
Lunds universitet  FKVK02 
Statsvetenskapliga institutionen  VT17 
  Handledare: Lisa Strömbom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humanitär kris eller en humanitär insats? 
En studie om vilka som porträtteras som förövare och offer 
av två nyhetsorganisationer under belägringen av Aleppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hugo Hillarp 
 



Lunds universitet  FKVK02 
Statsvetenskapliga institutionen  VT17 
  Handledare: Lisa Strömbom 
 

 

Abstract  
 
 
 
The battle for Aleppo culminated in the year 2016 when Syrian regime forces captured 
northern parts of Aleppo making a siege a reality for many people. A question of who 
was to blame isn’t always clear when looking at complex conflicts. People often look 
towards media to make meaning of such complexities. This paper examines two 
different news organizations, RT and CNN, role in depicting perpetrators and victims in 
the siege of Aleppo. Coming from a constructivism paradigm this research makes use of 
the analytical theory, framing theory, to map out different news frames. A qualitative 
content analysis from 30 different news articles discussing the siege of Aleppo during 
the last months of 2016 detected four different news frames. Comparing the two news 
organizations, the study argues that RT, with its connection to the Russian state, framed 
the events in line with how the Russian state sees the conflict in general. This while the 
American news channel CNN has a slightly more varied approach to framing the siege, 
focusing on civilian casualties and geopolitics.  
 
 
Nyckelord: Framing theory, socialkonstruktivism, media, kvalitativ innehållsanalys, 
Aleppo, RT, CNN 
Antal tecken: 65 488 
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1 Inledning 

Dagens nyhetsmedia har ett enormt inflytande då de kan bestämma agenda och 
inramning av aktuella händelser. Genom informations-teknologiska framsteg har 
media även möjligheten att på ett ögonblick nå ut till miljoner mottagare, vilket 
ytterligare stärker medias makt i samband med konfliktrapportering världen runt. I 
komplexa händelser, som t.ex. konflikten i Syrien, görs ständiga försök av olika 
mediaintressenter att peka ut skyldiga och särskilt drabbade parter med syfte att 
begripliggöra maktstrukturerna. Perspektivet skiljer sig dock åt beroende på 
avsändare och mottagare i en konfliktrapportering.  

Västvärlden har under en lång tid haft en nyhetshegemoni, vilket har medfört 
en västerländsk bild av världshändelser. Cable News Network (CNN) är en 
privatägd amerikansk nyhetsorganisation som är starkt förknippat med 
västerländsk media och har länge varit den absolut största Tv-kanalen gällande 
nyhetsrapportering dygnet runt. Denna hegemoni har dock utmanats under senare 
år av andra aktörer som också agerar globalt och sänder program på flera större 
språk. Bland utmanarna finns statsägda nyhetskanaler från olika stormakter, ett 
exempel utgörs av nyhetskanalen RT (tidigare känt som Russia Today), ägd av 
ryska staten. I vissa internationella konflikter tar RT ibland strid mot den 
framställning som görs i CNN (och andra nyhetsorganisationer med bas i 
västvärlden). CNN är visserligen inte kontrollerat av amerikanska statliga 
intressen men är en viktig representant för den amerikanska mediakulturen samt 
för den fria pressen. Rivaliteten mellan CNN och RT kan även ses i ljuset av 
debatten om medias trovärdighet som har blossat upp under de senaste åren. Trots 
att CNN är fri från statlig kontroll blir de och även andra traditionella 
mediaaktörer anklagade för att dölja eller till och med att skapa falska nyheter. 
Detta kan vi se med termer av politiker och andra inflytelserika aktörer använder 
termer av ”fake news”. RT är en part som mer än gärna vill nå den skeptiske 
åskådaren med alternativa förklaringar på internationella nyheter. CNN och RT är 
alltså mer än bara rivaliserande nyhetsorganisationer vilket kommer till uttryck i 
olika försök att bilda opinion i vissa frågor där amerikanska och ryska intressen 
ställs mot varandra. Nyhetsinslag där man ger pikar mot varandras rapportering är 
bara en del i denna rivalitet.  

Konflikten i Syrien har pågått i över sex år och har med sina 
stormaktspolitiska kopplingar bidragit till stark debatt världen över. Många 
människor förlitar sig på media för att få konflikten återberättad, både dess 
historia och aktuella händelser. Propaganda har alltid funnits och fått uttryck på 
olika sätt. Dagens media kan förstås användas propagandistiskt och ses ofta som 
ett instrument i modern krigsföring. Det är många gånger nödvändigt att vinna en 
nationell såväl som en internationell publik för att även lyckas på slagfältet 
(Simons, 2016: 115). I denna uppsats kommer problematiken att belysas genom 
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att studera rapporteringen från två världsomspännande nyhetsorganisationer, RT 
och CNN.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att få ökad kunskap om vilka budskap som har förmedlats 
från två konkurrerande nyhetsorganisationer angående belägringen av Aleppo. 
Uppsatsen utgår från perspektivet socialkonstruktivism, en av de stora 
teoribildningarna inom studiet av internationella relationer. 
Socialkonstruktivismen kombineras med den analytiska teorin, framing theory, 
dessa teorier ger arbetet verktyg för att kunna urskilja RT och CNN budskap i det 
specifika fallet. Eftersom de två olika nyhetsorganisationerna har sina ursprung i 
olika maktsfärer kommer en jämförelse att göras där ett hypotetiskt antagande är 
att de har skilda budskap. Detta kan yttra sig i organisationernas konstruktion av 
vem som är offer och vem som är förövare. Mer djupgående i det hypotetiska 
antagandet om hur dessa nyhetsorganisationer skiljer sig åt, är att RT med sin 
koppling till den ryska staten tolkar nyheter som är i linje med den ryska politiken 
och därmed gäller det vilka som pekas ut som skyldiga och utsatta personer i olika 
nyhetsrapporteringar av internationella konflikter. Medan CNN förhåller sig till en 
västerländsk värdegrund där man fokuserar mer på civila som offer, framförallt på 
de som faller offer från Rysslands aktioner och dess allierade då Ryssland och 
dess makthavare ofta ses som fiende eller åtminstone huvudmotståndare i 
politiken. En annan dimension i denna jämförelse är att undersöka om det kan 
skilja sig mycket från en nyhetsorganisation som kan ses som statens förlängda 
arm kontra en som är förknippat med den fria pressen.  

Det finns tidigare forskning om nyhetsorganisationer och krig men inte i 
anslutning till det nu aktuella fallet belägringen av Aleppo. Att studien kan bidra 
till ökad kunskap i ett fält med redan existerande forskning påpekar studiens 
inomvetenskapliga relevans, att studien eftersträvar kumulativitet (Teorell & 
Svensson, 2007: 18). Problemområdet har även en stark koppling till freds- och 
konfliktfältet eftersom det ämnar studera hur en specifik del av en konflikt 
porträtteras. En avgränsning i tid kommer att göras, detta är tänkt att vara under 
hösten 2016 till slutet av 2016 då det var intensiva strider samt stor medial 
uppmärksamhet vilket gör det lättare att hitta relevant material. 

1.1.1 Frågeställning 

• Vem framställs som offer och förövare av RT och Cable News Network 

(CNN) under belägringen av Aleppo? Hur skiljer sig dessa porträtt åt? 
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1.2 Disposition 

Denna uppsats är indelad i flertalet kapitel. Först kommer uppsatsens teoriavsnitt 
där uppsatsens antaganden redogörs samt de teorier som är relevanta för 
uppsatsens syfte. Här presenteras även det teoretiska ramverk som analysen 
använder sig av, under operationalisering, vilket medföljs av en kompletterande 
tabell (tabell 1). Följande avsnitt rör metod och material vilket förklarar använd 
metod och vilket empiriskt material används. Analysens resultat presenteras i det 
efterföljande kapitlet där resultat från RT och CNN presenteras först med 
kompletterande tabeller (tabell 2 och 3) för att sedan jämföra resultaten i en 
nästkommande diskussion. Uppsatsen avslutas med en slutsats vilket avrundar 
diskussion om resultat samt ger rekommendationer till framtida forskning inom 
området och till sist en referenslista.  
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2 Teori 

Denna uppsats har en övergripande ansats i teorin socialkonstruktivism. Denna 
teori kombineras med den analytiska teorin framing theory. Först kommer de båda 
teorierna att beskrivas mer generellt för att senare reda ut hur de teorierna relaterar 
till uppsatsens ämne. Ur framing theory kommer även ett teoretiskt ramverk att 
redogöras vilket kommer att användas senare under arbetets analys.  

 

2.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivistiska antagandet om sambandet mellan idéer och handlingar är 
viktigt för att förstå aktörers verksamhet. Socialkonstruktivism är en världssyn där 
man lägger vikt vid den sociala konstruktionen av verkligheten. Mänskliga 
relationer består av tankar och idéer snarare än materiella förhållanden eller 
krafter (Jackson & Sørensen, 2010: 162). Den sociala världen är konstruerad där 
vår kunskap skapas genom interaktion med andra människor (Wenneberg, 2000: 
80).  

Den sociala världen är delvis konstruerad av fysiska enheter men det är 
idéerna och övertygelserna om dessa enheter som är det viktiga, eftersom det 
anger betydelsen för människorna i relation till de fysiska enheterna. Applicerar 
man detta tankesätt på säkerhet och internationella relationer kan man säga att det 
finns materiella enheter som vapen men det är tankarna och övertygelserna om 
dessa vapen som är det viktiga. Ett illustrerande exempel är att vapen i händerna 
på en allierad kan anses vara ofarliga jämfört med en rivaliserande aktör även om 
den allierande parten har flertalet enheter av detta vapen, vilket ofta kan 
diskuteras i samband med frågan om kärnvapen (Jackson & Sørensen, 2010: 163).  

Ovanstående stycke visar på hur socialkonstruktivism går emot en traditionell 
syn på hur säkerhet framställs. Säkerhet och osäkerhet är alltså inte något man kan 
ta för givet, utan en social och kulturell konstruktion (Weldes et al, 1999: 10). 
Osäkerhet i socialkonstruktivistisk tankegång kan även kopplas till processen av 
identitetskonstruktion, om jag och den andre. Detta eftersom skapandet av en 
identitet är relationell och kan endast skapas i relation till vad den inte är. Om man 
fokuserar på olikhet och gränslinjen mellan jaget och den andre kan detta bli en 
källa till osäkerhet (Weldes et al, 1999: 11; Strömbom, 20xx: 173). Arbetet har ett 
fokus på identiteter då ett syfte är att urskilja vem som porträtteras som förövare 
och offer i kontexten belägringen av Aleppo. Som skrivet ovan kan identitet bli en 
källa till osäkerhet. Detta kan ge oss en förklaring till varför nyhetsorganisationer 
identifierar vissa som förövare och andra som offer, ett klassiskt exempel är hur 
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vissa aktörer klassas som terrorister av en part medan de klassas av frihetskämpar 
av en annan part. Identiteter (jaget och den andre), likaså osäkerheter, kommer 
från en social process av representation där individer, som politiska ledare eller 
ledare för en rebellgrupp till exempel, beskriver sig själva och andra världen som 
de lever i (Weldes et al, 1999: 14). Det som är underliggande här är att identiteter 
och osäkerheter inte är något som är givet. Ifall det är så tydlig skillnad på vem 
som klassas förövare och offer mellan nyhetsorganisationerna RT och CNN 
återstår att se.  

Konstruktivism är ett empiriskt tillvägagångssätt till studiet av internationella 
relationer. Idéerna, eller övertygelserna (”shared beliefs”), om de konstruerade 
enheterna måste dock vara allmänt delade i en given population för att de ska vara 
av betydelse. Om den sociala världen består av övertygelser så kan detta 
återspeglas i internationella världshändelser (Jackson & Sørensen, 2010: 164). 
Återigen kan det understrykas att det är de sociala aspekterna av internationella 
relationer som är viktigast, inte de materiella.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns tre grundtaganden inom 
socialkonstruktivism: att den sociala världen är konstruerad; materiella ting som 
fysiska enheter får mening genom språket, att det inte finns någon objektiv 
sanning mellan verkligheten och påståenden.; samt att vår kunskap skapas genom 
interaktion med andra människor, alltså i en social process. 

 

2.2 Framing Theory  

Framing theory används mycket inom kommunikativ forskning och har sina rötter 
i kognitiv psykologi samt antropologi (Van Gorp, 2007: 60). Idag används 
framing theory inom många olika forskningsfält när man studerar kommunikativa 
texter. På grund av dess mångsidiga användbarhet har det varit svårt att enas över 
en generell definition för framing och en ”frame” (tolkningsram – använd svensk 
översättning). Detta teoriavsnitt kommer först mer generellt beskriva framing 
theory för att sedan beskriva den definition uppsatsens analys utgår ifrån vilket 
även utgör uppsatsens operationalisering.  

Framing involverar en kommunikativ källa som presenterar och definierar ett 
problem (de Vrees, 2005: 51). Det som huvudsakligen förklaras med framing 
theory är hur aktörer kommunicerar om olika händelser eller ämnen samt att 
framingteorin förklarar hur något är presenterat (inramningen) till mottagaren 
påverkar hur människor bearbetar informationen. Framing innefattar sociala 
konstruktioner av ett socialt fenomen av aktörer såsom media, politiska ledare och 
sociala rörelser. Fokus i framing theory ligger oftast hos media som aktör och 
förklarar att media inriktar sig på specifika händelser och placerar dem i olika 
sammanhang för att skapa mening, vilket blir till tolkningsramar. På så sätt hjälper 
media till att främja olika föreställningar gällande vår uppfattning av verkligheten.  

Tolkningsramar kan befinna sig på flera olika platser i en kommunikativ 
process, detta kan vara avsändaren (kommunikatören, vilket i uppsatsens fall är 
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journalisterna och nyhetsorganisationen), i texten, hos mottagaren, samt i kulturen 
(Entman, 1993: 52). En individuell tolkningsram refererar till en persons 
kognitiva förståelse av en given situation, där tolkningsramen i tanken är vad 
individen anser vara den framstående aspekten av situationen (Chong & 
Druckman, 2007: 101). Den kommunikativa processen involverar faktorer som 
påverkar hur en tolkningsram uppstår, ”frame-building”, men också ett samspel 
mellan aktörens tolkningsram och mottagarens förförståelse, ”frame-setting” (de 
Vrees, 2005: 51). Inom en nyhetsorganisation finns det interna och externa 
faktorer som spelar roll hur en tolkningsram uppstår. Där de externa faktorerna 
kan förklaras med att andra aktörer som vill försöka utöva påverkan på 
journalister. Med ”frame-setting” tittar man främst på effekterna av 
tolkningsramar, där det finns individuella effekter och samhälleliga effekter (de 
Vrees, 2005: 51).  

Vad det gäller mottagarens påverkan av nyhetsinraming så har tidigare 
forskning inom framing theory kunnat påvisa att tolkningsramar har en stor 
påverkan (se Chong & Druckman 2007). Detta gäller framförallt när en publik 
utsätts för en obalanserad nyhetsdiskurs, d.v.s. när det endast finns en tolkning 
tillgänglig. För åskådare som har tillgång till internationella nyheter däribland 
uppsatsens två nyhetsorganisationer finns det chans att man delges flera olika 
narrativ. Publiken är däremot mer mottaglig till tolkningar som är i linje med 
deras egna värderingar (Chong & Druckman, 2007: 102). Detta demonstrerar 
styrkan i en kommunikativ text. Medierade verklighetsbilder har ett större 
inflytande när det gäller ämnen som har komplexa mönster och när det gäller 
områden där ens egna erfarenheter är begränsade (Nord, 2015: 329). Shanto 
Iyengar (1990) menar att nyhetsinramning med teman som terrorism är speciellt 
mottagligt för effekterna av framing då de flesta människor har svårt att göra 
mening av komplexa mönster som återfinns i internationella konflikter. Detta 
visar på att studera nyhetsinramning har en god relevans för studiet av konflikter, 
då nyheter kan ha en sådan stor påverkan på dess mottagare.  

Ovanstående avsnitt rörande socialkonstruktivism förklarar först arbetets 
antaganden. Den socialkonstruktivistiska teorin fungerar som en övergripande 
metateori. Som redan nämnt fokuserar socialkonstruktivister på skapandet och 
institutionaliserandet av verkligheten i social interaktion. Detta 
socialkonstruktivistiska paradigm fungerar bra ihop med framing theory. 
Uppsatsens inriktning gör att tolkningsramar ses som tolkningspaket, skapade av 
journalister och har delvist varit baserade av källor med politiska perspektiv, så 
kallade ”frame advocates”. Inom studiet av media, är både media och åskådaren 
aktiva, tolkande, och meningsbyggande. Media använder sig av flertalet ihärdiga 
tolkningsramar, och på så sätt kan de ha kontroll över antalet tolkningar som 
mottagaren har tillgängliga när de konstruerar verkligheten (Van Gorp, 2007: 62). 
Tolkningsramar hjälper till att tolka och att utvärdera definitioner av den sociala 
världen vilket gör det till relevant forskning. 

Framing theory tydliga koppling till det socialkonstruktivistiska antagandet 
demonstreras i att den sociala världen som identiteter och världsbilder är socialt 
konstruerade. Även om nyhetsmedia tolkar och ramar in historiska händelser är 
det inte så att media har suverän kontroll över agendan utan processen över urval 



 

 7 

och framhävande sker i konstant relation med eliten som makthavare, journalister 
och sociala rörelser (de Vrees, 2005: 52). De är dessutom kopplade till 
underliggande strukturer som kan vara historiskt rotade med en dynamisk 
kulturell kontext (Reese, 2010: 18). Journalister är socialt anpassade till ett visst 
land eller en nationell kultur och till en viss arbetsplats. Detta kan tyckas påverka 
hur de utformar nyheter både på ett medvetet plan, som medieöverförd kultur, 
samt på ett omedvetet plan, som invånare i en kultur (Robertson, 2003: 96). Vare 
sig om utformandet av en nyhet görs på ett medvetet plan eller omedvetet är det 
klart att journalisterna blir påverkade beroende på vilken kulturell kontext de 
befinner sig. Media kan själva försöka balansera sina tolkningsramar med att 
inkorporera motsatta opinioner med t.ex. citat från en motståndares talesperson. 
Dock på grund av journalisters relation till staten och sociala rörelser är det 
mindre troligt att man utmanar deras tolkningsramar (Berbers et al, 2016: 800). 
Dessutom kan journalister kontextualisera tolkningsramarna, för att få publiken att 
vara mer mottaglig till nyhetens tolkningsram, vilket man kan göra med t.ex. att 
ifrågasätta en experts trovärdighet (Berbers et al, 2016: 800).  

Alexa Robertson (2003: 96) beskriver att nyheter ”skapar” snarare än att 
återspegla verkligheten. När journalister skapar tolkningsramar finns det flera 
faktorer som påverkar, vilket kan vara kulturell resonans, dess lämplighet med 
medias rutiner, aktiviteter genomförda av ”frame advocates”, journalisternas egna 
personliga tolkningar, organisatoriska som nyhetsorganisationers ideologiska 
ursprung, samt samhälleliga faktorer (Berbers et al, 2016: 800). Detta kan 
återkopplas till ovanstående stycke om att en tolkningsram inte uppstår ur tomma 
intet utan att journalister arbetar konstant i relation till makthavare och sociala 
rörelser. ”Frame advocates” är oftast associerade med organisationer, som staten 
eller sociala rörelser, och förser journalister med material för att media ska skapa 
tolkningsramar i linje med deras kollektiva agenda.  

Dessa signifikanta aktörer är aktiva med att skapa och bibehålla innebörden 
för vem som är en antagonist och hur man ser på dem (Benford & Snow, 2007: 
613-614). I fallet av en identitetskonstruktion, när man porträtterar aktörer som 
offer och förövare, målar man ofta upp aktörerna med identitetsmarkörer. Detta 
kan bestå av etnicitet, religion, kultur, intellektuellt arv, andlig historia eller andra 
kollektiva gemenskapare (Wagnsson, 2003: 72). Vilket gör att man kan betona 
skillnader mellan det kollektiva jaget och mot den andre. Genom att måla upp en 
fiendebild, negativ identifikation, kan man förbättra en opinion för militärt våld 
(Wagnsson, 1999: 73). Därför kan ”frame advocates” anse att det är viktigt att 
påverka nyhetsbilden. Det kan bidra till en förstärkt legitimering av exempelvis 
Rysslands militära aktioner i belägringen av Aleppo. Det kan även göras negativa 
identifikationer mot Ryssland och den syriska regimen för att på så sätt påverka 
opinionen för en intervenering mot Rysslands stöd till Assad och mot Assads 
regim.  
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2.3 Operationalisering och kodningsram 

Denna uppsats utgår från Robert M. Entmans (1993) definition av framing, vilket 
även utgör det teoretiska ramverket. Entmans definition av framing ”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”. Fritt översatt avses att välja specifika aspekter av händelser för 
att framhäva dem i en kommunikativ text på ett sådant sätt för att främja en 
definition av ett problem, tolkning av orsaker och aktörer samt moralisk 
utvärdering med eller utan en behandlingsrekommendation. Vidare förklarar 
Entman (1993: 52) att framing handlar om urval och vad man framhäver. Detta 
kan delas in till två huvudkategorier, innehåll och innebörd, där urval och det som 
framhävs delas in till innehållskategorin. I texten manifesterar sig en tolkningsram 
hos: nyckelord, fraser, stereotypiska bilder, källor till information, och meningar 
som tillför tematiskt förstärkande kluster av fakta eller bedömningar (Entman, 
1993: 52). Analysen i denna uppsats kommer dock att fokusera på huvudkategorin 
innebörden. För att underlätta en kategorisering av textmaterialet finns det 
tillhörande frågor och indikatorer till varje innebördskategori. Entmans definition 
ger oss sex element som mer noggrant förklaras på följande sätt: 

 

2.3.1 Innehåll 

1. Urval (”Selection”)  
Media kan inte rapportera om allt under en konflikt. Det man gör är att 
välja vissa delar av information, speciellt om man har en medveten 
inramning på konflikten. Det som inte passar in på inramningen 
utelämnas.  

2. Betoning/Det som är framträdande (”Salience”)  
Att göra en del av informationen mer märkbar eller minnesvärd för 
publiken. Vilket ökar chansen till att publiken förstår och kommer ihåg det 
som vidarebefordras till mottagarna. Betoning kan ske med att man 
placerar den del av texten man vill ska vara framträdande flera gånger i en 
text eller associera texten med kulturellt familjära symboler.  

 

2.3.2 Innebörd 

3. Definition av problemet  
Det första som görs är att definiera vad belägringen av Aleppo är för typ 
av problem. För att kunna fastställa detta används följande frågor: Hur 
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klassificerar RT och CNN belägringen av Aleppo? Vad är det för typ av 
problem? 
Indikatorer: Maktkamp mellan stormakter (Ryssland, USA), terrorism, 
mänsklig säkerhet (humanitär kris), frihetskamp (liberation), revolution, 
religiös kamp. 

4. Orsakstolkning och aktörskap 
Detta element delas in i två delar där man tittar på vad det var som 
orsakade problemet. Därefter tittar man på vilka aktörer som är inblandade 
i problemet och vilken roll de hade. Vad orsakade problemet? Vilka 
aktörer är inblandade? Vem är det som är förövaren och vem är offret?  
Indikatorer: internationella organisationer, stater, kombattanter, civila.  

5. Moralisk utvärdering  
Med moralisk utvärdering gör man moraliska bedömningar av aktörerna. 
Det man tittar på är om aktörerna beskrivs med negativa eller positiva 
identifikationer, vilket skulle kunna vara om en aktör porträtteras som 
ociviliserad eller möjligtvis mer positiv som hjälpsam. Alltså om aktörerna 
får tillskrivningar som påverkar bilden av dem negativt eller positivt. Det 
man även tittar på är konsekvenserna av aktörernas handlingar. Det 
resulterar i att jag använder mig av frågorna: Hur agerade förövarna 
moraliskt förkastligt? Vilka konsekvenser får handlingarna från 
förövarna?  
Aktörs indikatorer: våld, mord, tortyr, avrättningar, svält, aggressivitet, 
ociviliserad, bistånd, livräddning, utbildning 
Konsekvens indikatorer: radikalisering, ekonomiska, sociala, relationer 
mellan aktörer, maktöverföring.  

6. Behandlingsrekommendation  
Sista elementet tittar på om det rekommenderas eller rättfärdigas olika 
lösningar på problemet. Exempel på detta skulle kunna vara att man 
förespråkar nya fredsförhandlingar. Hur ska man bemöta problemet? Vad 
finns det för rekommendationer för att lösa problemet?  
Indikatorer: intervenering, förhandlingar, vapenvila, militära aktioner.  

 
 

De sista fyra elementen i Entmans definition av tolkningsramar, innebörden, 
kommer att appliceras på materialet (tabell 1). Det kan dock vara så att en text inte 
innefattar samtliga av de fyra kategorierna därför är det bra med ett relativt stort 
urval. Anledningen till att första två elementen i den första huvudkategorin kan 
vara svårt applicera på materialet är att uppsatsen inte tar hänsyn till 
komplimenterande material som är tillräckligt omfattande för att få en helhetsbild 
om den historiska händelsen. Dessutom förs diskussionen i ett 
socialkonstruktivistiskt paradigm vilket menar att det är svårt att finna en objektiv 
sanning. Detta resulterar att det är svårt att svara på frågorna som innefattas i de 
elementen hos huvudkategorin innehåll.   
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Tabell	1:	Operationalisering	
 

 

Framing element Indikatorer 

  

Innebörd 

Definition av 

problemet 

Vad är det för typ av 

problem?  

Maktkamp, terrorism, humanitär 

katastrof, frihetskamp, 

revolution, religiös kamp. 

Tolka orsakerna 

och hitta aktörerna 

Vad orsakade 

problemet? Vem är 

förövaren enligt Russia 

Today/CNN? Vem är 

offret? 

Internationella organisationer, 

stater, kombattanter, civila 

Moralisk 

utvärdering 

På vilket sätt agerar 

förövaren moraliskt 

förkastligt? 

- Indikatorer för 
aktörskap: våld, mord, 
tortyr, avrättningar, svält, 
aggressivitet, ociviliserad, 
bistånd, livräddning, 
utbildning 
 

- Indikatorer för konsekvenser: 

radikalisering, ekonomiska, 

sociala, relationer mellan 

aktörer, maktöverföring. 

Behandlingsrekom

mendationer 

Hur ska man bemöta 

problemet? 

intervenering, förhandlingar, 

vapenvila, militära aktioner. 
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3 Metod och Material 

Metoden för denna undersökning grundar sig mycket i den analytiska teorin om 
inramning. Ur den har en operationalisering kunnat konstrueras. Arbetet utgår från 
en fallstudiemetodologi där en kvalitativ innehållsanalys kommer att genomföras.   

3.1 Fallstudie 

 
Detta arbete utgår från att vara en fallstudie och i studien finns det enbart ett fall 
som ska examineras, vilket gör att studien även kan kallas intensiv. Fallstudie 
förklaras som en väldefinierad del av en historisk händelse, i detta fall belägringen 
av Aleppo, som väljs för analys (George & Bennet, 2005: 18). Fallstudien är 
kvalitativ och en ”ex post facto”, d.v.s. historiska händelser som studeras i 
efterhand (Teorell & Svensson, 2007: 80). En fördel med fallstudier är att dessa 
undersökningar är bra på att identifiera och att mäta indikatorer som fungerar med 
de teoretiska koncepten (George & Bennet, 2005: 19). I detta fall skulle det vara 
att undersöka indikatorer som vem/vilka bär skulden i en medierapportering.  

Studien har också ambitionen av att nå förståelse för resultaten. Även om 
arbetet har ett deskriptivt syfte där olika tolkningsramar kartläggs finns det en 
strävan av att förstå varför en part skuldbeläggs. Detta möjliggörs med hjälp av 
uppsatsens teori. Förståelse beror på fakta om den sociala världen. Centralt är att 
handlingar förstås med insikt innefrån, ”actions must always be understood from 
within” (Hollis & Smith, 1990: 72). Detta betyder att man som tolkaren måste 
förstå reglerna, kontexten och sammankomsten för handlingarna. Tolkaren måste 
även förstå vad aktören menade med handlingen, varför aktören gjorde denna 
handling. Översätts detta till uppsatsens arbete måste visa förståelse för de regler 
och vilken kontext journalisten befinner sig i och vad som kännetecknar just deras 
nyhetsorganisation. En förståelse börjar med en rekonstruktion på individnivå där 
individer väljer alternativ från deras specifika mål, tolkningar och beräkningar 
(Hollis & Smith, 1990: 74). När journalister beskriver en individ, exempel politisk 
aktör, med enbart negativa identifikationer ger det oss inte en helhetssyn eller en 
bra tolkning för att förstå denna individs handlingar. Däremot om riktar vi in oss 
på förståelse om journalisternas regler, kontext och sammankomst kan vi få fram 
en förståelse varför journalisten beskriver denna individ med negativa 
indentifikationer. Journalister har enligt framingteorin en relation till andra 
aktörer, exempelvis makthavare, vilka man måste ta hänsyn till.  
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Studien jämför två olika nyhetsorganisationers porträtt av fallet. Det betyder 
att när analysens resultat har redovisats från RT och CNN kommer de att jämföras 
för att undersöka om det finns skillnader och/eller likheter.   

 

3.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Det empiriska materialet som denna studie använder sig av är av textmaterial 
vilket gör att det lämpar sig att tillämpa en textanalys. Varje läsare har en egen 
förförståelse som påverkar ens tolkning av texterna (Bergström & Boréus, 2012: 
31; Teorell & Svensson, 2007: 101). Detta borde dock inte utgöra några större 
problem om man arbetar med en fråga som har nära koppling till det empiriska 
materialet samt att man påvisar genomskinlighet i arbetet.  

Den typ av textanalys som lämpar sig för arbetet är av kvalitativ variant, 
vilket menas att man med intensiv läsning av texten försöker få fram den 
väsentliga innehållet. En annan fördel med kvalitativ textanalys är att man kan 
undersöka det dolda/latenta budskapet av en text (Esaiasson et al, 2012: 210). De 
budskap uppsatsen letar efter i texterna kan finnas latent vilket medför ett 
argument till att välja den kvalitativa innehållsanalysen.  

Kvalitativ innehållsanalys är en metod för att systematiskt beskriva 
meningen av en kvalitativ data (Schreier, 2014: 170). Detta gör man med att ta de 
successiva delarna från sitt material till kategorierna från sitt kodningsschema. 
Denna typ av textanalys har tre fördelar. Det första en kvalitativ innehållsanalys 
hjälper författaren med är att reducera delar av material man ska analysera med 
hjälp av analysverktygen (kodningsschemat). För det andra är metoden 
systematisk. Den sista fördelen är att den är flexibel med att man kan ha en 
materialdriven men även en konceptdriven studie (Schreier, 2014: 170-171). En 
stor skillnad mot den kvantitativa innehållsanalysen är man med kvalitativa 
innehållsanalyser inte lägger någon betydelse på att räkna eller mäta ord 
(Bergström & Boréus, 2012: 50). Där den kvantitativa varianten fokuserar kring 
textens uppenbara (manifesta) betydelse kan man med en kvalitativ även fokusera 
på latenta budskap och en kontextberoende mening (Schreier, 2014: 176).  

Den här studien kommer att systematiskt analysera ett textmaterial följt en 
specifik operationalisering för att identifiera och kategorisera tolkningsramar 
baserat på Entmans teoretiska ramverk. Materialet kommer att kategoriseras in i 
de fyra olika innebörds kategorierna för att undersöka vilka tolkningsramar som är 
dominerande. Hade uppsatsen använt sig av en kvantitativ analys hade resultatet 
kunnat bli missvisande. Med att enbart räkna ord utan att titta på latenta budskap 
hade ord som t.ex. terrorism visat på ett missvisande resultat, att materialet visar 
på en fixering vid terrorism. Materialet kan trots detta visa på en fixering kring 
terrorism men det kvalitativa analyser tittar närmare på är ordets sammanhang 
vilket kan ge analysen ett djup.  

Det är även viktigt att vara tydlig med vilka förväntningar man har på 
materialet detta även för att kunna uppfylla idealet om intersubjektivitet. I 
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uppsatsens kapitel ”Syfte och frågeställning” är de hypotetiska antaganden 
noggrant nerskrivna. I kvalitativa textanalyser kan det uppkomma flera alternativa 
tolkningar. Jan Teorell och Torsten Svensson (2007: 101) kallar tolkningarna för 
”provisoriska sanningar” vilket menas att det inte går att säga att en tolkning är 
den slutgiltiga utan det man kan säga att visa tolkningar är bättre än andra 
beroende på uppsatsens belägg.  

Eftersom man gör subjektiva tolkningar med textanalyser kan det underminera 
uppsatsens reliabilitet. Detta kan man motverka genom att tydligt redovisa 
argument för ett specifikt resultat, detta genom att påvisa en genomskinlighet. För 
att öka genomskinligheten med arbetet är det bra att använda sig av korta citat 
från det empiriska materialet. Med mer utvecklade analysverktyg ökar även 
möjligheten till god intersubjektivitet (Bergström & Boréus, 2012: 405-406). Med 
det teoretiska ramverket från Entmans definition av ”framing” är det tänkt att 
uppsatsen har skapat ett tydligt analysverktyg som kan reproduceras med liknande 
resultat. På detta vis är att det blir lättare att koppla analysen till materialet. 
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3.3 Material och Urval 

Det empiriska materialet har hämtats från den ryska nyhetsorganisationen RT och 
den konkurrerande amerikanska nyhetsorganisationen CNN. CNN är en pionjär 
för sändning av nyheter dygnet runt på deras tv-kanal. Även RT sänder 
livesändningar dygnet runt på deras nyhetskanaler. De har även breddat sin 
leverans av nyheter vilket kan komma i form av internetbaserade tjänster som 
Youtube, Twitter och Snapchat. Valet av dessa två nyhetsorganisationer grundar 
sig delvis på deras räckvidd, båda två är bland de största nyhetsorganisationerna 
som riktar in sig på en internationell publik. En annan anledning till varför val av 
dessa två organisationer är passande för undersökningen är att de båda anses sig 
vara rivaliserande parter, där man kan höra pikar till den andra parten om deras 
värde som nyhetsleverantör. Från västerländsk media ser man RT ofta som 
Kremls inofficiella språkrör med syften att sprida propaganda (Yablokov, 2015: 
301). Medan RT själva säger att man tar upp alternativa perspektiv på nyheter och 
konfliktsrapporteringar som man inte kommer att höra på ”main stream media” 
vilket enligt dem skulle t.ex. utgöras av CNN. Uppsatsen eftersökte 
kontrasterande nyhetsorganisationer eftersom detta kan gynna en jämförande 
diskussion. Detta gjorde att CNN och RT passade in på att analysera i och med att 
RT gärna vill utmana en västerländsk hegemoni och att CNN ofta ses som en 
representant för den västerländska nyhetshegemonin.  

Detta arbete riktar in sig på det textmaterial som publicerats på 
nyhetskanalernas hemsidor som är skrivet med anledning av belägringen av 
Aleppo. Anledningen till internetbaserat textmaterial är att det han en möjlighet 
att nå ut till en bred massa ögonblickligen. Denna uppsats använder sig av 15 
artiklar från varde organisation, tillsammans 30 st. Urvalet av nyhetsartiklar har 
gjorts med specifika nyckelord vilket användes på båda nyhetsorganisationernas 
hemsidor: ”Aleppo”, ”Siege of Aleppo”, ”Liberation of Aleppo”, ”Battle for 
Aleppo”.  

De flesta artiklar från RT hämtades från nyhetssektionen, där traditionella 
nyheter skrivs dock användes även fyra opinionsartiklar två från vardera RT och 
CNN. RTs opinionsinslag heter ”Op-Edge”, vilket är artiklar skrivna av inbjudna 
gäster. Både RT och CNN skriver i en fotnot att åsikterna skrivna i 
opinionsartiklarna inte nödvändigtvis överensstämmer med deras egna. RTs 
opinionsartiklar är inkluderar intervjuade gästerna Jim Jartas, tidigare amerikansk 
diplomat, Dr. Said Sadiq, professor i politisk sociologi samt opinionsartikel 
skriven av Finian Cunningham, en frilansjournalist. CNNs opinionsartiklar är 
skrivna av Ruwan Rujouleh, skriven som ”Syria expert and Middle East analyst”, 
och Frida Ghitis, kolumnist. Anledning till att inkludera opinionsartiklar är att de 
kan ge en mer färgstark bild av problemet dessutom brukar opinionsåsikter inte 
vara långt ifrån nyhetsorganisationen då de oftast bjuder in personer med liknande 
åsikter. De traditionella nyheterna är dock huvudfokus i uppsatsen Från CNN 
heter nyhetsartiklarna ”Story highlights”. Både RT och CNN försöker förstärka 
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sina budskap med inbäddade tweets, bilder samt videor. Inriktningen på 
textmaterial gör att videomaterialet bortses ifrån.  

Avgränsningen när det gäller tiden är artiklar tagna från september till slutet 
av december. Det finns extra mycket material skrivet under december då 
belägringen var under sitt slutskede därför kommer det vara flest artiklar under 
denna månad annars är materialet spritt över de övriga månaderna. Det är lika 
många artiklar tagna från respektive nyhetsorganisation under varje månad. Det 
kan vara så att det har skett en förändring i tiden i hur problemet skildras, då 
kommer det att diskuteras och jämföras mellan RT och CNN.  
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4 Resultat och analys 

Analysen av RT och CNN har resulterat i fyra olika tolkningsramar: RT: 
terrorism, humanitär insats. CNN: humanitär kris, geopolitisk maktkamp. Dessa 
olika tolkningsramar ger oss olika porträtt av de inblandade aktörerna i 
belägringen av Aleppo. Tolkningsramarna frambringar varierande bilder av vem 
som kan ses som förövare och vem som kan ses som ett offer. Det ges två 
kompletterande tabeller (se tabell 2 och 3) efter presenterat resultat, vilka ger en 
kort pedagogisk överblick på de olika tolkningsramarna.  

Aktörerna i den syriska inbördeskonflikten ges flera olika namn vilka kan ha 
negativa eller positiva konnotationer. I denna uppsats används syriska regimen 
och rebellerna som betäckning för de två huvudsakliga parterna.  

4.1 Kort bakgrund 

Här redovisas en väldigt kort bakgrund till slaget om Aleppo. Detta för att läsaren 
ska få en uppfattning om hur Aleppo var uppdelat mellan olika aktörer vilket kan 
vara nyttigt inför redovisning av resultat från analysen.  

Aleppo räknas som Syriens största stad, större än huvudstaden Damaskus, och 
är en viktig handels- och industrihub för landet. Slaget om Aleppo är en del av det 
större inbördeskriget i Syrien som har pågått sedan år 2011. Våldsamheterna 
nådde inte Aleppo förrän året därefter, 2012, i och med att rebeller intog stora 
delar. Striderna har varit böljande liksom för resterande delar av landet men under 
2016 var staden tudelad med en västra del som tillhörde regimen och en östra del 
som kontrollerades av rebellerna samt ett mindre område kontrollerat av kurdiska 
oppositionella. Med hjälp av utländsk inblandning, däribland rysk, lyckades dock 
regimtrogna soldater erövra mer mark runt om Aleppo vilket resulterade i att de 
östra delarna blev belägrade. Efter flera olika offensiver från båda parter satte 
regimtrogna styrkor in en avgörande stöt vilket fick konsekvenserna att ett 
evakueringsavtal slöts mellan regimen och rebellerna, något som förhandlades 
fram av Ryssland, Turkiet och Iran.  

Slaget om Aleppo präglades ofta av våldsamma överträdelser både mot de 
östra och de västra områdena där civila fick betala priset. De aktörer som var 
aktiva i striderna var den syriska regimen uppbackade av ryskt flygvapen med 
militära rådgivare samt iranskstödda miliser. Den oppositionella parten i 
konflikten utgjordes av rebellerna, en heterogengrupp av olika sammanslutningar 
som drevs av olika ideologier men hade ett gemensamt mål i att störta den syriska 
regimen.  
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4.2 RT 

Belägringen av Aleppo porträtteras av RT på två olika sätt där båda är 
sammanflätade med varandra. Dessa särskiljs dels inom ramen för terrorism och 
dels för en ryskstödd humanitär insats.  

 
Terrorism 
När det gäller RTs tolkningsram, terrorism, använder man sig av källor från 
Rysslands försvarsdepartement eller från syriska regimens sida för att rama in en 
definition av problemet. Ett exempel på detta är när man citerar Syriens statliga 
nyhetsorganisation SANA: ”The city has been liberated from "terrorism and 
terrorists"” (RT, 24 december). Ordet ”liberated” används flertalet gånger för att 
beskriva när syriska regimen har återtagit delar av östra Aleppo eller när civila 
lyckas fly från rebellerna. Aktörsfokus i denna tolkningsram ligger på rebellerna 
vilka synonymt ofta beskrivs som terrorister, därmed blir det tydligt att de pekas 
ut som skyldiga i denna nyhetsinramning. Rebellerna benämns omväxlingsvis 
som ”militants”, ”terrorists”, ”jihadists” och ”armed opposition” i RTs nyheter. 
Detta förstärks än mer i Finian Cunninghams opinionsartikel där han endast 
använder begreppet terrorister som benämning åt rebellerna. När RT beskriver 
orsakerna till terrorismproblemet påtalas andra aktörers inblandning där USA med 
väst pekas ut som en bov eftersom man har bidragit till väpnade konflikten genom 
att stödja rebellerna militärt. Ibland beskrivs även en del av rebellerna som 
stående direkt under amerikansk kontroll ”‘opposition’ factions from the eastern 
part of Aleppo that are still under US control.” (RT, 7 december).  

Själva inramningen för terrorism bygger på rebellernas handlingar där RT 
framhäver rebellernas våldsamma gärningar. Dessa är inriktade på de dåd som 
ständigt riktas mot civila i regimkontrollerade västra delarna av Aleppo men det 
beskrivs även omoraliska handlingar riktade mot civila inom de områden 
rebellerna själva kontrollerar. Citat från ryska försvarsdepartementet säger, utan 
att bli ifrågasatt: ”Mass graves with dozens of bodies of civilians subjected to 
brutal torture have been discovered in Aleppo neighborhoods left by militants” 
(RT, 27 december). Vad RT ytterligare framhäver, och som understryker 
terroristinramningen, är att angreppssätt och den taktik som rebellerna använder 
sig av, inkluderar användandet av självmordsattacker: ”[…]utilizing suicide 
bombers.” (RT, 27 december) men att man även utför krigsbrott med kemiska 
vapen: ”Terrorist groups in Syria might use chemical weapons against civilians” 
(RT, 29 december).  

En negativ identifikation blir väldigt tydlig i denna tolkningsram där det 
centrala är att beskriva förövarnas handlingar. Detta förfarande bidrar till en “Vi” 
mot “Dem” mentalitet, vilket kan illustreras med: ”Four apparent infiltrators blew 
themselves up inside Aleppo city” (RT, 30 oktober). Benämningen infiltratörer 
påpekar att de är främmande, “Dem”, vilket man kan jämföra med hur man 
skildrar regimens soldater, ”Syrian defenders” (RT, 30 oktober), försvarare av 
Syrien. Attributmässigt beskrivs förövarna som aggressiva då de antingen startar 
väpnade offensiver, ”Offensive by militants” (RT, 29 oktober), eller hotar med 
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olika typer av åtgärder när de inte får igenom sin vilja ”US State Secretary John 
Kerry […] threatening to break off all cooperation with Moscow in Syria.” (RT, 
29 september). RT använder sig även av religion som identitetsmarkör för att 
måla upp bilden av rebellerna som främmande. Detta ser man när de identifieras 
som jihadister eller när man intervjuar en civil syrier som blivit utsatt för 
rebellernas våld, ”[…] May your [terrorists’] faith, which you have brought to us, 
be cursed. It is foreign to us,” (RT, 29 oktober).  

Civila är den part som mest identifieras som offer, främst från rebellernas 
våld. Däremot ges oftast civila ingen större personlighet utan är mest skrivna som 
oskyldiga åskådare som hamnar i rebellernas våld, exempelvis när rebellerna 
använder civila som mänskliga sköldar, ”Syrians served as human shields in 
Aleppo for terrorists of all flavors” (RT, 29 november). Dessutom använder 
dödligt våld för att stoppa civila från att fly ”used deadly force to stop civilians 
trying to escape.” (RT, 29 november).  

Angående åtgärder är RT mer sparsamma med att presentera lösningar på 
problemet. Det man främst inriktar sig på är att rättfärdiga operationer riktade mot 
terrorism, detta görs med laddade ord som ”liberated” och ”liberation” (RT, 24 
december), ”Aleppo liberated” (RT, 23 december). Rekommendationer ges till 
inblandade parter att respektera den rysk-initierade vapenvilan, en vapenvila som 
enligt RT både Ryssland och den syriska regimen står fast vid.  
 
Humanitär insats 
Skildringen av en humanitär insats görs på liknande sätt som ovanstående 
tolkningsram om terrorism, genom att citera ryska statliga källor som 
försvarsdepartementet. Detta reflekteras i följande citat: 

”The completion of a uniquely large-scale humanitarian operation by the Russian 
Center for Reconciliation in Aleppo will destroy many of the myths that have 
been fed to the world by Western politicians, Konashenkov said in a statement.” 
(RT, 27 December).  

Det är inte ofta det finns citat som utmanar bilden av Rysslands operation som en 
i huvudsak humanitär insats och de fall där det finns är det få argument som talar 
till den konkurrerande bildens fördel.  

Aktörsfokus ligger på Ryssland, som en kraft för det goda. RT framhäver flera 
olika handlingar där ordvalet humanitär är i centrum, ”humanitarian aid donated 
from Russia”, ”[…] established humanitarian corridors” (RT, 6 november), ”[…] 
humanitarian centers deployed by Russia” (RT, 29 november). En annan aktör 
inom denna tolkningsram är USA och till skillnad från Ryssland porträtteras de 
som passiva, misslyckade och med ett naivt synsätt på rebellgrupperingarna. 
Dessa attribut ges som förklaringar till bakomliggande orsaker för belägringen av 
Aleppo, USAs oförmåga att kunna skilja på moderata rebeller mot mer extrema 
samt att deras stöd till rebellerna sedan starten av det syriska inbördeskriget, ”[…] 
orchestrated by the US and its partners covertly supporting a terrorist proxy army” 
(RT, 18 oktober). Rysslands partner är den syriska regimen och trots att denna 
konflikt är belägen i Syrien är syriska aktörer inte valda för fokus, syriska regimen 
ses mer som Rysslands högra hand i denna humanitära aktion, ”Russian and 
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Syrian government forces also established humanitarian corridors” (RT, 6 
november).  

Förövarbilden är likt den för terrorism men med mer större inriktning på väst 
som medbrottsling. Väst anses inte göra tillräckligt mycket för att stoppa 
rebellerna, därav ovanstående passiva attribut. Där man anklagar dem för att ha 
misslyckats med sin insats att separera, ”‘moderate’ rebels from terrorists.” (RT, 
31 oktober). Man kan tolka det som att RT även sår tvivel om att det finns några 
”moderata” rebeller i och med att man sätter dem inom citationstecken, vilket kan 
adderas till ovanstående diskussion om RTs syn på rebellerna. En ytterligare 
utmärkande egenskap man ger USA är att de har ett naivt förhållningssätt till 
rebellerna då väst ignorerar rebellernas illdåd: ”seemingly disregarding atrocities 
caused by jihadists.” (RT, 31 oktober). Detta blir till en dikotomiserad kontrast 
jämfört med hur RT porträtterar Rysslands agerande och inställning till 
rebellgrupperna.  

Den lösning som presenteras av RT inom denna tolkningsram är att 
implementera en vapenvila uppbackad av Ryssland, Turkiet och Iran. Intervju 
med Putin ger oss detta citat: ”agreement on a full ceasefire in the territory of 
Syria.” (RT, 23 december). I övrigt rättfärdigas Rysslands humanitära insats, 
vilket för dem inte är en svår uppgift, att backa nödhjälp till behövande kan 
många människor stötta.  

4.3 CNN 

CNNs tolkningsramar befinner sig på två olika arenor. En som är mer fokuserad 
på krigets effekter mot civila, humanitär kris, mot en annan som baseras på 
internationellt plan mellan politiska ledare, geopolitisk maktkamp. 
  
Humanitär kris 
I centrum för denna tolkningsram är de människor som faller offer för 
inbördeskrigets våld. Detta gör man i termer av: ”a humanitarian crisis” (CNN, 4 
oktober) och ”A staggering humanitarian crisis” (CNN, 22 december). 
Argumentationen för sin definiering stärks med färgstarka ord däribland 
”Holocaust” (CNN, 20 november), vilket för en koppling till en annan starkt 
laddad humanitär katastrof nämligen förintelsen under andra världskriget. 
Dessutom används religiösa termer som ”apocalyptic violence” (CNN, 22 
december).  

Aktörsfokus blir därmed på offren i konflikten vilket CNN menar är de civila 
främst de som är bosatta i östra Aleppo. Intervjuer med civila, läkare och 
aktivister i östra Aleppo framhävs i många artiklar. Man vill gärna trycka på att 
offren i detta problem främst är barn, kvinnor och sjukvårdspersonal, vilka som 
traditionellt ses som oskyldiga i konfliktsammanhang. Bilden av de civila som ges 
är att de är hjälplösa, rädda och oskyldiga.  

 Bakomliggande orsaker till denna porträtterade katastrof är den ena 
förövarens våld och förtryck vilket har skapat en miljö av extremism, ”Assad took 
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up arms against his own people following peaceful protests against him.” 
(Rujouleh, 2016). Belägringen av Aleppo återkopplas till det större problemet om 
den syriska inbördeskriget. Assads regim och Putins Ryssland blir de som utpekas 
skyldiga till detta humanitära lidande. Konsekvenserna av detta förtryck har gjort 
att oppositionella rört sig mot extremism. Andra aktörer som rebellerna ges också 
delvis skuld för problemet men detta görs ofta utan att lägga stor fokus kring det. 
Väst, med Obamas regering i spetsen, kan även ses som syndare på grund av dess 
passivitet, vägran till att intervenera ses som ett moraliskt fel.  

Den huvudsaklige förövaren är Syriens regim och detta kan exemplifieras med 
följande citat:  

”It was where the world witnessed the double-tap barrel bombing by the regime 
of children and hospitals -- by the regime -- a phrase so laden with horror, it takes 
a while to unpack.” (CNN, 15 December).  

Det är ofta regimens med stöd av ryska flygattacker som skapar de förödande 
konsekvenserna för de civila. Därmed blir det inte förvånande att de beskrivs med 
negativa identifikationer. När regimens handlingar skildras som ”level of 
savagery” (CNN, 3 oktober) skapas en fiendebild där regimen framstår som brutal 
och ociviliserad. Det är inte enbart detta förövarna attribueras med, både Ryssland 
och regimen tillskrivs även epitetet brottslingar då deras ageranden associeras 
med krigsbrott: ”The rules of war are not being abided by, a doctor told[…]” 
(CNN, 4 oktober) att detta citat även kommer från en läkare inne i östra Aleppo 
ger det ytterligare trovärdighet då läkare ofta kan ses som opartiska medborgare 
med legitimitet i samhället. Än mer hårda ord ges till Assad som förklaras som en 
mördarmaskin, ”Assad Killing Machine”, (CNN, 3 oktober) detta eftersom hans 
regim konsekvent fortsätter att dödar de som traditionellt anses vara oskyldiga, 
barn, kvinnor och sjukhushuspersonal, ”The regime -- backed by Russian air 
power -- has intensified its airstrikes on Aleppo in recent days and appears to be 
deliberately targeting hospitals.” (CNN, 20 november). Inom ramen för porträtt av 
regimen lyfts ett citat fram från civila att döden är bättre än att fly till regimen, 
”Death is better than fleeing to regime side” (CNN, 7 december). Detta kan 
jämföras med hur rebellerna beskrivs när de orsakar liknande skada mot civila: 
”inflicting losses” (CNN, 7 december), vilket givetvis inte har samma starka 
laddning som de orden man vill förknippa med regimen eller Ryssland. Det finns 
även en skillnad på hur civila skildras beroende på vilket område de befinner sig i. 
Civila som har dödats i regimkontrollerade områden återges som nummer i 
statistik medan det finns ofta utförliga porträtt av civila från rebellkontrollerade 
områden, med en vikt på kön och om de är barn.  

Rekommenderande lösningar är mest riktat mot regimen och Ryssland, att de 
ska sluta föra krig mot civila. Därmed blir en vapenvila en tänkbar lösning. Man 
framhäver civilas och rebellers krav från den östra sidan om en omedelbar 
vapenvila samt att evakuera de som är i nöd. Egna rekommendationer är att FNs 
resolutioner ska respekteras av regimen och Ryssland.  

 
Geopolitisk maktkamp 
Denna tolkningsram definierar problemet på ett internationellt plan, där det är 
maktkamp mellan stormakter. Inhemska aktörer hanteras sekundärt medan 
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stormakterna gör upp om Aleppo och Syriens öde. Tolkningsramen påpekar att 
USA som supermakt tappar geografiskt inflytande till andra, speciellt till Putin’s 
Ryssland: ”Putin seizes on US power gap” (CNN, 15 december). Ryssland är 
återigen en central aktör där man tillsammans med sin partner, den syriska 
regimen, har ett ”stranglehold in Aleppo” (CNN, 11 oktober/a).  

Konsekvenserna av detta blir inte bara att Putin får större makt och inflytande 
i denna geografiska region utan det leder även till en större klyfta mellan 
västvärlden och Ryssland. En vidgning av klyftan kan få konsekvenser i andra 
konflikter bl.a. den väpnade konflikten i Ukraina vilket CNN säger kan bli svårt 
att förhandla fram ett avslut på i och med större förslitningar mellan stormakterna: 
”makes instability in Ukraine more likely.” (CNN, 11 oktober/a). I och med att 
USA agerar passivt i internationella sammanhang ser man en risk att till att 
extrema rörelser sprids: ” the rise of the extreme anti-immigrant right” (Ghitis, 
2016). CNN använder sig av den historiska klyftan mellan Ryssland och väst för 
att påvisa detta: ”essentially pitting the Cold War enemies against each other.” 
(CNN, 11 oktober/a). Ryssland ses även som en pariastat av andra 
statsrepresentanter: ”Russia was moving toward becoming a "pariah" state” 
(CNN, 3 oktober).  

Även inom denna tolkningsram blir väst, med Obama i spetsen, porträtterade 
som delvis medskyldiga i och med en uppenbar passivitet. Tonerna ökar givetvis i 
opinionsartiklarna där Frida Ghitis nämner att ” Obama's policy did not just fail. It 
allowed this worst-case scenario to materialize.” (Ghitis, 2016). Latent i texterna 
kan det tolkas att man vill se andra åtgärder än diplomatiska då de inte har burit 
frukt: ”it has tried every other form of diplomacy.” (CNN, 11 oktober/a), ”The 
international community took no military action in response” (CNN, 7 
september). Det blir underförstått att det krävs mer än de åtgärder väst och det 
internationella samfundet har gjort.   

Det finns flera presenterande lösningar på denna maktkamp vilket inriktar sig 
på olika nivåer. En lösning som presenteras är inriktad mot åskådarna av CNNs 
nyheter där man konstaterar att ”This is fundamentally our problem, as much as it 
is the problem of the people of Syria.” (CNN 13, december). Intervjuer med andra 
politiska makthavare ger oss rekommendationen att gå ut och demonstrera: 
”Johnson encouraged people to demonstrate outside the Russian embassy in 
London.” (CNN, 11 oktober/b), med Johnson syftas på Storbritanniens 
utrikesminister Boris Johnson). Andra alternativ är mer inriktade på den 
internationella arenan såsom en framtvingad vapenvila och att skyldiga prövas 
rättsligt vid den internationella brottsmålsdomstolen: ”those who commit those 
acts will have to pay for their responsibility in front of the International Criminal 
Court.” (CNN, 11 oktober/b).  
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Figur 2: RT tolkningsram
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Figur 3: CNN tolkningsram
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4.4 Jämförelse och diskussion 

Genom att använda sig av Entmans teoretiska ramverk på det empiriska materialet 
har det bidragit till ett resultat som visar fyra olika tolkningsramar utifrån RTs och 
CNNs nyhetsrapportering. Ur dessa tolkningsramar kan man finna hur dessa 
nyhetsorganisationer beskriver vilka som är skyldiga och vilka som klassas som 
offer. Dessutom ser man hur dessa porträtteras genom en moralisk utvärdering av 
de olika aktörerna och dess handlingar. Analysen i detta arbete handlar inte om 
vilket part som för en mer sann bild av Aleppo utan är endast jämförande i sin 
karaktär.  

En naturlig ingång till diskussion kring jämförelse mellan de båda 
nyhetsorganisationernas porträttering är att de skiljer sig drastiskt åt. Det blir 
väldigt tydligt att RT och CNN har olika syner på vilka som är skyldiga till 
händelserna som ledde fram till belägringen av Aleppo. Teorikapitlet påpekar 
betydelsen av hur något är presenterat också påverkar hur mottagaren uppfattar en 
aktuell händelse. Hur RT och CNN har porträtterat olika aktörer med exempelvis 
negativa identifikationer påverkar alltså hur mottagaren bedömer aktörerna. Det är 
även mer påtaglig påverkan om det förs en obalanserad nyhetsrapportering, d.v.s. 
att nyhetsorganisationen inte erbjuder någon konkurrerande bild. I RTs nyheter 
förs knappt någon argumentation som utmanar den dominerande bilden av att 
rebellerna är terrorister. Detta kan jämföras med CNNs fokus på Ryssland och 
regimen som största bovarna i dramat men man tar även upp USAs och dess 
allierades roll i problemframställningen.  

En annan intressant ingångspunkt att diskutera är om dessa konkurrerande 
tolkningar kan knytas till nyhetsorganisationernas beroendeställning till olika 
påverkare. Om man antar att RTs journalister gör ett medvetet val av att se 
positivt på Rysslands insats kan det ske i ljuset av de olika ”frame advocates”, 
alltså olika påverkare, som är starkt förknippade med RT. Att RT nästan enbart 
använder sig av ryska och den syriska regimens egna talespersoner stärker tesen 
om att RT medvetet ramar in problemet som något positivt för Ryssland och dess 
allierade. Jämförelse med CNN blir därmed intressant då CNN delvist 
skuldbelägger både den amerikanske presidenten, och västvärldens politik, för 
deras passivitet. CNN är som sagt geografiskt baserad i USA och har många 
kontakter med amerikanska statsmän och olika opinionsbildare. Anledning till 
denna skillnad kan ha att göra med deras olika förhållningssätt till staten, CNN är 
en del av den fria pressen vilket har i uppgift att granska makthavare och att tjäna 
publikens intresse (Simons, 2016: 115). Samtidigt bör det påpekas att påverkan 
som patriotrism Dessutom är CNN främst ansvariga för sina ägare vilka har 
ekonomiska intressen och vill behålla tittare. Går man emot publikens värdegrund 
i för stor utsträckning kan konsekvenserna bli att man tappar tittare, vilket kan ge 
oss en förståelse till varför CNN har ett fokus på civila i deras rapportering.  

Återgår man till de olika påverkarna av tolkningsramarna, vilket tydligast kan 
ses med urvalet i vilka som citeras i nyhetsmaterialet, är det ingen större skillnad 
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på RTs två olika tolkningsramar. De använder sig främst av ryska statsmän eller 
regimens talespersoner, vilka givetvis har en medvetenhet till hur de vill få ut sitt 
budskap om problemet. Det är dock större variation på inramningen om terrorism 
där man även vid enstaka fall har intervju med civila för att beskriva upplevd 
terror hos offren. Jämförs detta med CNN finns det tydligare skillnader i deras 
tolkningsramar. För att rama in humanitär kris används frekvent intervjuer med 
civila, läkare och aktivister. De försöker göra problemet förstådd ur deras kontext, 
att kära och nära lider och dör. Det ligger i politikernas intresse att rama in 
problemet som en politisk konflikt, geopolitisk maktkamp. Problemet är en 
politisk fråga där våldsamma medel används av förövarna istället för att använda 
diplomatiska och politiska medel.  

Att CNN vänder sig i viss mån mot ett inrikespolitiskt (amerikanskt) 
perspektiv skiljer sig från RTs nyhetsrapporteringar. I vissa delar av CNNs 
nyhetsrapportering ges intrycket att man vädjar mot amerikanska politiker och 
mot västerländsk publik att bidra till en förändring för de civila i Aleppo, vilket 
kan ses när man talar om att de misslyckade diplomatiska åtgärderna. I 
opinionsartiklarna pratar man om att man måste värna om västerländska 
värderingar, vilket definieras som: ”the rule of law, democracy, mutual respect, 
dissent, love of peace and tolerance” (Rujouleh, 2016).  

 Sedan terroristattackerna 11 september 2001 har nyheter haft ett större fokus 
på terrorism men det har även gjort att man associerar islamisk kultur med 
terrorism (Berbers et al, 2016: 799). Att RT ofta associerar rebellerna till de 
typiska kännetecknen för terrorism, exempel ”jihadism” och ”suicide bombings”, 
gör RT det till en inramning av terrorism. På detta vis kan RT bilda positiv 
opinion om Rysk och syrisk krigsföring mot rebellerna, att beskriva det som ett 
krig mot terrorism. Fiendebilder skapas ofta från nationellt håll för att förhöja en 
nationell sammanhållning (Wagnsson, 2003: 73) detta genom att betona argument 
som skiljer ”vi” mot ”den andre” (Wagnsson, 2003: 72). Terrorism är inte enbart 
ett nationellt problem utan ett internationellt problem och med tanke på att RT har 
skapat en fiendebildskonstruktion inom ramen för terrorism blir det därmed lättare 
att överföra till en internationell publik. Likt när en nation försöker alstra nationell 
sammanhållning försöker RT generera positiv tankegångar hos den internationella 
publiken kring Ryssland och dess kampanj i Aleppo. Alltså genom att rama in 
rebellerna som enbart terrorister påverkar man publiken att dels se rebellerna 
(ryska fienden) i negativt ljus men även ryska militären i positivt ljus.  

Texter kan göra delar av information mer framstående med hjälp av placering, 
repetition eller att associera dem med kulturellt igenkännbara symboler (Entman, 
1993: 53). I och med att denna konflikt befinner sig långt ifrån den större publiken 
blir det naturligt att journalisterna använder sig av kollektiva minnen eller 
kulturella symboler. CNN använde sig av förintelsen, vilket är en av de mest 
igenkännbara symbolerna för mänskligt lidande och etnisk resning, för att 
beskriva belägringen av Aleppo. Dessa knep användes flitigt av CNN, fler 
liknande exempel användes i en opinionsartikel, där bl.a. humanitära katastrofer 
som Rwanda, Srebrenica och Grozny tas upp i jämförelse (Ghitis, 2016).  

Något som kan tyckas vara förvånande är avsaknaden av en del regionala 
aktörer som har haft en stor påverkan på belägringen av Aleppo samt den syriska 
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konflikten som helhet. Iran är en sådan aktör som trots deras märkbara 
inblandning har väldigt liten roll i både RTs och CNNs nyheter, fokus ligger 
hellre på Ryssland. Förklaringen till detta kan vara att man speglar nyheterna på 
kulturell förståelse, detta för att försöka göra komplexa konflikter förstådda. Det 
är bättre att fokusera på den ”fiende” eller vän som är historiskt och kulturellt mer 
känd än på ett främmande land från öst. Visserligen spelar det även roll att ryska 
flygräder kan vara mer påtagligt synliga än de handlingar Iran för i Syrien. 

Materialet innehöll även två opinionsartiklar från både RT och CNN. Även 
om båda organisationerna informerade om att innehållet inte nödvändigtvis 
speglade deras egna åsikter föll opinionsartiklarna in i de olika tolkningsramarna 
för nyhetsorganisationerna. Skillnad från vanliga nyhetsartiklar var att 
språkbruket i texterna var än mer tydliga med sina budskap, ofta kunde man 
urskilja mer uttryckligen vem som utpekades skyldig. Förklaring till att 
opinionsskaparna förhåller sig till nyhetsorganisationens inramningar kan vara att 
både RT och CNN väljer med omsorg vilka gäster de vill bjuda in. Gästerna ska 
ha samma budskap men att de har friare tyglar till att skriva hur de vill framföra 
detta budskap. Gästerna har inte heller samma journalistiska krav på opartiskhet 
och kan därmed framföra direkta anklageser, illustrerande exempel från RT på 
detta är ”Western governments in sponsoring criminal wars.” (Cunningham, 18 
oktober) vilket kan ses som en direkt attack medan i nyheterna måste man hitta 
den latenta innebörden. Liknande exempel kan även hittas i CNNs 
opinionsartiklar, ”They (syriska regimen – eget tillägg) are carrying out a new 
form of ethnic cleansing” (Ghitis, 2016). Opinionsartiklarna kunde också vara mer 
tydliga med rekommendationer för att lösa problemet  

I denna uppsats går det inte att bevisa om journalisterna har medvetet 
identifierat olika aktörer som fiende eller om det har skett på ett omedvetet plan. 
Däremot kan resultaten från analysen ge skäl för att hypotesen är väldigt trolig. 
Både RT och CNN följer det mönster hypotesen antyder, likt diskussionen ovan 
avhandlat. Även om detta är en egen tolkning finns det tillräckligt med argument 
för att säga att den tolkningen är rimlig. I denna konflikt har det uppenbarligen 
inte funnits utrymme för någon balanserad nyhetsrapportering, några motbilder 
eller utsagor från respektive nyhetskanals förövare har sällan släppts fram. 
Speciellt RT har drivit sin inramning med terrorister så pass hårt att det helt enkelt 
inte blir möjligt för dem att ens försöka balansera problemställningen i denna 
konflikt. Denna brist på objektivitet har uppmärksammats av bl.a. Gregory 
Simons (2016: 115) som en artikel skriver: ”media and journalists create a 
situation in which little or no debate exists and in which professional ethics of the 
profession are readily abandoned as part of the wider war effort.”. 
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5 Slutsats 

Uppsatsens syfte var att undersöka vem som porträtterades som förövare 
respektive offer i nyhetsrapporteringen av den historiska händelsen med 
belägringen av Aleppo. Undersökningen har utgått från två globala och 
konkurrerande nyhetsorganisationer, RT och CNN. Båda nyhetsorganisationerna 
har gett olika tolkningar av den historiska händelsen och belägger olika aktörer 
med skuld. Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar har varit: Vem framställs 
som offer och förövare av RT och Cable News Network (CNN) under belägringen 
av Aleppo? Hur skiljer sig dessa porträtt åt?  

Teorin i arbetet har utgått från socialkonstruktivistiska grundföreställningar 
om att vår värld är socialt konstruerad, att kunskap skapas genom interaktion 
mellan människor där framförallt språket är en vital del i detta, samt att det inte 
finns någon objektiv sanning mellan verkligheten och våra påståenden. Detta 
kombinerades med en inramningsteori, framing theory, som har en stark koppling 
till analysen av hur nyheter ramar in särskilda händelser. Ur teorin kunde ett 
teoretiskt ramverk urskiljas vilket användes tillsammans med metodologin.  

Med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen har nyhetsmaterialet kunnat 
kategoriseras in i det kodningsschema uppsatsens analys bygger på. Materialet 
bestod av 30 olika nyhets- och opinionsartiklar från RT och CNN där 
textmaterialet från dessa artiklar analyserades. Detta möjliggjorde en urskiljning 
på fyra olika tolkningsramar från RT och CNN vilka beskriver både offer och 
förövare. Ryssland och den syriska regimen var huvudaktörer i nyhetsartiklarna 
däremot beskrevs de på olika sätt av de två nyhetsorganisationerna. CNN gav 
skulden åt främst Ryssland och den syriska regimen medan RT hade rebellerna 
som deras huvudansvariga för problemet. Anmärkningsvärt nämndes det att båda 
organisationerna kunde komma överens om att ge skuld till USA för deras roll i 
den historiska händelsen, om än att med olika grad av kritik. Resultatet visade 
även på en användning av negativa identitetsmarkörer för att beskriva de skyldiga 
och därmed skapandet av tydliga fiendebilder.  

Trots att analysen har visat på att hypotesen överensstämmer med RTs 
inramning om vem man porträtterar skyldig behöver det inte betyda att man 
därmed ska avfärda den tolkningen som icke-sann. För en nyhetskonsument bör 
det vara intressant att det finns olika tolkningar av något som är så komplext som 
en väpnad konflikt. Som mottagare av nyhetsinramningar bör man dock vara 
kritisk och inte svälja budskap utan eftertanke. Aktörernas handlingar som RT 
väljer att framhäva kan mycket väl vara korrekt återgivna. Det betydelsefulla som 
teorin påpekar, är hur dessa aktörer och dess handlingar är presenterade, alltså 
själva inramningen.  

Att olika aktörer har pekats ut som skyldiga för en del av konflikten i Syrien 
speglar konflikters komplexitet, vilket är speciellt relevant för moderna 
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inomstatliga konflikter med karaktär av identitetsproblematik. Historiskt sett har 
vi sett konsekvenserna av fiendebildskonstruktioner i konfliktsammanhang. Att 
göra skillnader mellan ”vi” och ”de andra” mer tydliga för att exempelvis bilda 
positiv opinion för en väpnad insats kan i sig självt vara en orsak till osäkerhet. 
Därför kan man trycka på att det är betydelsefullt att synliggöra dessa 
identitetskonstruktioner.  

Det finns flera intressanta infallsvinklar för framtida forskning att rikta in sig 
på. Uppsatsens syfte har inte varit att studera hur mottagaren har påverkats av 
inramningens effekter därför blir det en tänkbar och naturlig idé för framtida 
forskning. Effekterna hade man kunnat studera genom att undersöka en publiks 
opinion, detta för att exempelvis se om RT har lyckats påverka publikens bild av 
Ryssland i en specifik kontext, t.ex. inbördeskriget i Syrien. Undersökningen hade 
även kunnat utvidgas för att jämföra flera nyhetsorganisationer. Det finns en rad 
olika stater som har startat sina egna nyhetsorganisationer för att nå internationell 
publik, Kina, Turkiet och Iran kan nämnas här. Slaget om Aleppo är fortfarande 
färsk i minnet vilket kan göra att bilden av denna historiska händelse kan ändras, 
även för de nyhetsorganisationer som undersöktes i denna uppsats.  
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