göra delar av det framträdande i texten fungerar
framing som ett ramverk för hur en händelse kan tolkas (Strömbäck,2015, s.271). Inom
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journalistiken förekommer olika typer av frames/gestaltningar. Forskare har gjort ett antal
distinktioner mellan dessa3 (Strömbäck,2012, s.272).

Generiska gestaltningar & Sakfrågespecifika gestaltningar
En distinktion som brukar göras inom forskning som rör politisk nyhetsjournalistik är
generiska gestaltningar och sakfrågespecifika gestaltningar (Strömbäck, 2012, s.272).

Generiska gestaltningar är gestaltningar som framkommer i olika studier av texter oavsett
ämne, därav namnet generiska (De Vreese, 2005, s.54). Konkreta exempel på generiska
gestaltningar ges i begreppsapparat (4.3). Till skillnad från generiska gestaltningar kan
sakfrågespecifika gestaltningar bara utläsas i relation till en specifik händelse eller ämne (De
Vreese, 2005, s.54).

Kommunikationsprofessorn Claes de Vreese argumenterar att sakfrågespecifika gestaltningars
styrka är att de ger möjlighet till att fördjupa sig i en fråga och detaljer som är specifika för
fallet. Denna styrka kan även vara en svaghet hävdar han. På grund av den låga
generaliserbarheten i sådana studier blir det svårt att relatera resultaten till andra studier och
använda som stöd för att konstruera teorier. En del av kritiken som förts mot
sakfrågespecifika studier om frames/gestaltningar är att forskare behövt konstruera särskilda
frames för varje studie. Detta ökar risken, menar De Vreese, att forskare allt för enkelt hittar
det de söker efter (De Vreese, 2005, s.55). I denna uppsats kommer generiska gestaltningar att
undersökas. Hur detta kommer att göras förklaras närmare i nästa avsnitt.

4.2 Identifiering av nyhetsgestaltningar/frames
Framing kan ses som en vinkling av ett fenomen, i detta fall hur Martin Luther Kings tal
Beyond Vietnam vinklas av nyhetsproducenter. Det är därav relevant att redogöra för hur en
frame hittas och eftersöks i en text. Kommunikationsprofessorerna Kathleen Hall Jamieson
och Joseph N. Cappella argumenterar för att använda på förhand fastställda tumregler för att
hitta frames. Forskarna menar att det är orealistiskt att söka efter gestaltningar utan någon
form av avgränsning. Det blir helt enkelt för brett. De föreslår fyra kriterier att använda sig av
för att hitta en frame/gestaltning i en text.

3

För fler exempel på sätt att kategorisera gestaltningar och exempel på forskning se
Strömbäck, 2012, s.328–329.
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1. Nyhetsgestaltningar behöver vara identifierbara konceptuella och lingvistiska särdrag.

2. Nyhetsgestaltningar ska vara vanligen observerade i journalistisk praxis

3. Nyhetsgestaltningar ska kunna urskiljas tillförlitligt från andra gestaltningar

4. Nyhetsgestaltningar ska kännetecknas av en allmän validitet (de ska med andra ord
kunna urskiljas av andra forskare).

I denna studie kommer en deduktiv metod att användas. Detta innebär att generiska
gestaltningar som är vanligt förekommande inom tidigare forskning kommer att eftersökas.
Nedan följer en redogörelse för begreppsapparaten som kommer att användas.

4.3 Begreppsapparat
För att kunna operationalisera Entmans definition av vad framing är kommer fem generiska
gestaltningar att undersökas i denna uppsats. Anledningen till valet av generiska gestaltningar
är att de går att finna i texter som behandlar olika ämnen. Detta är som tidigare nämnt en
styrka då det går att relatera resultaten till andra studier inom samma ämne (De Vreese, 2005,
s.54). Följande gestaltningar är de mest förekommande generiska gestaltningarna inom
framing (Semetko & Valkenburg, 2000, s.93).

1. Conflict Frame: enligt forskarna Holli A. Semetko och Patricia M. Valkenburg är
detta en vanligt förkommande gestaltning i nyhetsjournalistik (Semetko &
Valkenburg, 2000, s. 95-96). När konfliktgestaltningen används inom journalistik
fokuseras det på konflikter mellan olika parter i form av individer, grupper,
institutioner eller länder. Forskarna Linda L Putnam och Martha Shoemaker definierar
konfliktgestaltningen som ett betonande av spänningar mellan olika parter,
motstridighet, meningsskiljaktigheter och oförenliga hållningar gentemot ett fenomen
(Putnam & Shoeker,2007, s.167).
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2. Human impact /human interest frame: När denna gestaltning/frame används av
journalister brukar skildringen av ett fenomen kännetecknas av fokus på en individ för
att föra ner det på en personlig nivå. Denna gestaltning kan även manifesteras i en text
genom att skildringen av en händelse eller problem har en affektiv vinkling (Semetko
& Valkenburg, 2000, s. 95–96).

3. Morality frame: Moralgestaltningen kännetecknas av att företeelser eller problem
beskrivs i relation till religiösa eller moraliska principer. Eftersom det eftersträvade
idealet i journalistiken är objektivitet förekommer denna frame/gestaltning indirekt via
citat eller antydanden av religiösa eller moraliska ståndpunkter (Semetko &
Valkenburg, 2000, s. 95–96).

4. Economic consequences frame: Det centrala innehållet i denna gestaltning är de
ekonomiska följderna av en händelse i relation till en individ, grupp, institution, region
eller land. Denna skildring är vanligt förekommande i nyheter (Semetko &
Valkenburg, 2000, s. 95–96).

5. Responsibility frame: Ansvarsgestaltningen kännetecknas av att företeelser eller
problem beskrivs med fokus på fördelning av ansvar för en händelse. Ansvaret för att
ha orsakat en händelse eller att hitta en lösning läggs på aktörer såsom stat, kollektiv
eller individ. Medier, i synnerhet i USA, har associerats med att vara en bidragande
faktor till hur samhällsmedborgare tar ställning till frågor gällande vem som skall stå
till svars för att ha orsakat ett problem eller vem som ska lösa det (Semetko &
Valkenburg, 2000, s. 95-96).

5. Metod
Eftersom materialet till denna uppsats kommer att bestå av tidningsartiklar är någon form av
textanalys relevant. En textanalys kan göras kvantitativt eller kvalitativt. Den kvalitativa
varianten är relevant att använda när syftet är att fördjupa sig i texter för att härleda mönster
(Bergström & Boréus,2012, s.24). För att kunna observera vilka gestaltningar som
framkommer i nyhetsartiklarna krävs en läsning på djupet. Därav är en kvalitativ textanalys
lämpad för undersökningens ändamål.
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En textanalys kan ske induktivt d.v.s. att forskaren läser in sig på materialet och sedan får
fram frames/gestaltningar. Fördelen med detta angreppssätt är att det går att utvinna
kategorier/frames som är unika för det enskilda fallet. De Vreese menar dock att detta
samtidigt är en svaghet för den induktiva metoden av tre anledningar. För det första är risken
att forskningsprocessen blir tendentiös och att forskaren hittar det denne vill hitta. Detta
menar De Vreese har förekommit i tidigare forskning inom framing. För det andra innebär
den induktiva metoden att forskare behöver skapa nya frames för varje enskild studie. För det
tredje är det svårt att använda sig av resultaten som verktyg för att bygga nya teorier (De
Vreese, 2005, s.55).

Av dessa anledningar har forskare inom framing argumenterat för att använda ett deduktivt
angreppssätt. Detta innebär att forskaren har klart för sig vad denne söker efter redan innan
analysen påbörjas.

Fördelarna med den deduktiva metoden är att resultaten på någon nivå kan jämföras med
andra studier, det är lättare att generalisera resultaten och använda för teoribygge. Det
deduktiva tillvägagångssättet ökar även möjligheten till replikerbarhet. Detta innebär inte en
positivistisk variant av replikerbarhet där forskningen ska kunna uppvisa exakt samma
resultat oavsett vem som utför undersökningen. Eftersom textanalys kräver ett visst
tolkningsarbete finns det alltid en grad av subjektivitet. Det som avses är att liknande resultat
rimligen ska kunna uppvisas av andra forskare. Genom att använda på förhand definierade
begrepp kan resultaten som uppvisas i en enskild studie jämföras med andra. På så vis kan
hållbarheten i resultaten undersökas (De Vreese, 2005, s.55).

5.1 Fallstudie
Det specifika fall som undersöks i denna studie är Martin Luther Kings tal Beyond Vietnam
och hur det gestaltades av fyra nyhetsproducenter. Detta fall valdes med motiveringen att det
existerar relativt lite forskning om hur Martin Luther Kings gestaltas i medier (Grimm,2015,
s.314). Då det kollektiva minnet av en aktör kan förändras över tid är det relevant att
undersöka hur King tolkas under sina levnadsår. Denna händelse valdes då de den var
kontroversiell i sin samtid och som den tidigare forskningen visat brukar Kings radikala
åsikter hamna i skymundan (Jijon,2017, s.79).
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5.2 Avgränsning
För att kunna genomföra studien in den givna tidsramen gjordes ett antal avgränsningar. Den
första avgränsningen är tidsperioden för nyhetsrapporteringen. Den inledande tanken var att
granska nyhetsrapportering från den fjärde april och en vecka framåt. Eftersom det inte
framkom tillräckligt med artiklar reviderades detta fram till den 17 april. Den andra
avgränsningen var tillgänglighet. Nyhetsproducenter såsom Washington Post ingick i de
tänkta nyhetsproducenterna då de kunde erbjuda en inblick i hur Kings tal i närhet till vita
huset. Artiklar från denna period var dessvärre inte tillgängliga i deras onlinearkiv. Den tredje
och sista avgränsningen var den tillgängliga tiden att avsluta studien. Även om det hade varit
berikande för studiens syfte att analysera fler nyhetsproducenter behövde antalet artiklar som
analyserades begränsas. Tre till fyra artiklar från varje nyhetsproducent valdes. Totalt blev det
14 artiklar som analyserades.

5.3 Datainsamling
Insamlandet av artiklar påbörjades med en provsökning. Provsökningen skedde i databasen
newspapers.com. Termerna som användes var ”Martin Luther King Jr” samt ”Vietnam”.
Tidsperioden specificerades via begränsningen den fjärde april 1967 till den 17. Från denna
databas valdes artiklar från LA Times, Philadelphia Inquirer och Boston Globe. Dessa valdes
främst på grund av tillgänglighet. De var även de största nyhetsproducenterna i denna databas.
Motsvarande söktermer användes i New York Times egna arkiv. Gemensamt för dessa
tidningar är att de alla är dagstidningar d.v.s. att de använder ”broadsheet” formatet. Detta
innebär att de tenderar att vara längre i innehåll och större i storlek. Andra tidningar som kom
fram var oftast mindre tidningar och de tenderade att köpa in artiklar. Tanken var även att
Washington Post skulle tas med då detta är en stor tidning och den är belägen i samma stad
som det politiska maktcentret. Onlinearkivet innehöll dessvärre inte några artiklar från denna
period.

Ett antal faktorer togs i beaktning när enskilda artiklar valdes från respektive tidning. För det
första prioriterades unika artiklar. När dessa inte hittades användes AP (Associated Press)
artiklar. Associated Press är en nyhetsbyrå som producerar artiklar som flera
nyhetsproduktioner använder sig av (Associated Press 2019). För det andra prioriterades

19

artiklar med Martin Luther King som huvudämne högre än andra. Slutligen prioriterades
artiklarna utifrån närhet i tid till incidenten. Analysen utfördes utifrån de fyra stegen nedan för
att göra processen så explicit och reliabel som möjligt.

1. Gör gestaltningarna som eftersöks tydliga (se begreppsapparat)

2. Skapa ett kodningsschema så att gestaltningarna kan identifieras (se bilaga 1:
kodningsschema)

3. Samla in materialet från nyhetskällorna (se 5.3 datainsamling)

4. Använd listan av generiska gestaltningar som kategorier i textanalysen. Koda
artiklarna utifrån dessa med hjälp av kodningsschemat som konstruerats på förhand.

5.4 Nyhetsproducenterna
Källmaterialet för denna undersökning hämtades in från fyra nyhetsproducenter. Följande
avsnitt kommer att innehålla en kort redogörelse för varje tidning. The New York Times är en
prisbelönt dagstidning baserad i New York bildad 1851. Tidningen har vunnit 125 Pulitzer
priser och är ägd av New York Times Company(New York Times 2019). Los Angeles Times
är en dagstidning baserad i Los Angeles, Kalifornien (Los Angeles Times 2019). Tidningen
har tilldelats Pulitzer priset ca 20 gånger och fjärde störst i USA vad gäller spridning (World
Atlas 2019). Boston Globe är en dagstidning baserad i Boston, Massachusetts som grundades
år 1872. Tidningen har vunnit 26 Pulitzer priser sedan 2016 och är den 25:e mest lästa
tidningen i USA(Neimanlab 2014, Boston Globe Media 2019 ). Philadelphia Inquirer
grundades 1829 och är en dagstidning baserad i Philadelphia, Pennsylvania. Tidningen är den
tredje äldsta dagstidningen i USA och har vunnit 20 Pulitzer priser (Burellesluce 2013,
Philadelphia Press Association, 2014)

5.5 List of frames
List of frames metoden är utvecklad av den tidigare professorn James W. Tankard Jr. (Reese
et al., 2001, s.100). Studier i framing inom media kan utföras via två metoder. Den första är
ett induktivt angreppssätt vilket innebär att forskaren utläser frames baserat på vad texterna
visar. Det andra sättet är deduktivt. Detta innebär att forskaren utgår ifrån tidigare definierade
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frames som ska appliceras på materialet (Semetko & Valkenburg, 2000, s. 94–95). I denna
uppsats används ett deduktivt angreppssätt. För att undersökningen ska kunna utföras av
andra på ett liknande sätt behöver kategorierna som eftersöks i göras explicita. I praktiken
innebär detta att de beskrivs och definieras tydligt. Kärnan i metoden är att gestaltningarna
redogörs för i termer av nyckelord relevanta för ämnet, teman och fraser bland annat. Detta
har utförts i kapitel tre (Se 4.3 Begreppsapparat).

Processen för identifikation av gestaltningar behöver vara systematisk. Av denna anledning
har ett kodningsschema utvecklats för att tydliggöra hur gestaltningarna lokaliseras. En
utmaning i att studera gestaltningar är hur många generiska gestaltningar som bör användas i
en undersökning. Detta är ett omdebatterat ämne inom fältet. När få gestaltningar studeras kan
å ena sidan komplexiteten och mångfalden i studien försummas. Faktorer som kan vara
specifika för en viss artikel eller text kan gå förlorade. Fördelen med att utgå från en mindre
mängd gestaltningar i en studie kan å andra sidan leda till att reliabiliteten i kodningen
förbättras (Reese et al. 2001, s.104). Av denna anledning kommer denna studie att utgå från
fem generiska gestaltningar som ofta förekommit i tidigare forskning (De Vreese,2005, s.56).
Fördelen med att använda generiska gestaltningar är att de kan appliceras på flera ämnen. Att
använda generiska gestaltningar underlättar även när det kommer till att jämföra resultaten
med andra studier som undersöker samma ämne för att se hållbarheten i dessa (De
Vreese,2005, s.54).

6. Resultat
I detta avsnitt kommer undersökningens resultat att redovisas. Resultaten kommer att
presenteras i form av att varje tidning tilldelas ett delavsnitt. Det som undersöktes i studien
var den primära gestaltningen/frame som präglade de enskilda artiklarna. Gestaltningarna
eftersöktes med hjälp av ett kodningsschema (se 10.1 bilaga 1). En lista av alla artiklar som
analyserades finns att hitta i bilaga 2 (se 10.2 bilaga 2). För att kunna referera till de enskilda
artiklarna på ett effektivt sätt i löpande text kommer de att namnges via förkortningar såsom
NYT 1, NYT 2, NYT 3, NYT 4 för New York Times till exempel.
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6.1 New York Times
Konfliktgestaltningen förekom i 2 av 4 artiklar. De andra två kännetecknades av
Responsibility Frame och Morality Frame.
De kommer att behandlas i kronologisk ordning utifrån publiceringsdatum. Den första artikeln
präglades av gestaltningen Morality Frame i form av citat från Kings tal. I dessa citat vädjar
han USA att avsluta Vietnamkriget främst på grund av moraliska anledningar. Bland de citat
som tas med i artikeln är exempelvis att han beskriver USA som den primära spridaren av
våld i världen. Flertalet referenser till ”Amerikas själ”, att inse synder, moraliska problem
med kriget samt program för åtgärder tas upp i artikeln. Ett exempel på de återkommande
moraliska referenserna är följande:
”A nation that continues year after year to spend more money on military defense
than on programs of social uplift is approaching spiritual death ”

På olika sätt präglas artikeln av moraliska eller religiösa anledningar till att avsluta kriget.
Detta görs via citerade utdrag från Kings tal (NYT:1).

Den andra artikeln visade tydligt på gestaltningen Conflict Frame. Genom titeln Jewish
Veterans attack Dr. King’s Stand on War är den konfliktorienterade tonen påtaglig.
Grupperingen the Jewish War Veterans of America:s åsikter kring Kings tal kontrasteras
med utdrag ur Kings tal.

Även andra aktörer tas med såsom Whitney Young, företrädare för National Urban
League, Barry Goldwater, tidigare republikansk presidentkandidat valet 1964 bland
andra. Vissa av aktörerna väljer att avvakta med kommentarer talet såsom Roy Wilkins,
aktiv inom NAACP. Andra kritiserar King för att prioritera fel i frågan. Det han bör ägna
sig åt är enbart medborgarrätt. En sällsynt åsikt som framkommer är Floyd B. McKissick,
aktiv i CORE (Congress of Racial Equality) som välkomnar Kings åsikt(NYT:2).

Den tredje artikeln är en ledare där redaktionen uttrycker sin åsikt kring Kings tal.
Gestaltningen Responsibility Frame är den mest framträdande i denna artikel. Fokus läggs på
hur King gör fel i att sammankoppla medborgarrättsrörelsen och fredsrörelsen. Redaktörerna
uttrycker det på följande sätt:
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”In Recent speeches and statements the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.
has linked his personal opposition to the war in Vietnam with the cause
of Negro equality in the United States”

Efter att de sammanfattat hans åsikt går de vidare med att sedan kritisera Kings
ställningstagande med fokus på hur han som individ har handlat fel och att det får
konsekvenser för medborgarrättsrörelsen som helhet. Redaktörerna påpekar hur King riskerar
medborgarrättsrörelsens framtid genom sitt agerande och gör en björntjänst till både freds och
medborgarrättsrörelsen. De moraliska frågorna rörande Vietnam är inte så självklara som
King tror menar de. Det påpekas även hur Kings handlingar kan skapa ett polariserat klimat
genom att oansvarigt jämföra amerikanska militära handlingar med Nazisternas
tortyrverksamhet under andra världskriget. Artikeln avslutas med att King har ett ansvar att
leda medborgarrättsrörelsens strävanden åt ett konstruktivt och relevant håll. Den röda tråden
i artikeln är hur King som individ har tagit fel beslut i denna fråga(NYT:3).
Den fjärde artikeln präglas av gestaltningen Conflict Frame. I denna artikel ligger fokus på
meningsskiljaktigheter mellan NAACP och Martin Luther King Jr. Kritiken baseras på att
King gör fel i att sammankoppla fredsrörelsen med medborgarrättsrörelsen. Detta kontrasteras
utdrag ur Kings tal där han kritiserar USA:s handlingar i Vietnam. Detta uttalande kommer
efter en veckas tystnad där NAACP röstat angående sitt ställningstagande. Whitney M Young
Jr. från National Urban League samt den republikanske senatorn från New York Jacob K.
Javits åsikter framkommer även i artikeln. Även de håller inte med King i sitt
ställningstagande. Deras åsikter ställs i motsats till utdrag ur Kings tal(NYT:4).

6.2 Los Angeles Times
I Los Angeles Times förekom Conflict Frame i 3 av 3 artiklar. Den första artikeln är skriven
för att ta ställning mot Kings tal. Den dominerande gestaltningen är Conflict Frame. I artikeln
kritiseras Kings tal kraftigt, bland annat genom att hävda att hans tal kunde likaväl ha skrivits
i Hanoi. Vidare tas ett antal aktörer upp som på ett eller annat sätt tar ställning mot King.
Författaren kritiserar de som enbart sa att de inte höll med King för att vara för milda i sin
kritik, såsom New York Times ledarartikel (NYT 3) och Whitney M Young Jr. i en annan
artikel (LAT 1).
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Även i nästa artikel är gestaltningen Conflict Frame framträdande genom att olika aktörer
inom medborgarrättsrörelsens åsikter framställs i motsättning till King. Huvudargumentet
som utgör skiljelinjen mellan King och de som inte håller med honom är att han anklagas för
att smälta samman fredsrörelsen med medborgarrättsrörelsen. Dessa argument ställs i motsats
till Kings klargörande att detta inte är hans intention och att de bidrar till att sprida en myt om
en åsikt som han aldrig haft från första början. Ett exempel på hur artikeln ställer åsikterna
mot varandra är följande utdrag:
”King responded from Los Angeles: ”I hold no such view. I explicitly declared
that we have no intention of diverting or diminishing in any respect our activities
in civil rights. I am saddened to think the NAACP…would join in perpetuation of
such a myth about my views. They have challenged and repudiated a non-existent
proposition” (LAT 2)
I den tredje artikeln ligger fokus på hur Martin Luther King inte talar för hela
medborgarrättsrörelsen. Titeln lyder King Spoke for Self, Not for Civil Rights Movement.
Tonen sätts tidigt via titeln. Författaren, Roy Wilkins som var ledare för N.A.A.C.P, hävdar
att King som mest talade för sin organisation Southern Christian Leadership Conference.
Artikeln präglas av gestaltningen Conflict Frame. Innehållet präglas av ett tydligt
ställningstagande mot Kings tal. Detta ställs i kontrast mot alla afroamerikaner som King inte
talar för och hur de har förståelse för sitt lands utrikespolicy.

6.3 Boston Globe
I Boston Globe förekom Conflict frame i 2 av 4 artiklar. De andra två utgjordes av
Responsibility Frame och Moral Frame. I den första artikeln i Boston Globe citeras enbart
King i en återberättande ton. Inga andra åsikter framkommer. Utdrag från hans tal i en
beskrivande ton utgör majoriteten av artikeln. Den framträdande gestaltningen i artikeln är
Responsibility Frame. King anklagar USA för att vara i vägen för fred. King lägger ansvaret
på att lösa Vietnamkonflikten på USA. Detta framgår i utdraget nedan:
”He pointed out that American course, By choice or by accident, has taken on the
role of those who are against peaceful revolution…. The role of those who make
peaceful revolution impossible by refusing to give up the priviliges and the
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pleasures that come from immense profits of overseas investments is the role our
nation has taken on”

I artikeln tas utdrag ur Kings tal där han uppmanar USA till att inleda en vapenvila och stoppa
bombningarna av Norra Vietnam. Han lägger även skulden på USA som en konfliktskapande
part (BG 1).

I den andra artikeln återberättas det hur den republikanska politikern Strom Thurmond
kritiserar Kings tal genom att prisa den afroamerikanska senatorn Edward W. Brooke för att
han inte har samma åsikt som King. Artikeln återberättar i Thurmonds kritik. Den
dominerande gestaltningen i artikeln är Conflict Frame. Thurmond hävdar att King genom sitt
tal sänkt sin ras i status och hämmat hans folks framsteg.
” In attempting to link the war in Vietnam with the civil rights movement, King
demeans his own race and retards the advancement of his people. King’s
attitude, Thurmond charged, ”stands in direct contrast” to Brooke’s position.
”Even though Sen.Brooke is a Negro, he has spurned all inducements to make
race an issue in his policies, Thurmond said”
Artikeln karakteriseras av att det i Thurmonds kritik läggs fokus vid att King genom sitt
oansvariga handlande skapat problem för hela medborgarrättsrörelsen och hans ”ras” i
längden. Detta kontrasteras med Sen. Brooke som gjort det motsatta. Deras åsikter och
handlingar ställs i motsats till varandra där den ena agerar lämpligt och den andra inte (BG 2).

Den tredje artikeln i Boston Globe är en ledare där redaktionen framställer sina åsikter.
Gestaltningen som är mest framträdande i artikeln är Moral Frame. I artikeln utrycker
tidningen att Kings kritik mot kriget inte är förvånande då fredsrörelsen och
medborgarrättsrörelsen båda vilar på principer av icke-våld. Författarna refererar till principer
om mänskliga rättigheter och citerar även King i hans fördömande av kriget på moraliska
grunder (BG 3). Ett exempel på detta är följande citat:
”And he speaks only the truth when he points out that it is discrimination in
America which largely accounts for the fact that Negroes are fighting and
dying in disproportionately large numbers in Vietnam while the draft-age
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sons of the well-to-do white middle class are enjoying student deferments
here at home”.

Den fjärde artikeln är en inköpt artikel från LA Times och Washington post där två små bilder
på bredvid varandra på King och Dr. Ralph Bunche, aktiv inom medborgarrättsrörelsen finns
med en liten text under varje bild. Under Kings bild står det ..censured och under Bunches
bild står det critic… I artikeln är gestaltningen Conflict Frame märkbar. Fokus ligger på
meningsskiljaktigheter mellan King och Bunche men även mellan många andra aktörer inom
medborgarrättsrörelsen. Flera olika röster kommer till tals i texten då det råder delade
meningar kring Kings tal med både för och emot argument (BG 4).

6.4 Philadelphia Inquirer
I den första artikeln i Philadelphia Inquirer lägger redaktionen fokus på hur NAACP tänker
långsiktigt i relation till medborgarrättsrörelsens framsteg. Redaktionen lyfter fram hur
NAACP trots att de inte nämner King vid namn tar avstånd från hans ställningstagande
genom en resolution där de framhäver att de främst är en medborgarrättsorganisation och inte
arbetar med utrikespolitik, oavsett landets krigsstatus. Författarna till ledaren kommenterar
NAACP:s ställningstagande på följande vis:
”Although the resolution made no specific reference to Dr. Martin Luther
King, it constitutes an effective rebuke of him for the speech he delivered in
New York last week which as a far-ranging attack on U.S. policy in
Vietnam.”

Whitney Young högt uppsatt i National Urban League tas upp som en ytterligare röst som inte
håller med King. Det finns en tydlig ställning som tas i artikeln mot Kings tal. Bara röster
som inte håller med King tas upp. Det finns ett fokus på meningsskiljaktigheter, i detta fall
kring Vietnamfrågan. Därav är Conflict Frame den framträdande gestaltningen (PI 1).
I den andra artikeln ger King svar på tal gällande hans ställningstagande. Även i denna artikel
är Conflict Frame den primära gestaltningen. King besvarar kritikerna genom att ange att det
är hans ansvar att ta ställning i frågan. Kings svar ställs i motsats till NAACP och Ralph
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Bunche, aktiv inom NAACP som kritiserade King för att smälta samman fredsrörelsen med
medborgarrättsrörelsen.
Responsibility Frame är den framträdande gestaltningen i den tredje artikeln där det återges
hur King ber USA att erkänna sin skuld i Vietnamkriget.
Artikeln sammanfattar Kings kritik med hjälp av utdrag från hans tal. De delar som tas med
tillskriver USA ansvaret att lösa konflikten. Han kritiserar även hur kriget urholkar
ekonomiska resurser som kunde användas till the war on poverty till exempel. Det
övergripande temat i artikeln är hur staten, nationen eller kriget bär ett ansvar för att vara
orsak till problem som fattigdom i samhället och att unga soldater dör i onödan. Även
lösningen förväntas komma från USA genom att inleda förhandlingar med Vietnam.

7. Diskussion & slutsats
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Martin Luther Kings tal Beyond
Vietnam gestaltades i nyhetsmedier under 13 dagar. Undersökningen utfördes med hjälp av en
textanalys med utgångspunkt i framingteorin. Fem generiska gestaltningar som är vanligt
förekommande inom tidigare forskning användes för att kunna operationalisera
framingbegreppet. Artiklarna analyserades med hjälp av ett kodningsschema (se bilaga 1) för
att på ett systematiserat sätt hitta gestaltningar. Tidningarna som granskades var totalt 4.
Dessa är New York Times, Los Angeles Times, Boston Globe och Philadelphia Inquirer. Från
varje tidning valdes 3–4 artiklar utifrån tillgänglighet.

Frame
Conflict frame
Human impact
frame
Morality frame
Economic frame
Responsibility
frame

New York
Times

Los Angeles Boston
Philadelphia
Times
Globe
inquirer
Totalt(Frame)
2
3
2
2
9
0
1
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
2
0

1

0

1

1

3
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Resultaten visade att Conflict Frame var den mest förekommande gestaltningen totalt sett.
Detta kan bero på att opinionen under tiden då King uttalade sig var präglad av kalla krigets
retorik som den tidigare forskningen visar (Lucks,2015, s.396). Detta skulle onekligen få
reaktioner från alla möjliga aktörer. Den tidigare forskningen inom framing har visat att
Conflict Frame är den mest förekommande gestaltningen. Denna studie står i linje med detta
antagande. Det är däremot viktigt att inte dra långtgående slutsatser för tidigt då urvalet också
kan ha påverkat resultatet. Enbart 14 artiklar från 4 nyhetsproducenter har granskats. Vad
detta säger om mediareaktionerna som helhet är för tidigt att uttala sig om. Resultaten bör
förstås som en indikation på hur de andra nyhetsproducenterna kan ha reagerat.

Tidigare forskning som undersöker King från åren 1960–65 har visat att King hade en god
relation till medier (Grim,2015). Resultaten i den här undersökningen visade på det motsatta
då King sällan framställdes på ett fördelaktigt sätt. Denna diskrepans beror på att Grimm bara
behandlade King fram till år 1965. Det är med andra ord tidsperioden som utgör grunden för
skillnaden i resultaten. Denna studie verkar vara i linje med andra studier som visar på att
Kings relation till medier börjar försämras från och med slutet på 1964–1968(Jijon,2017s.88)

Responsibility frame var den andra mest förekommande gestaltningen i undersökningen då
den förekom totalt 3 gånger. Jämfört med Conflict Frame förekom denna gestaltning sällan.
Detta innebär dock inte att den inte förekom alls i artiklarna. Fallet är snarare att den förekom
men inte som den primära gestaltningen. Det var även detta som var av intresse för studien
d.v.s. den primära gestaltningen som präglar en artikel.

Att avgöra vilken frame som är huvudsaklig i en artikel kräver en hermeneutisk ansats.
Resultaten kan därav ifrågasättas utifrån graden av tillförlitlighet. Detta är även en del av
kritiken som studier inom framing fått. Det är svårt att intyga om att två kodare kan få fram
exakt samma resultat. För att reducera detta problem har en deduktiv metod använts med
utgångspunkt i de vanligast förekommande generiska gestaltningarna från tidigare forskning.
Utöver detta har transparens i forskningsprocessen varit en prioritet så att resultaten kan
förstås utifrån undersökningens förutsättningar.

En annan frame som förväntades att vara framträdande var Morality Frame. Då King hade en
drivkraft i form av religiös åskådning samt mänskliga rättigheter förväntades flertalet
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referenser till tankegångar med utgångspunkt i dessa två. Trots att det förekom minst en sådan
referens i varje artikel då King vädjar till publiken utifrån moraliska utgångspunkter, religiösa
anledningar eller mänskliga rättigheter – var detta inte den dominerande gestaltningen i
flertalet artiklar. Totalt sätt var denna gestaltning den mest framträdande i 2 artiklar. Detta kan
bero på den konfliktorienterade responsen talet fick. Av denna anledning kan de moraliska
budskapen i Kings tal hamnat i sekundär ställning till fokus på meningsskiljaktigheter.

De frames som inte framkom som primära frames i studiens resultat var Human Interest
frame och Economic Consequences frame. Human Interest gestaltningen förväntades
framkomma mer då det förväntades att King skulle försöka humanisera vietnameserna i sitt
tal. Citat ur Kings tal då han gjorde detta framkom även i empirin. De var däremot aldrig den
dominerande gestaltningen. Economic Frame framkom även i empirin, dock var detta väldigt
sällan och dessutom aldrig som den primära gestaltningen. Även detta kan bero på den
konfliktorienterade responsen King fick och därav att dessa gestaltningar hamnade i sekundär
ställning.

För att besvara forskningsfrågan: Hur gestaltades Martin Luther Kings tal Beyond Vietnam i
amerikanska nyhetsmedier och varför? är slutsatsen för denna studie att Martin Luther King
Jr:s tal gestaltades på ett negativt sätt. Conflict Frame var den gestaltning som präglade
debatten som tog fart efter hans ställningstagande. Fokus låg på meningsskiljaktigheter och
repliker på Kings tal. Källmaterialet indikerar att tidningar förstärkte tidens status quo4 genom
att framhäva röster som inte höll med King. Reaktionerna på Kings tal kan som tidigare
nämnt ha berott på opinionen (Lucks,2015, s.396).

Trots att han hade rätten till att ha en annan åsikt, som många tidningar hävdade, framhävde
de att han inte skulle uttrycka sig kring landets utrikespolicy såsom brist på kompetens. En av
få tidningar som inte framställde King som en avvikare i samhällsdebatten var Boston Globe.
De andra tidningarna kom antingen direkt eller indirekt fram till slutsatsen att King hade fel i
frågan.

4

Kalla krigets politiska retorik där oliktänkande gällande USA:s utrikespolitik likställdes med förräderi
(Lucks,2015, s.397).
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Denna studie har varit ett försök att bidra till den tidigare forskningen inom framing och mer
specifikt hur nyhetsmedier skildras Martin Luther King jr under hans levnadsår.
Förhoppningen är att detta ska leda till vidare forskning kring andra viktiga händelser som
King kopplas till. Hur en person uppfattas under sin livstid är ett intressant forskningsområde
att begrunda. Med facit i hand är det lätt att förhålla sig till historiens dom över vem som kan
ha haft rätt eller fel. Med tiden har King kommit att betraktas som en hjälte. Detta kan bidra
till att hans mer radikala åsikter blir bortglömda (Jijon,2017, s.79).

Som förslag på vidare forskning är det relevant att undersöka hur King uppfattas av medier i
sin samtid i Sverige över tid i jämförelse med exempelvis USA. Även svensk-amerikanska
tidningar i USA kan vara relevanta att jämföra med de större nyhetsproducenterna i USA.
Vidare är urvalet för denna studie är relevant att utvidga till exempel genom att få tillgång till
ett större material via andra nyhetsproducenter för att få en bredare förståelse för hur debatten
kring detta tal formulerades i medier.

8. Didaktisk implementering
Att studera hur Martin Luther King Jr. tolkas i sin samtid är inte bara relevant inom akademin.
Det är även relevant för elever på gymnasiet att få tillgång till källmaterial från hans samtid.
Som tidigare nämnt i den tidigare forskningen används Kings minne på olika sätt av olika
aktörer. Detta kan leda till att bara vissa delar av hans liv ägnas uppmärksamhet av t.ex.
läromedel, politiker i nyheterna och andra. Därför är urvalet i denna studie betydelsefullt att
använda då det kan ge möjlighet till att visa delar av Kings liv som inte nödvändigtvis alltid
tas upp. Omvänt kan det däremot argumenteras att om bara empirin i denna studie används
kan det också leda till att eleverna enbart får insyn i andra del av hans liv. Av denna anledning
är det viktigt att få med nyhetsartiklar från tidigare skeden då han prisas och tilldelas
utmärkelser såsom nobelpriset eller titeln ”man of the year” av Time Magazine.
För att kunna använda material av denna sort i undervisningssammanhang behöver ett antal
faktorer tas i beaktning. För det första behöver läraren ta hänsyn till den tillgängliga
undervisningstiden. Detta innefattar vilken historiekurs materialet skulle kunna användas i.
Förslaget som ges i denna uppsats är Historia 2a då kursen erbjuder möjlighet till tematiska
fördjupningar. Följande delar ur det centrala innehållet är tänkta att behandlas inom ramen för
arbetsområdet:
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Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av
betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria,
global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på
jämställdhet och människors värde, moderna mediers framväxt samt
resursutnyttjande och människors förhållande till naturen (Skolvervet,
2011).
Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial,
pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska
frågeställningar (Skolverket, 2011).
Urvalet av artiklar kan sedan jämföras med artiklar från 2000-talet där olika aktörer uttrycker
sig kring King med fokus på historiebruk. Den andra faktorn som är viktig att tänka på är
förkunskaperna som eleverna bör ha innan momentet inleds. För att kunna orientera sig i
tidsperioden är det viktigt att eleverna känner till huvuddragen i kalla kriget, Vietnamkriget
och medborgarrättsrörelsen. Den tredje faktorn att överväga är att bearbeta språket i artiklarna
med vokabulärlistor då språket möjligen kan uppfattas som svårt.

Avslutningsvis är fördelen med att använda sig av detta källmaterial att det kan ge en insikt i
hur olika aktörer reagerade utan att ha facit i hand på ett sätt som läromedel inte kan. Detta
utesluter naturligtvis inte traditionella läromedel för att ge en grundläggande förståelse för
bakgrundsfakta. Nyhetsartiklar från denna tid kan användas som komplement som möjliggör
vidare reflektion kring händelserna som pågick under denna tid.
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10. Bilagor
10.1 Kodningsschema
Kodningsschema
Conflict frame
1. Finns det en märkbar tendens av fokus på meningsskiljaktigheter i artikeln? (mellan
individer, grupper och institutioner angående Martin Luther King och hans tal?

2. Reflekterar artikeln olika åsikter angående Martin Luther King och hans tal?

3. Finns det en märkbar tendens i artikeln att den är skriven för att ta ställning emot en
händelse, ett uttalande eller ett beslut?

Human impact frame

4. Innehåller artikeln personliga utsagor från Martin Luther King Jr eller någon allierad
(angående framgångar eller svårigheter)?

5. Ligger fokus på Martin Luther King Jr som person och visas det sympati för hans
ställningstagande?

6. Ligger fokus på individers öden? (Martin Luther King Jr. eller offer för
Vietnamkriget)

Morality frame
7. Nämner/refererar artikeln till religiösa eller moraliska anledningar till att vara på
Martin Luther Kings sida i hans ställningstagande? (innefattar även
sekundärreferenser i form av citat t.ex.)

8. Förespråkar artikeln den moraliska vikten av att kriget i Vietnam skall upphöra eller
fortsätta?
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9. Nämner artikeln/diskuterar den vietnameser/ afroamerikaners mänskliga rättigheter?

Economic frame
10. Förekommer diskussioner i artikeln som berör finansiella effekter av Vietnamkriget på
individuell, grupp eller institutionell nivå? (positiva eller negativa)

11. Förekommer det diskussioner som kopplar fattigdom i USA till Vietnamkriget?

Responsibility frame
12. Tillskriver artikeln ansvar till Martin Luther King för att vara orsak till problem?

13. Tillskriver artikeln Martin Luther King ett ansvar till att lösa dessa problem?

14. Tillskrivs någon annan individ, grupp eller institution ansvar för att lösa problem
associerade till Vietnamkriget?
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