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Abstract 

This is a case study of the People's Dailys and South China Morning Posts portrayal of the 

human rights lawyer Zhou Shifeng from his arrest until after his trial in Tianjin. This study 

analyses how media have used news frames when they have reported about Zhou Shifeng. 

The study also compares how often different news frames have been used by the media, as 

well as how this portrays Zhou Shifeng to the public. 

This study finds a strong difference between the People's Dailys and South China Morning 

Posts portrayal of Zhou Shifeng. The results showed that in the People's Daily the attribution 

of the responsibility frame and the moral frame were the most common. The less common 

frames were the human interest frame and the economic consequence frame. The consequence 

frame was not identified in the People's Daily. However in South China Morning Post the 

attribution of responsibility frame, the human interest frame and the consequence frame were 

the most common. The less common frame was the moral frame. The economic consequence 

frame was not identified in South China Morning Post. In conclusion the portrayal of Zhou 

Shifeng in the People's Daily was generally negative. Due to the attribution of frames he was 

portrayed more as a problem to society than as a person. In South China Morning Post 

however the portrayal was mainly positive but neutral in certain aspects. In this case he was 

portrayed more as a member of a group than as a central figure in this trial. 
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1. Introduktion 

Från den 9 juli 2015 tills idag har ett av de största tillslagen mot människorättsaktivister skett 

i Kina. Totalt har 248 advokater och aktivister blivit utfrågade eller arresterade runt om i Kina 

och sedan har ett antal av dem genomgått en rättegång i Tianjin. Av dessa 248 individer kan 

man identifiera en specifik person som har hamnat i centrum i den kinesiska rapporteringen 

av tillslaget, denna person är advokaten Zhou Shifeng 周世锋. Han är direktör för Beijing 

Fengrui advokatbyrå som också blivit utpekad i media och som har haft hand om många 

känsliga fall i Kina. Ett av de mest kända fall som han har försvarat gäller en familj vars barn 

blev sjukt under mjölkpulverskandalen år 2008.1  

Det som gör detta tillslag mot människorättsaktivister i Kina unikt är att till skillnad från 

under Hu Jintaos era då rapporter om människorättsaktivister var få och korta så har detta 

tillslag fått mycket stor mediauppmärksamhet i Kina, främst hos Folkets Dagblad. Därför är 

det relevant, att nu när kinesiska medier börjat skriva om människorättsaktivister, undersöka 

hur de framställs för att ha möjlighet att se hur Kinas regering vill att det kinesiska folket ska 

betrakta människorättsaktivister. Med kunskap om detta kan man även få en djupare insikt i 

vilken status människorättsaktivister har i Kina och hur de behandlas av regeringen. 

Målet med denna studie är således att undersöka hur den kinesiska regeringens språkrör 

Folkets Dagblad framställer människorättsaktivister genom en fallstudie av rapporteringen om 

Zhou Shifeng, samt att se hur detta skiljer sig mot mer liberala tidningar så som 

Hongkongtidningen South China Morning Post. För att utföra denna studie kommer en 

fallstudie av hur rättegången för människorättsadvokaten Zhou Shifeng framställs i media från 

Kina och Hongkong utföras. I denna fallstudie ska jag undersöka hur Folkets Dagblad skriver 

om Zhou Shifeng, med fokus på vilka nyhetsramar som framkommer i artiklar om honom. 

Därefter ska samma undersökning göras av South China Morning Post, sedan utförs en analys 

av likheter och skillnader av deras rapportering om Zhou Shifeng. Samtliga översättningar i 

denna uppsats är gjorda av uppsatsförfattaren. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet i denna uppsats är att redogöra för hur människorättsadvokaten Zhou Shifeng framställs 

i Folkets Dagblad jämfört med South China Morning Post från 10 juli 2015, datumet han 

                                                           
1 https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/07/one-year-since-chinas-crackdown-on-human-rights-
lawyers/ 17/11-16 10:32  
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arresterades, till 30 augusti 2016. Detta kommer genomföras med hjälp av Semetkos och 

Valkenburgs nyhetsramar som beskrivs i metod delen av denna uppsats. 

 

1. Hur utifrån Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar framställs Zhou Shifeng i Folkets 

Dagblad från att han blivit arresterad till 30 augusti, efter hans rättegång? Vilka av Semetkos 

och Valkenburgs nyhetsramar kan man identifiera i dessa artiklar och hur används de?  

2. Hur utifrån Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar framställs Zhou Shifeng i South China 

Morning Post från att han blivit arresterad till 30 augusti, efter hans rättegång? Vilka av 

Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar kan man identifiera i dessa artiklar och hur används 

de? 

3. Finns det några likheter/skillnader mellan hur Zhou Shifeng framställs i South China 

Morning Post jämfört med Folkets Dagblad baserat på vilka av Semetkos och Valkenburgs 

nyhetsramar som använts och hur de använts av de båda tidningarna? 

2. Bakgrund 

2.1. Zhou Shifeng  周世锋 

Under det senaste året har 248 advokater ställts inför rätta i Tianjin i ett tillslag som kallas 709 

tillslaget. Bland dessa har advokatbyrån Fengrui [fengrui 锋锐] och dess direktör Zhou 

Shifeng fångat kinesiska och utländska mediers intresse. Från det att han startade den Beijing-

baserade advokatbyrån Fengrui så har Zhou Shifeng främst varit en människorättsadvokat och 

antog sig många fall som berör känsliga ämnen i Kina.2 Ett av de mer kända fallen han antog 

sig var när han under mjölkpulverskandalen år 2008 försvarade en familj vars barn hade blivit 

sjukt på grund av det giftiga mjölkpulvret.3 Zhou Shifeng är en så kallad weiquan-advokat 

[weiquan lüshi 维权律师] vilket, enligt Jojje Olsson, betyder att han främst försvarar folk som 

har svårt att anställa egna advokater, som till exempel bönder eller migrantarbetare. De fall 

han främst företräder fall som gäller beslagtagna bostäder, korruption, jobbtvister, 

yttrandefrihet, religionsfrihet eller påstådda skattebrott.4  

Under juli 2015, när advokater först började arresteras av regeringen tog det inte lång tid 

förrän även han blev häktad. Den 10 juli 2015 arresterades han, och ett år senare den 4 augusti 

2016 dömdes han till 7 års fängelse och 5 år utan politiska rättigheter. Strax efter han 
                                                           

2  Olsson, Jojje. Det nya Kina. Lund: Historiska Media, 2016, 94-95 
3 https://www.theguardian.com/world/2016/aug/04/chinese-lawyer-who-exposed-baby-milk-scandal-jailed-
for-subversion 16/11-16 14:42 
4 Olsson. Det nya Kina. 71-95  
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arresterades skickades skrivna bekännelser gjorda av Zhou Shifeng och andra advokater ut 

innan deras rättegång ägt rum. Detta har mötts med stark kritik från organisationer som verkar 

för mänskliga rättigheter, eftersom de ansåg att det tydde på att han redan sågs som skyldig av 

regeringen innan han hade fått sin dom.5 Under denna process har både han och hans 

advokatbyrå smutskastats i media med artiklar där de blivit anklagade för en rad olika brott, 

samt att de ska ha varit misstänkta för andra brott även innan de blev arresterade. Redan under 

dagarna efter började Folkets Dagblad skriva de första artiklarna om händelserna. I dessa 

rapporter anklagas advokatbyrån Fengrui för att vara "ett brottssyndikat" och att de har 

attackerat kommunistpartiet och regeringen genom spridning av falsk information.6 

 

2.2. Folkets Dagblad 

Tidningen Folkets Dagblad [Renmin Ribao 人民日报] grundades 1948 och är en av de mest 

inflytelserika tidningarna i Kina.7 Sedan sin uppkomst har den agerat som ett språkrör för 

Kinas kommunistiska parti, vilket betyder att det som skrivs styrs av partiets politik och 

ideologi.8 Detta betyder att det kommunistiska partiet reglerar majoriteten av de nyheter som 

publiceras i tidningen. Därav kan man säga att det som publiceras i Folkets Dagblad är 

partiets åsikter.  

Folkets Dagblad är inte tillgängligt i affärer utan endast genom prenumeration och brukar 

endast skickas till olika arbetsplatser och skolor. Därav är de flesta som läser Folkets Dagblad 

tjänstemän eller har någon sorts koppling till det kommunistiska partiet. På grund av detta är 

Folkets Dagblad inte lika beroende på att sälja många tidningar som västerländsk media, och 

brukar därför inte fokusera på att skriva de nyheter som kommer fånga läsarens intresse.9  

 

2.3. South China Morning Post 

South China Morning Post grundades 1903 av Tse Tsan-Tai och Alfred Cunningham. Enligt 

Yuk-Hang var tidningen, trots Tsan-Tais och Cunninghams ambition att skapa en politisk 

vinklad tidning, ursprungligen ett sätt att locka investerare och pengar. Målet med tidningen 

                                                           
5 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/08/china-assault-on-human-rights-lawyers-and-activists-
escalates-with-convictions-after-sham-trials/ 25/12-16 10:40 
6 Olsson. Det nya Kina. 94-95 
7 http://en.people.cn/90827/90828/ 16/01-17 13:00 
8 Chen, Lily,. Evaluation in media texts: A cross-cultural linguistic investigation. Language in society nr 33, (2004) 
674 
9  Chen, Lily,. Evaluation in media texts: A cross-cultural linguistic investigation. Language in society nr 33, (2004) 
674 
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blev till slut, trots Tsan-Tais och Cunninghams ambitioner, att skriva en tidning som var av 

hög kvalitet, men politiskt neutral.10 South China Morning Post har genomgått vissa 

förändringar sedan sin uppkomst och är idag en av de mest lästa engelskspråkiga tidningar 

inom Hongkong, med över 200 000 läsare.11 Tidningen har sedan dess genomgått ytterligare 

förändringar, då den i december år 2015 köptes av det fastlandskinesiska företaget Alibaba. 

Ägarbytet har väckt kritik bland såväl hongkongbor som resten av världen över det inflytande 

som Kina kan ha över tidningen nu när den har en Fastlandskinesisk ägare.12  

Eftersom South China Morning Post inte är en statsägd tidning, så som Folkets Dagblad, så 

måste den anpassa sig till läsarna. Detta betyder att de måste skriva mer om det de tror läsarna 

vill läsa och de nyheter som kommer sälja mer tidningar. En annan aspekt som påverkar hur 

South China Morning Post lägger fram sina artiklar är att de under en lång period var brittiskt 

ägt. Detta har resulterat i att det finns ett starkt västerländskt inflytande över tidningen och att 

tidningen därför fokuserar mycket på konflikter och mer negativa händelser vilka kan dra till 

sig mer läsare.13 

 

2.4. Pressfrihet i Kina 

Sedan Hongkong överläts från brittisk till kinesisk kontroll år 1997, har det pågått debatter 

kring hur mycket inflytande Kina har över Hongkongs media. Denna pressfrihet har åter 

kommit under granskning detta år på grund av Alibabas köp av South China Morning Post. På 

grund av problemen kring pressfrihet sammanställer varje år Hong Kong Journalist 

Association en årsrapport över situationen för pressfrihet i Hongkong. Rapporterna för 2014 

och 2016 visar på en viss försämring av situationen men i nuläget anses media i Hongkong 

fortfarande vara fri från kinesiskt inflytande. Rapporten från år 2014 visar att det har skett en 

ökning av attacker mot journalister, dessutom rapporterar dem att den största oron journalister 

har är självcensurering. Detta har främst påverkat mindre självständiga tidningar.14 I rapporten 

från år 2016 anser de att ett av de största tecknen på minskad pressfrihet i Hongkong är 

Alibabas köp av South China Morning Post då detta kan antyda en framtid där Kina kommer 

investera mer i Hongkongtidningar. Om South China Morning Posts ägarbyte har påverkat 

                                                           
10  Ng, Yuk-Hang. The Founding of South China Morning Post:  To What Extent Was It A Call for Revolution in 
China. China Media Research,  9(1) (2013). 
11 http://corp.scmp.com/our-business/news/#scmp 11/11-16 12:46 
12 https://www.theguardian.com/world/2015/dec/14/chinese-internet-giant-alibaba-buys-south-china-
morning-post-for-266m 16/11-16 14:42 
13  Chen. Evaluation in media texts: A cross-cultural linguistic investigation. 674 
14 The Hong Kong Journalist Association. xinwen ziyou weicheng gaoji 新聞自由 危城告急 [Pressfrihet under 

belägring] Xianggang jizhe xiehui 香港記者協會  [The Hong Kong Journalist Association], 2014-07  
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deras pressfrihet framgår ej, men de ser det som ett tecken att det är möjligt att pressfriheten i 

Hongkong kan hotas i framtiden. Dock anser de att situationen kan förvärras avsevärt i 

framtiden beroende på hur mycket av Hongkongs media som Kina har möjlighet att investera 

i.15  

 

2.5. Situationen för människorättsaktivister i Kina 

Enligt Amnesty International har situationen för människorättsaktivister försämrats och man 

kan se en ökning av trakasserier och arresteringar utförda av Kinas regering. Införandet av 

nya lagar som har fokus på nationens säkerhet har lett till ett stort antal tillslag mot 

människorättsaktivister.16 Enligt Teng Biao, en människorättsaktivist och advokat från Kina, 

beror denna ökning av tillslag emot människorättsaktivister på Xi Jinpings politik sedan han 

tillträtt som generalsekreterare. Sedan 2012 har över 2000 människorättsaktivister antingen 

blivit häktade eller arresterats. Under det senaste året verkar situationen ha förvärrats genom 

rättegången i Tianjin där 248 aktivister antingen blivit utfrågade eller arresterade, det så 

kallade 709-tillslaget. Detta anser Teng Biao främst beror på Kinas ekonomiska tillväxt och 

splittringar inom partiet vilket har lett till ökade tillslag emot dem som går emot partiets 

politik och ideologi.17 Denna rättegång har beskrivits av LA Times som det värsta tillslaget 

mot mänskliga rättsaktivister i Kinas historia.18  

3. Teori och forskningsöversikt 

3.1. Nyhetsramar 

För denna uppsats var den huvudsakliga teorin som användes Erving Goffmans teori om 

nyhetsramar. Erving Goffmans förklarade sin teori om nyhetsramar som en metod för att 

fastställa de underliggande system som läsare använder för att tyda en text.  Man kan således 

säga att nyhetsramar är ett verktyg som används av både författare och läsare för att både 

förmedla information och för att bestämma hur man ska tyda den. Konceptet av ramar kan 

användas på väldigt många områden och används av många organisationer för att vinkla ett 

                                                           
15 The Hong Kong Journalist Association. Yi guo liang yan gang mei shen xian yishi xingtai zhan 一國兩魘港媒

深陷意識形態戰 [Ett land två mardrömmar, Hongkong media i djupt ideologiskt krig] Xianggang jizhe xiehui 香

港記者協會  [The Hong Kong Journalist Association], 2016-07 
16 https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/china/report-china/ 25/12-2016 11:10 
17 Teng, Biao. Why Xi Jinping is Purging China’s Rights Activists. 2015-09-18 
18 http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-china-crackdown-snap-story.html 21/12-16 13:31 
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ämne till deras fördel.19 Genom att undersöka de nyhetsramar som förekommer i en artikel 

kan man alltså se hur författaren vill att läsaren ska uppfatta ett visst ämne, vilket är anledning 

till att denna teori anses vara relevant för denna undersökning. Då kan man med hjälp av 

nyhetsramar undersöka hur olika tidningarna framställer Zhou Shifeng genom att granska 

vilka ramar tidningarna använder när de skriver om honom. Detta kan då ge en tydligare bild 

av hur regeringen betraktar Zhou Shifeng och andra människorättsaktivister. 

Den främsta kritiken av nyhetsramar har varit att den som teori har blivit för bred. Forskare 

har lagt till allt fler koncept till begreppet nyhetsramar så att det kan vara svårt att fastställa 

vad nyhetsramar egentligen innebär. Detta kan undvikas genom att man använder 

nyhetsramar som redan använts i tidigare forskning. Ytterligare kritik har även varit att ämnet 

har blivit för smalt i vissa aspekter. Enligt Entman har nyhetsramar börjat användas på alltför 

olika områden, vilket betyder att ramarna som används har blivit för smala för att ge pålitliga 

resultat.20 Även detta kan undvikas genom att använda nyhetsramar som tidigare beprövats 

med framgång. Ytterligare nackdelar med denna teori kan vara att det är uppsatsförfattaren 

själv som identifierar nyhetsramarna i artiklarna, vilket kan försvåra om en annan forskare vill 

upprepa en undersökning i framtiden. Det finns då en risk för att forskaren kan tyda artiklarna 

annorlunda. För att stärka undersökningens trovärdighet och reliabilitet är det därav 

nödvändigt att använda tydliga kriterier för att identifiera nyhetsramar i det utvalda materialet.  

För denna undersökning tillämpades Holli A. Semetko och Patti M. Valkenburgs 

nyhetsramar för att identifiera de nyhetsramar som förekommer i de utvalda artiklarna. I 

studien "Framing European Politics: A content analysis of press and telvision news" 

undersökte Semetko och Valkenburg förekomsten av fem nyhetsramar i holländsk medias 

rapportering av "Eurotop"-mötet. I denna studie identifierades de fem nyhetsramar som 

brukar förekomma inom media, dessa är: den ekonomiska konsekvensramen, den mänskliga 

intresseramen, ansvarsramen, konfliktramen och moralramen. Resultaten i studien av 

Semetko och Valkenburg visar att dessa ramar kan ge en insikt i de bakomliggande åsikterna 

eller ideologierna bakom dessa artiklar vilket gör dem relevanta även för denna 

undersökning.21 Valet av Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar är baserat på att de har 

använts i tidigare forskning som jämför kinesiska och västerländska tidningar, vilket tyder på 

                                                           
19  D'Angelo, Paul. Kuypers, Jim A. Introduction: Doing News Framing Analysis. I Doing news framing analysis: 
Empirical and theoretical perspectives. Paul D'Angelo and Jim A. Kuypers (red.) 1-14. New York: Routledge, 
2010 
20 Entman, R. M. Matthes, J. Pellicano, L. Nature, Sources, and Effects of News Framing. I The Handbook of 
Journalism Studies Wahl-Jorgensen, K. and Hanitzsch, T. (red.),  New York: Routledge, 2009: 175-190 
21 Semetko, H. A., Valkenburg, P. M. Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television 
News. I Journal of Communication, Spring (2000) 93-107 
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att de även kan undersökas i annan media än den europeiska. Mer om tidigare forskning finns 

i delen 4.2. Tidigare forskning. Eftersom dessa nyhetsramar har använts i liknande tidigare 

forskning med framgång anses de passande även för denna undersökning.  

I Semetkos och Valkenburgs artikel om nyhetsramar har de identifierat de fem kategorier 

av nyhetsramar som brukar framgå i media.22 Dessa är följande: 

 

"Konfliktramen" (Conflict frame): I denna nyhetsram används konflikter mellan individer, 

grupper eller institutioner för att fånga läsarens intresse. Den brukar användas för att uttrycka 

två sidor av en debatt. Därav är denna ram väldigt vanlig hos nyheter om politik och politiska 

grupper, speciellt i USA. Konfliktramen har även ansetts vara ansvarig för minskad tillit till 

regeringar. Semetko och Valkenburg anser att detta är den mest använda nyhetsramen inom 

västerländsk media.23 

 

"Den mänskliga intresseramen" (Human interest frame): I denna nyhetsram anläggs en 

känslomässig synvinkel eller ett mänskligt ansikte när man rapporterar en nyhet. Denna ram 

används främst för att skapa en direkt länk till läsarna så att de känner att de har en personlig 

koppling till nyheten. Med hjälp av denna ram kan journalister "sensationalisera" nyheter, 

vilket betyder att de kan göra dem mer känslomässiga eller dramatiska än händelsen är i 

verkligheten.24   

 

"Moralramen" (Morality frame): Denna nyhetsram använder religiösa läror eller moraliska 

dygder när man rapporterar en nyhet. Den kan även framkomma då antingen journalisten själv 

eller personen som intervjuas uppmanar andra till ett visst beteende som de anser är bättre än 

det tidigare. Journalister använder oftast citat från andra personer för att uttrycka denna ram.25  

 

"Ansvarsramen" (Responsibility frame): Man pekar ut antingen en individ eller staten som 

ansvarig för att ha orsakat eller har lösningen på ett socialt problem. Detta kan uppmuntra 

läsarna att lägga skulden hos en individ istället för på regeringen eller en annan större 

                                                           
22 Ibid. 95-96.   
23 Semetko, H. A., Valkenburg, P. M. Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television 
News. I Journal of Communication, Spring (2000)  95-96 
24  Ibid. 95-96 
25  Ibid. 95-96 
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organisation. Semetko och Valkenburg påpekar även att media ofta blivit kritiserad för 

användandet av denna ram, då den anses forma läsarnas åsikter.26  

 

"Den ekonomiska konsekvensramen" (Economic consequences frame): Den här ramen 

används när man rapporterar om vilka ekonomiska konsekvenser en händelse kan ha på bland 

annat: hela samhället, folkgrupper eller individer. Den ekonomiska konsekvensramen är 

vanlig i nyheter eftersom de ekonomiska konsekvenserna en händelse kan ha anses viktiga att 

rapportera om. Denna ram används även för rapporter om ekonomisk vinst eller förlust som 

beror på en viss händelse. Semetko och Valkenburg anser att detta är en av de nyhetsramar 

som förekommer mest frekvent inom media.27   

3.2. Tidigare forskning 

I denna del presenteras två tidigare undersökningar som utförts om nyhetsramar i tidningar. 

Dessa är "Within the boundaries of politics: News framing of SARS in China and the United 

States"28 och "Chinese, U.S. Newspapers Differ in Use of News Frames"29. Båda studierna 

liknar föreliggande undersökning i det att de studerar ämnen som kan anses som 

kontroversiella i Kina. Den ena studien behandlar hur SARS framställts i media, och den 

andra studien behandlar hur censureringen av Google framställts i media. Dessa två studier 

valdes även för att ge ytterligare studier att relatera resultaten i denna undersökning till och 

för att båda använder Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar.  

I artikeln "Within the boundaries of politics: News framing of SARS in China and the 

United States" har Catherine A. Luther och Xiang Zhou undersökt vilka nyhetsramar som 

användes i tidningar från Kina och USA. Tidningarna som analyserades i denna studie var 

Folkets Dagblad, China Daily, New York Times och Washington Post. Deras mål med 

undersökningen var att genom att jämföra kinesiska mediers rapportering om SARS-epidemin 

med USAs mediers rapportering upptäcka om det finns ett västerländskt inflytande i hur de 

kinesiska journalisterna rapporterar om nyheter. Luther och Zhou diskuterar även betydelsen 

av landets ideologi när det kommer till hur media rapporterar nyheter. Den huvudsakliga 

teorin för deras undersökning är Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar. Av Semetkos och 

                                                           
26  Ibid. 95-96 
27  Semetko, H. A., Valkenburg, P. M. Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television 
News. I Journal of Communication, Spring (2000)  95-96 
28 Luther, Catherine A. Xiang, Zhou. Within the boundaries of politics: News framing of SARS in China and the 
United States. I Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol. 82 No. 4 (2005): 857-867 
29 Mastin T. Zhou C. Chinese, U.S. Newspapers Differ in Use of News Frames. I Newspaper Research Journal, Vol. 
35, Nr. 3, (2014): 52-63 
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Valkenburgs nyhetsramar har de begränsat sig till fyra av nyhetsramarna: den ekonomiska 

konsekvensramen, mänskliga intresseramen, ansvarsramen och konfliktramen. De lade även 

till en egen ram, "ledarskapsramen" (Leadership frame).30  

Luther och Zhou fann att den ekonomiska konsekvensramen, ansvarsramen, konfliktramen, 

ledarskapsramen och den mänskliga intresseramen var närvarande i både de amerikanska och 

kinesiska tidningarna. Dock fann de vissa skillnader i hur och i vilken grad nyhetsramarna 

använts. De fann att amerikansk media lade mer vikt vid den ekonomiska konsekvensramen, 

ansvarsramen, ledarskapsramen och konfliktramen än kinesisk media. Skillnaden i hur dessa 

ramar användes var att kinesiska media framställde dessa ramar kombinerat med en mer 

positiv inställning medan amerikansk media hade en mer negativ inställning. Denna skillnad 

syntes även i hur den mänskliga intresseramen användes. Även här hade amerikansk media ett 

mer negativt fokus, med fokus på människor som dog i SARS. Kinesisk media hade istället 

ett mer positivt fokus och fokuserade bland annat på människor som tillfrisknade från SARS. 

Ytterligare skillnader Luther och Zhou fann i sin undersökning var att det fanns mer likheter 

mellan China Daily och de amerikanska tidningarna än mellan Folkets Dagblad och de 

amerikanska tidningarna. Skillnaden förklarades genom att China Dailys målgrupp är 

utländska läsare medan Folkets Dagblads målgrupp är inrikes läsare.31  

I artikeln "Chinese, U.S. Newspapers Differ in Use of News Frames" har Chun Zhou och 

Teresa Mastin undersökt förekomsten av nyhetsramar i amerikansk och kinesisk rapportering 

om Kinas tvist med Google om dataintrång i vissa Gmail-konton, vilket ledde till att Google 

drog sig ut ur Kina. Tidningarna som analyserades i denna studie var Folkets Dagblad, 21st 

Century Business Herald, The Wall Street Journal och The New York Times. Syftet med 

undersökningen var att genom att jämföra de kinesiska och amerikanska tidningarna upptäcka 

vilka nyhetsramar som främst används i de utvalda tidningarna. Den huvudsakliga metoden 

för denna undersökning var att använda Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar, dessutom 

användes Semetkos och Valkenburgs kriterier för att identifiera nyhetsramar i tidningarna. 

Förutom Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar har de även lagt till en egen nyhetsram, 

"Källramen" (the source frame). Denna ram använder de för att undersöka vilka källor 

journalister använder för sina artiklar.32  

                                                           
30 Luther, Catherine A. Xiang, Zhou. Within the boundaries of politics: News framing of SARS in China and the 
United States. I Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol. 82 No. 4 (2005): 857-867 
31 Luther C. A. Zhou X.  Within the boundaries of politics: News framing of SARS in China and the United States. 
857-867 
32  Mastin T. Zhou C. Chinese, U.S. Newspapers Differ in Use of News Frames. I Newspaper Research Journal, Vol. 
35, Nr. 3, (2014) 52-63 
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Mastin och Zhou fann att i kinesiska tidningar förekom främst den ekonomiska 

konsekvensramen, och den ram som förekom minst var den mänskliga intresseramen. I de 

amerikanska tidningarna fann de att källramen förekom mer frekvent medan ansvarsramen 

förekom minst. Jämfört med kinesisk media var amerikansk media mer benägen att använda 

konfliktramen och den mänskliga intresseramen. Skillnader i hur nyhetsramar har framgått i 

de olika tidningarna anser Mastin och Zhou kan bero på kulturella skillnader mellan Kina och 

USA. USA brukar oftare lägga vikt vid individualism medan Kina lägger vikt vid kollektivt 

tänkande. Därför brukar inte konfliktramen framgå lika ofta i kinesiska media som den gör i 

amerikansk media då Kina inte brukar lägga fokus på tvister mellan individer eller större 

organisationer.33 

4. Metod och material  

För att undersöka hur, utifrån Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar, Folkets Dagblad och 

South China Morning Post har framställt Zhou Shifeng och få en djupare insikt i situationen 

har en fallstudie av medierapporteringen kring Zhou Shifeng beslutats vara den lämpligaste 

metoden. Zhou Shifeng ansågs var ett lämpligt studieobjekt för denna undersökning eftersom 

han intagit en central position i rapporteringen av rättegången mot människorättsaktivister 

både i Kina och utrikes. 

 

4.1. Metod  

I denna fallstudie har jag valt att använda både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. 

Den kvalitativa undersökningen av tidningarna har genomförts genom att använda Semetkos 

och Valkenburgs kriterier för nyhetsramar för att identifiera de nyhetsramar som förekommer 

i artiklarna och för att undersöka hur nyhetsramarna används i artiklarna. Därefter har de citat 

som anses lämpligast valts ut, översatts till svenska och presenterats i 5. Resultat och analys.  

Den kvalitativa undersökningen kan ses som en förberedelse till den kvantitativa 

undersökningen då den kvantitativa undersökningen är baserad på resultaten från den 

kvalitativa undersökningen. I den kvantitativa undersökningen har resultatet av den kvalitativa 

undersökningen sammanställts i ett diagram och utifrån detta diagram har en jämförelse av de 

nyhetsramar som identifierades i de båda tidskrifterna utförts. Därefter har även en jämförelse 

av hur tidningarna har använt nyhetsramarna utförts. Efter att alla nyhetsramar har 

                                                           
33 Ibid. 52-63 
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identifierats i tidningarna redovisas resultaten från den kvalitativa undersökningen, som 

procentuell andel. Detta har genomförts genom att till exempel dela det totala antalet 

ansvarsramar med det totala antalet nyhetsramar. Viktigt att notera är att det endast 

förekommer en sorts kategori av nyhetsramar i varje artikel; till exempel går det endast att 

identifiera en ansvarsram i en artikel. Däremot kan flera olika nyhetsramar identifieras i en 

och samma artikel; till exempel är det möjligt att både identifiera en ansvarsram och en 

konfliktram i samma artikel.  

De metoder som har använts för denna undersökning har för-och nackdelar. Den 

allvarligaste nackdelen med den kvalitativa metoden är att den i vissa fall kan tyckas vara för 

subjektiv och att den på grund av detta kan tyckas vara svår att återupprepa i andra 

undersökningar. Enligt Boolsen finns det dock inga "riktiga" kvalitativa metoder utan 

metoden väljs utifrån det tillgängliga materialet och den valda teorin.34 Subjektiviteten har 

uppsatsförfattaren försökt minimera genom att ge tydliga förklaringar till hur nyhetsramar har 

identifierats. Även fallstudier lider av vissa problem. Det huvudsakliga problemet med att 

genomföra fallstudier är risken att den blir alltför begränsad. Detta kan begränsa möjligheten 

att generalisera resultaten och göra kopplingar till händelser runt om studieobjektet.35 Denna 

studie berikas dock av möjligheten att studera detta fall från olika perspektiv, det från medier i 

Kina och från medier i Hongkong.  

 

4.2. Kriterier för nyhetsramar 

Eftersom Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar används för denna uppsats så har även 

kriterierna för nyhetsramarna i denna uppsats artiklar baserats på de kriterier Semetko och 

Valkenburg har i sin artikel. Dessa kriterier består av en rad olika ja eller nej frågor.36 Till 

skillnad från Semetkos och Valkenburgs undersökning som hade fler personer som läste 

igenom artiklarna och identifierade nyhetsramar har bara uppsatsförfattaren själv läst igenom 

artiklarna och identifierat ramar utifrån dessa kriterier. De frågor som använts för att 

identifiera de olika nyhetsramarna återfinns i Bilaga 1- Kriterier för nyhetsramar. 

 

                                                           
34 Boolsen, Merete Watt. Kvalitativa analyser, Gleerups Utbildning AB, 2006. 88-89. 
35 Stake, R.E. The Art of Case Study Research. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, 1995, 7-8. 
36 Semetko, H. A., Valkenburg, P. M. Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television 
News. I Journal of Communication, Spring (2000)  99-100 
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4.3. Datainsamling och urval 

För denna undersökning var den huvudsakliga datainsamlingsmetoden en sökning i Folkets 

Dagblads och South China Morning Posts egna sökfunktioner på deras webbsida med 

relevanta sökord.  

Det enda sökordet som har använts är Zhou Shifeng 周世锋, vilket gav ett resultat på 96 

artiklar i Folkets Dagblads sökfunktion. Valet att endast använda Zhou Shifengs namn som 

sökord beror främst på att detta är en fallstudie av rapporteringen om Zhou Shifeng, och därav 

är andra sökord inte aktuella. Dock kan man argumentera för att använda sökordet Fengrui 

vilket är Zhou Shifengs advokatbyrå. Men en sökning på detta sökord resulterade i endast ca 

20 artiklar, varav de flesta hittades med det tidigare sökordet, resten var inte relevanta för 

denna undersökning. Därav uteslöts detta sökord. Tidsramen som artiklarna har valts ut ifrån 

är från 10 juli 2015, till 30 augusti 2016. Detta startdatum har valts ut eftersom det var den 

dagen Zhou Shifeng arresterades. Detta slutdatumet har valts ut eftersom det var den sista 

månaden då rapporteringar om Zhou Shifeng förekom i Folkets Dagblad.  Av dessa 96 artiklar 

har en stor del varit kopior, vilka har plockats bort. Dessutom har alla artiklar som inte 

tillhörde tidningen Folkets Dagblad eller nyhetsbyrån Xinhua news tagits bort. Xinhua news 

har inkluderats i denna undersökningen eftersom de är den nyhetsbyrå som ger ut Folkets 

Dagblad. Därefter plockades alla artiklar som inte setts som relevanta för denna uppsats bort. 

 De artiklar som inte varit relevanta för denna uppsats är de som främst diskuterar andra 

advokater och endast nämner Zhou Shifeng som en deltagare i Tianjin-rättegången. Om 

artiklarna innehåller en diskussion om en grupp advokater där det är klart att Zhou Shifeng är 

inkluderad så har den artikeln dock inkluderats i undersökningen. Ej inkluderade artiklar har 

även varit de som bara kort nämner rättegången och Zhou Shifeng men vars fokus ligger på 

ett annat ämne. Denna avgränsning gav ett resultat på 12 artiklar från Folkets Dagblad. Alla 

artiklar har därefter lästs och översatts av uppsatsförfattaren och citat som varit relevanta för 

undersökningen har sedan valts ut för att ta med som exempel på nyhetsramar som återfunnits 

i artiklarna.  

Samma process som användes för Folkets Dagblad har även använts i South China 

Morning Posts sökfunktion. En sökning av Zhou Shifengs namn gav ett resultat på 31 artiklar. 

En urvalsprocess av dessa artiklar gav sedan ett resultat på 11 artiklar. Urvalet av South China 

Morning Posts artiklar har följt samma regler som använts för Folkets Dagblad. Sökningen av 

South China Morning Post resulterade i 11 artiklar. Totalt sett ingår 23 artiklar i denna 
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undersökning från de båda tidningarna. Samtliga artiklar har sedan numrerats. (Se 8.3. 

Artiklar - Folkets Dagblad och 8.4. Artiklar - South China Morning Post.) 

 

4.4. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att undersökningens metod är tillförlitlig, och att resultaten går att 

återskapa.37 Eftersom undersökningen använder väl beprövade metoder inom samma område 

kan de ses som tillförlitliga. En svagpunkt i undersökningen är att källmaterialet från Folkets 

Dagblad inte kan garanteras att vara tillgängligt i framtiden. Vidare förklaring för detta finns i 

4.6. Källkritik. Ytterligare problem med reliabiliteten är identifieringen av nyhetsramar. 

Eftersom författaren själv tyder vad som är nyhetsramar eller ej kan detta påverka uppsatsen 

reliabilitet och transparens.  

Validitet innebär att undersökningsmetoderna mäter det som är avsett att de ska mäta.38 

Semetkos och Valkenburgs metod har använts i liknande områden med framgång och 

användningen av denna metod förstärker därför undersökningens validitet. Vidare används 

tydliga kriterier för den kvalitativa undersökningen vilket förstärker undersökningens validitet. 

 

4.5. Material 

Källmaterialet för denna uppsats kommer från Folkets Dagblad och South China Morning 

Post. Valet av Folkets Dagblad baseras på att det är det kommunistiska partiets språkrör, och 

därav kan man anta att de åsikter de uttrycker kommer ge en klar bild av partiets åsikter. 

South China Morning Post valdes på grund av att de är en av de främsta engelska tidningarna 

i Hongkong,39 och för att de är en av få tidningar som fått tillåtelse att närvara under 

rättegången. Detta möjliggjorde att tidningen kan skriva artiklar baserade på egen 

rapportering och inte är beroende av fastlandskinesiska medier för information om 

rättegången vilket hade kunnat påverka vad de skulle ha skrivit.40 Nackdelar med detta 

källmaterial diskuteras i 4.6. Källkritik. 

 

                                                           
37 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/reliabilitet 31/12-16 15:10 
38 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/validitet 29/12-16 14:46 
39 Chen. Evaluation in media texts: A cross-cultural linguistic investigation.  674 
40  http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1997893/prominent-chinese-human-rights-
advocates-go-trial 13/12-16 12:53 
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4.6. Källkritik 

Hongkong tidningen som används för jämförelse i denna uppsats är tidningen South China 

Morning Post vilken i år köptes av det kinesiska företaget Alibaba Group. Detta har väckt 

kritik då många anser att det finns möjlighet att det kommer att leda till självcensurering i 

South China Morning Post. Dock finns det flera anledningar till att en mer omfattande 

censurering av South China Morning Post vore osannolik. För det första är media i Hongkong  

en del av marknaden så vore det inte möjligt att införa stora mängder av censurering då detta 

skulle leda till att tidningen antagligen skulle förlora en del av sina läsare.41 Dessutom 

innehåller South China Morning Post ofta artiklar om ämnen som anses känsliga av Kinas 

regering som till exempel Tiananmen Square incidenten.42 Trots ägarbytet så finns fortfarande 

dessa artiklar kvar på South China Morning Posts webbsida.  

Även att använda Folkets Dagblads egna arkiv medför vissa risker. Om man använder 

Folkets Dagblads egna arkiv så kan man utsättas för risken att regeringen möjligtvis kan 

censurera artiklarna som man använder. Därför kan det anses bättre att använda andra arkiv 

som till exempel Asia portal, men detta var dock inte möjligt för denna undersökning, 

eftersom ett flertal av de artiklar som används i denna undersökning är från 2016 så har de 

ännu inte blivit inlagda i databasen Asia portal.  

5. Resultat och analys  

5.1. Nyhetsramar i Folkets Dagblad 

Denna del presenterar resultaten som är anknutna till forskningsfrågan Hur utifrån Semetkos 

och Valkenburgs nyhetsramar framställs Zhou Shifeng i Folkets Dagblad från att han blivit 

arresterad till 30 augusti, efter hans rättegång? Vilka av Semetkos och Valkenburgs 

nyhetsramar kan man identifiera i dessa artiklar och hur används de? 

I Folkets Dagblad har fyra av Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar identifierats: den 

mänskliga intresseramen, moralramen, ansvarsramen, och den ekonomiska konsekvensramen. 

Det är viktigt att notera att en artikel kan innehålla flera olika ramar. Nyhetsramarna kommer 

presenteras med tillhörande citat. Totalt sett har 21 nyhetsramar identifierats i 12 av artiklarna 

från Folkets Dagblad. I alla citat kommer de ord som pekar ut ett stycke som en viss 

                                                           
41  Lee. Francis L. F. Strategic interaction, Cultural co-orientation, and press freedom in Hong Kong. I Media and 
politics in post-handover Hong Kong, Joseph M. Chan and Francis L. F. Lee (red.), 1-14. New York: Routledge, 
2008. 
42  http://www.scmp.com/topics/tiananmen-square-crackdown 16/11-16 14:49 
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nyhetsram strykas under. Värdena har avrundats till närmaste hela procenttal med 1 % 

felmarginal.  

 

 

 

I det ovanstående diagrammet presenteras de resultat gällande forskningsfrågan om vilka av 

Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar som förekommer i Folkets Dagblads artiklar.  

I 5.1.1. - 5.1.4. presenteras exempel på de nyhetsramar som identifierats i Folkets Dagblads 

artiklar, samt exempel på varje ram med motivering till varför den identifierats i en viss 

artikel. Vidare presenteras även en analys av hur dessa nyhetsramar använts med anknytning 

till Zhou Shifeng. 

5.1.1. Den mänskliga intresseramen 

I denna del presenteras två citat där den mänskliga intresseramen förekommer. Den mänskliga 

intresseramen står för 14 % av de nyhetsramar som identifierats i Folkets Dagblad och har 

använts i 3 artiklar, dessa är: artikel 1, artikel 3 och artikel 8.  

Artikel 1  

Artikeln är publicerad 12 juli 2015, vilket var 2 dagar efter Zhou Shifeng arresterades och ett 

år innan hans rättegång. Artikeln handlar om hur Zhou Shifeng i sin position som advokat och 

chef för Fengrui advokatbyrå har misskött sina fall och hur han har använt olika strategier för 

att få fallen att gå hans väg. I citatet nedanför redogör Zhou Shifengs kollega Huang Lijun för 

hur Zhou Shifeng utnyttjat honom för sin egen vinning.  

 

"Jag blev lurad av Zhou Shifeng. Han utnyttjade positionen som jag en gång hade som anställd 

vid en statlig myndighet för att höja sin egna sociala ställning och värva klienter. Jag blev hans 

skyltfönster och verktyg." Huang Lijun erkände att Zhou Shifeng inte bara uppmuntrade honom 

48%

14%

29%

9%

Folkets dagblad - Nyhetsramar
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Mänskliga intresseramen

Moralramen

Den ekonomiska
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att gå tidigare i pension, utan även satte upp några fall vilka jag inte blev informerad om 

detaljerna av honom. Utan lät honom vara ansvarig för dessa känsliga fall och arrangerade så att 

reportrar intervjuade honom. "Han behandlade mig som sitt verktyg"  

“我被周世锋给骗了，他利用了我曾经在国家机关工作过的身份，为他自己抬高身价、

招揽生意。我成了他的招牌和工具。”黄力群供述，周世锋不但怂恿他提前退休，而且

几次设套，不告知案情却让他去代理敏感案件，并安排记者采访他，“把我当成枪使”。

43 

 

Artikel 8 

Artikeln handlar i den första halvan om Zhou Shifengs kollega Wang Yus reaktion till att ha 

vunnit ett pris för hennes kamp för mänskliga rättigheter. I den andra halvan skildrar hon sina 

känslor emot rättegången, som hon anser ha varit rättvis emot alla åklagade. I citatet nedanför 

beskriver Wang Yu sina förhoppningar för Zhou Shifengs och de andra advokaternas framtid. 

Dock framgår det även i stycket detta citat är taget från att hon tycker att både Zhou Shifeng 

och resten av advokaterna är skyldiga till sina brott och borde straffas för dem. 

 

"Som ordspråket säger 'den förlorade sonen som återvänder hem är värt mer än guld'  

så jag hoppas att Zhou Shifeng och de andra verkligen kan ångra sina tidigare misstag och 

kan vända ett nytt blad. Jag hoppas också att andra organisationer och individer inte ska göra 

ytterligare oansvariga kommentarer. Hädanefter bör man i rollen som advokat följa lagen, få en 

förståelse för sin situation och inte bli utnyttjad av andra".  

   “俗话说，‘浪子回头金不换’，希 望周世锋等人能够真正痛改前非，也希望其他组织

和个 人，不要再说三道四。今后，作为律师应该遵守法律， 认清方向，不要被别人所利

用”。44 

 

Vad gäller hur Zhou Shifeng framställs i denna ram så kan man från dessa citat tyda att han 

främst framställs på två sätt. Den ena är som en hänsynslös man som har utnyttjat sina 

kolleger för sin egen vinning, i denna del har den mänskliga intresseramen använts för att 

väcka ilska emot Zhou Shifeng. I den andra framställs han också som en brottsling, fast i 

denna används den mänskliga intresseramen för att väcka sympati hos läsaren. I samtliga 

artiklar har den mänskliga intresseramen förekommit i citat från Zhou Shifeng kolleger. Från 

                                                           
43 http://hlj.people.com.cn/n/2015/0713/c368291-25557293.html 02/11-16 14:51 
44 http://paper.people.com.cn/rmrb//html/2016-08/06/nw.D110000renmrb_20160806_3-05.htm 12/10-16 
14:30 
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dessa citat framgår två bilder av Zhou Shifeng, han är antingen en samvetslös brottsling eller 

så är han en brottsling som fortfarande har en chans att sona för sina brott. 

 

5.1.2. Moralramen 

I denna del presenteras två citat där moralramen förekommer. Moralramen står för 29 % av de 

nyhetsramar som identifierats i Folkets Dagblad och har använts i 6 artiklar, dessa är: artikel 2, 

artikel 3, artikel 4, artikel 5, artikel 7 och artikel 11.  

Artikel 2 

Artikeln redogör för Zhou Shifeng och andra Fengrui advokaters rättegångar, samt 

händelserna som ledde till att dem blev arresterade. I denna artikel ger journalisten flera 

exempel på de brott som Zhou Shifeng och de andra advokaterna anklagas för. I citatet har 

författaren tolkat ett citat från Zhou Shifeng som en uppmaning till sina kolleger till att agera 

lagligt och att se honom som ett exempel för vad som händer om man agerar som han gjort. 

Om denna uppmaning är vad Zhou Shifeng menade går inte att avläsa i det citatet som är 

förknippat med detta. 

 

[...] Sade Zhou Shifeng och hoppades att alla advokater och hans kolleger skulle betrakta honom 

som en varning. Så att de alltid är vaksamma mot utländska krafters onda avsikter om att 

undergräva nationen, upprätthåller lagens riktlinje och strikt håller fast vid sin yrkesetik.    

[...] 周世锋说，希望律师界各位同仁以他为戒，时刻 警惕境外势力颠覆中国的险恶用心，

严守法律底线，坚 守职业道德。45 

 

Artikel 4 

Enligt artikeln har Zhou Shifeng använt sin advokatbyrå som en front för ett brottssyndikat. 

Citatet förekommer med anknytning till ett stycke där Zhou Shifeng anklagas för att ha 

fabricerat bevis och för att ha misskrediterat det rättsliga systemet.  

 

Den här sortens beteende har inte bara kastat bort de tvistande parternas intressen och rättvisa, 

men den har också trampat på lagen och äventyrat nationens säkerhet.  

这种行为不仅将当事人的权益和公平正义抛之脑后，更践踏了法律，损害了法治，危害

了国家安全。46 

 

                                                           
45 http://hb.people.com.cn/n2/2016/0806/c192237-28790312.html 21/10-16 14:32 
46 http://news.xinhuanet.com/politics/2016-08/05/c_129205656.htm 25/10-16 10:43 
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Vad gäller hur Zhou Shifeng framställs i denna ram så har han främst framställts ofördelaktigt. 

I båda citaten förekommer moralramen genom uppmaningar till att inte agera som Zhou 

Shifeng. Att moralramen framgår som en uppmaning till att inte agera som Zhou Shifeng 

förekommer även i resten av artiklarna. Vidare har moralramen främst framgått som citat i 

resten av artiklarna, men i de utvalda citaten framgick de genom författarens egna åsikter.  

 

5.1.3. Den ekonomiska konsekvensramen 

I denna del presenteras ett citat där den ekonomiska konsekvensramen förekommer. Den 

ekonomiska konsekvensramen är den minst förekommande nyhetsramen i Folkets Dagblad. 

Den står för 9 % av de nyhetsramar som identifierats i Folkets Dagblad och har använts i 2 

artiklar, dessa är: artikel 1 och artikel 3.  

Artikel 3 

Artikeln redogör för hur Zhou Shifeng ska ha förskingrat pengar och tagit emot mutor. Enligt 

författaren harr vissa kostnader som borde ha gått till Fengrui istället gått till Zhou Shifengs 

privata konto. I nedanstående citat redogörs för hur Zhou Shifeng och hans kolleger ska ha 

förskingrat pengar från en fond med pengar som folk donerat till dem.  

 

Men enligt vad flera av de misstänkta har berättat är de "donationer" som de utnyttjade 

massornas barmhärtighet för att samla ihop, också en total röra på kontot, till den utsträckningen 

att det blivit vissa personers sätt att tjäna pengar. Diyan Min erkände att för varje donation som 

de samlar ihop från högaktuella fall har de för syns skull arrangerat "koordinatorer, 

kortinnehavare och handledare". I själva verket har folk utnyttjat donationsfonden hur som helst 

och väldigt mycket har glidit ner i dessa individers fickor. 

然而，据多位犯罪嫌疑人供述，利用各地群众的善心募集而来的“善款”，也是一笔不清不楚的

糊涂账，甚至成为一些人的生财之道。翟岩民供述，每起热点事件的募捐中，表面上都设有“协

调人、持卡人、监督人”。事实上，这些募捐资金使用混乱，很多流入个人腰包。47 

 

Vad gäller hur Zhou Shifeng framställts i denna ram så är det främst ofördelaktigt. I samtliga 

artiklar där den ekonomiska konsekvensramen har förekommit så har den ekonomiska 

vinningen skett genom att Zhou Shifeng antingen tagit emot mutor eller förskingrat pengar. I 

det ovanstående citatet går det även att identifiera en ekonomisk förlust då dessa pengar inte 

kommer gå till det dem var tänkta för. Vidare går det att tolka att Folkets Dagblad genom 

detta citat anklagar Zhou Shifeng för att ha berövat pengar från de som behöver dem. Detta 

                                                           
47 http://politics.people.com.cn/n/2015/0719/c1001-27325554.html 25/10-16 10:53 
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verkar vara en metod som Folkets Dagblad tillämpar för att framställa Zhou Shifeng som girig 

och korrupt.  

5.1.4. Ansvarsramen 

I denna del presenteras två citat där ansvarsramen förekommer. Ansvarsramen står för 48 % 

av de nyhetsramar som identifierats i Folkets Dagblad och har använts i 10 artiklar, dessa är: 

artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4, artikel 6, artikel 7, artikel 9, artikel 10, artikel 11 och 

artikel 12. 

 

Artikel 2 

Artikeln redogör för Zhou Shifeng och andra Fengrui advokaters rättegångar, samt 

händelserna som ledde till att dem blev arresterade. Ansvaret i detta citat tillskrivs Zhou 

Shifeng för att ha båda uppmanat sina kolleger till att delta i kriminella aktiviteter, men också 

för att han själv har tagit del i dessa aktiviteter. I detta citat framgår även att Zhou Shifeng ska 

ha burit större ansvar än hans kollegor, då de är han som lett dem till att agera som dem gjort. 

Inget av ansvaret har tillskrivits till den kinesiska regeringen. 

 

För vilket syfte har dessa personer så entusiastiskt deltagit?  Wugan och många andra vittnar om 

att deras beteenden kommer från Zhou Shifengs direkta uppmaningar eller så har de fått stöd 

från Zhou Shifengs vänner bakom kulisserna. Zhou Shifengs syfte med att göra detta är, 

förutom att förbättra sitt eget rykte, så är det även för att få ännu fler ekonomiska fördelar. Men 

han döljer fortfarande ett hemligt mål "Trycka väggen-rörelsen48" 

这些人如此热炒究竟是为了什么？吴淦等多名证人证言显示，这些行为来自周世锋的直

接授意或得到周世锋的幕后支持。周世锋之所以这样做，除了提高知名度、获取更大经

济利益外，还隐藏着一个不可告人的目的——“推墙运动”。49 

 

 

Artikel 6 

Artikeln diskuterar Zhou Shifengs rättegång och anklagar honom för att bland annat ha använt 

sin advokatbyrå Fengrui som plattform för att rekrytera likasinnade advokater. I citatet nedan 

anklagas Zhou Shifeng för omstörtande aktiviteter mot Kina. Vidare läggs även en viss del av 

ansvaret på västerländska länder för att ha utsatt Zhou Shifeng för anti-kinesiskt tänkande. 

Inget av ansvaret har tillskrivits till den kinesiska regeringen. 

                                                           
48 Detta är en organisation som verkar för mänskliga rättigheter i Kina 
49 http://hb.people.com.cn/n2/2016/0806/c192237-28790312.html 21/10-16 14:32 
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Åklagaren anklagar den svarande, Zhou Shifeng, att under en lång period av tid utsatts för anti-

kinesiskt inflytande och gradvis bildades tankar om att störta nationens nuvarande politiska 

system.  

公诉人指控，被告人周世锋长期受反华势力渗透影响，逐渐形成了推翻国家现行政治制

度的思想。
50
 

 

Vad gäller hur Zhou Shifeng framställs i denna ram så kan man från dessa två citat avläsa att 

Folkets Dagblad framställer honom som ensamt ansvarig för dessa händelser. Vidare kan man 

se i citatet från artikel 2 att Folkets Dagblad lägger mer ansvar på Zhou Shifeng än på hans 

kolleger, då han anklagas för att vara skyldig även för sina kollegers handlingar. Även i resten 

av artiklarna läggs ansvaret på Zhou Shifeng. Ansvarsramen har förekommit i dessa två citat 

genom anklagelser mot Zhou Shifeng om att han ska ha varit involverad i kriminell aktiviteter 

och planerat att störta regeringen. Det är även viktigt att notera att artiklarna 1, 3, 7 och 9 

publicerades innan Zhou Shifengs rättegång vilket tyder på att Folkets Dagblad framställde 

honom som skyldig innan han var dömd för brottet. 

Resultatet av denna undersökning visar att den nyhetsram som främst framgick i Folkets 

Dagblad var ansvarsramen. De mindre frekventa nyhetsramarna var mänskliga intresseramen, 

den ekonomiska konsekvensramen och moralramen. Konfliktramen förekommer inte i någon 

av artiklarna. Vidare förekommer ansvarsramen i Folkets Dagblad med koppling till Zhou 

Shifeng innan rättegången har tagit plats. Detta kan tyda på att de redan innan rättegången, 

den 4 augusti 2015, framställde honom som skyldig för brottet. Samma sak kan sägas om den 

mänskliga intresseramen som förekommer i artikel 1 som publicerades den 12 juli 2015 alltså 

nästan ett år innan Zhou Shifengs rättegång tog plats, och endast 2 dagar efter Zhou Shifeng 

arresterades. Vidare ger dessa resultat en ytterst negativ bild av Zhou Shifeng. 

 

5.2. Nyhetsramar i South China Morning Post 

Denna del presenterar resultaten som är anknutna till forskningsfrågan Hur utifrån Semetkos 

och Valkenburgs nyhetsramar framställs Zhou Shifeng i South China Morning Post från att 

han blivit arresterad till 30 augusti, efter hans rättegång? Vilka av Semetkos och Valkenburgs 

nyhetsramar kan man identifiera i dessa artiklar och hur används de? 

                                                           
50 http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2016-08/05/nw.D110000renmrb_20160805_1-10.htm 12/10-16 
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I South China Morning Post har fyra av Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar 

identifierats: den mänskliga intresseramen, ansvarsramen, konfliktramen och moralramen. 

Notera att en artikel kan innehålla flera olika ramar. Totalt sett har 16 nyhetsramar 

identifierats i 11 av artiklarna från South China Morning Post. I alla citat kommer de ord som 

pekar ut ett stycke som en viss nyhetsram understrykas. Värdena har avrundats till närmaste 

hela procenttal. 

 

 

 

I det ovanstående diagrammet presenteras de resultat gällande forskningsfrågan om vilka av 

Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar som förekommer i South China Morning Posts 

artiklar.  

I 5.2.1. - 5.5.4. presenteras exempel på de nyhetsramar som identifierats i Folkets Dagblads 

artiklar, samt exempel på varje ram med motivering till varför den identifierats i en viss 

artikel. Vidare presenteras även en analys av hur Zhou Shifeng har framställts i dessa ramar. 

5.2.1. Ansvarsramen 

I denna del presenteras två citat där ansvarsramen förekommer. Ansvarsramen står för 56 % 

av de nyhetsramar som identifierats i South China Morning Post och har använts i 9 artiklar, 

dessa är: artikel 15, artikel 16, artikel 17, artikel 18, artikel 19, artikel 20, artikel 21, artikel 22 

och artikel 23.  

Artikel 15 

Artikeln diskuterar hur tillslaget mot advokaterna reflekterar regeringens rädsla för den 

växande rörelsen av människorättsaktivister. Detta citat är taget från ett stycke där författaren 

beskriver hur Folkets Dagblad har beskrivit Zhou Shifeng och hans kollegor som ett 
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kriminellt gäng. Dessutom framgår det i citatet att författaren lägger ansvaret på Kinas 

regering inte på Zhou Shifeng eller de andra advokaterna. 

 

Analysts say the crackdown is an effort by the authorities to discredit the rights defense 

movement and sully the reputation of the lawyers and its advocates. They also say it is also 

meant as a warning to other lawyers not to take on rights cases.51  

 

Artikel 16 

Artikeln redogör för den negativa påverkan detta tillslag har haft för människorättsaktivister i 

Kina. Efter tillslaget har många advokater varit rädda för att acceptera fall som är kopplade 

till mänskliga rättigheter. I det nedanstående citatet beskriver Teng Biao hur Zhou Shifeng 

och de andra advokaterna kommer bli behandlade av Kinas regering. Citatet redogör även för 

hur Teng Biao lägger ansvaret för människorättsaktivisternas öden på Kinas regering. I denna 

artikel framgår ingen av aktivisterna som skyldiga till de brott de döms för.  

 

Teng said he expected those charged with state subversion, such as Wang and Zhou, 

would likely face long jail terms as authorities were determined to use their cases to 

intimidate others .52 

 

Vad gäller för hur Zhou Shifeng framställs i denna ram så kan man tyda från citaten att han 

porträtteras som ett offer i Kinas kamp mot människorättsaktivister. Detta kan man avläsa 

genom att undersöka vilken entitet som South China Morning Post har lagt ansvaret för 

tillslaget och rättegången på. I samtliga artiklar där ansvarsramen förekommer lägger 

författarna ansvaret för antingen tillslaget eller rättegången på Kinas regering, inte på Zhou 

Shifeng. Detta leder till en bild av Zhou Shifeng som ett offer för Kinas regering, inte en 

brottsling.  

  

5.2.2. Den mänskliga intresseramen 

I denna del presenteras två citat där den mänskliga intresseramen förekommer. Den mänskliga 

intresseramen står för 19 % av de nyhetsramar som identifierats i South China Morning Post 

                                                           
51 http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1840611/what-chinas-crackdown-lawyers-says-
about-authorities 30/11-16 15:26 
52 http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1987372/12-months-after-crackdown-chinese-
rights-lawyers-call 05/12-16 10:04 
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och har använts i 3 artiklar, dessa är: artikel 14, artikel 16 och artikel 22. Exempel på 

mänskliga intresseramen: 

Artikel 14 

Denna artikel innehåller fyra kortare beskrivningar av olika människorättsadvokater, varav en 

av dem handlar om Zhou Shifeng. Författaren redogör för de fall som Zhou Shifeng 

företrädde, dessa inkluderade konstnären Ai Weiwei, den blinda aktivisten Chen Guangcheng 

och advokaten Gao Zhisheng. I citatet nedan beskriver Zhou Shifengs kollega, Liu Xiaoyuan, 

hur Zhou Shifeng var som person.  

 

Liu Xiaoyuan, Zhou’s former colleague at Fengrui, described Zhou as a “passionate, warm-

hearted, generous and upright” person. “He’s very easy-going. When members of 

disadvantaged groups came to the office for legal advice, he always welcomed them warmly 

and bought them meals, irrespective of whether they were appointing our firm to represent 

their cases,” Liu said.53 

 

Artikel 16 

Artikeln redogör för den negativa påverkan detta tillslag har haft för människorättsaktivister i 

Kina. Efter tillslaget har många advokater varit rädda för att acceptera fall som är kopplade 

till mänskliga rättigheter. I citatet nedanför skildrar människorättsaktivisten Teng Biao hur 

han tror att Zhou Shifengs och de andra advokaternas framtid efter rättegången kommer se ut, 

och hur situationen i Kina för resten av människorättsaktivisterna kommer att bli. 

 

 “I’m extremely pessimistic about their futures and worried about their well-being. The cost of 

defending human rights in China will be much higher from now on, and we see only the most 

courageous and determined taking on these types of cases.”54 

 

Vad gäller för hur Zhou Shifeng framställs i denna ram så framställs han sympatiskt. I båda 

citaten förekommer den mänskliga intresseramen genom att den väcker både sympati och 

empati för Zhou Shifeng. Detta kan man se genom hur de beskriver Zhou Shifeng i de båda 

citaten. I det ena citatet som en god man som tog väl hand om de människor som kom till 

hans advokatbyrå, i det andra citatet beskriver Zhou Shifengs kollega sin oro för hur Kinas 

                                                           
53 http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1999824/activists-profile-four-faces-chinese-
rights-movement 30/11-16 15:17 
54 http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1987372/12-months-after-crackdown-chinese-
rights-lawyers-call 05/12-16 10:04 
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regering kommer behandla Zhou Shifeng efter hans rättegång. Man kan således säga att dessa 

citat framställer honom som en god man som är fast i en dålig situation. Denna sortens 

framställning förekommer även i artikel 22, men i denna artikel används istället den 

mänskliga intresseramen för att väcka ilska mot Kinas regering över hur de behandlar Zhou 

Shifeng och de andra advokaterna.  

 

5.2.3. Konfliktramen 

I denna del presenteras två citat där konfliktramen förekommer. Konfliktramen står för 19 % 

av de nyhetsramar som identifierats i South China Morning Post och har använts i 3 artiklar, 

dessa är: artikel 13, artikel 15 och artikel 18. Exempel på konfliktramen: 

Artikel 13 

Denna artikel redogör för hur den kinesiska regeringen har försökt att tysta ned advokaternas 

rättegång och släpper inte ut någon information om deras situation till deras familjer. I detta 

citat framgå två sidor av denna händelse, kinesisk media och människorättsgrupper. I artikeln 

framgår det dock att författaren inte anser att Zhou Shifeng är skyldig för de påstådda brotten. 

 

Mainland state media previously accused the Fengrui firm’s lawyers and associated activists of 

disrupting social order by organising protests and stirring up trouble for personal gain. Rights 

groups say the activists are being targeted for organising protests and social media campaigns 

to raise awareness of legal rights and hot-button social issues.55 

 

Artikel 15 

Artikeln diskuterar hur tillslaget mot advokaterna reflekterar regeringens rädsla för den 

växande rörelsen av människorättsaktivister. I citatet framgår konflikten mellan Kinas 

regering och människorättsaktivisterna genom en analys av tillslaget emot aktivisterna. 

 

Veteran China watchers say the police action is the worst since the 1989 Tiananmen 

crackdown. They also say it shows the mainland authorities' fear of the fast-growing civil 

society and their wariness over the crucial role played by an expanding community of rights 

lawyers in the grass-roots "rights defence" movement. 56 

                                                           
55 http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1997893/prominent-chinese-human-rights-
advocates-go-trial 30/11-16 14:56 
56 http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1840611/what-chinas-crackdown-lawyers-says-
about-authorities 30/11-16 15:26 



28 
 

 

Vad gäller hur Zhou Shifeng framställs i denna ram så framställs han främst som ett offer för 

den kinesiska regeringens förföljelse av människorättsaktivister. I citatet från artikel 13 

skildrar författaren hur hans framställs som kriminell av kinesiska medier, dock från resten av 

artikeln kan man tyda på att författaren inte ser Zhou Shifeng som kriminell trots att dem även 

tar upp kinesiska mediers framställning av honom. Konfliktramen förekommer i båda citaten 

genom en redogörelse för den kinesiska regeringens förföljelse av Zhou Shifeng och resten av 

alla människorättsaktivisten. Denna användning av konfliktramen leder till att Zhou Shifeng 

främst framställs som ett offer i denna ram. 

 

5.2.4 Moralramen 

I denna del presenteras ett citat där moralramen förekommer. Moralramen är den minst 

förekommande ramen i South China Morning Post. Den står för 6 % av de nyhetsramar som 

identifierats i South China Morning Post och har använts i 1 artikel, den är: artikel 23. 

Exempel på moralramen: 

Artikel 23 

Enligt denna artikel har de rapporteringar som kinesisk media gett angående tillslaget och 

rättegången varit en del av en förtalskampanj emot människorättsaktivisterna. Syftet med 

denna kampanj ska enligt författaren ha varit att få läsare att betrakta dessa aktivister som 

kriminella. I citatet uppmanar författaren den kinesiska regeringen till en rättvis rättegång för 

Zhou Shifeng och de andra advokaterna.  

 

Even if the detained lawyers have committed crimes, the criminal proceedings against them 

must also be lawful, justified and in line with international standards.57 

 

Vad gäller hur Zhou Shifeng framställs i denna ram så framställs han neutralt. South China 

Morning Post uttrycker inte om dem anser är skyldig till ett brott eller inte, det förekommer 

heller inga moraliska budskap kring om Kinas regering agerar rätt eller fel. Den enda 

moralramen som har identifierats har varit i syfte att uppmana Kinas regering till en rättvis 

rättegång vilket tyder på att South China Morning Post intar en neutral inställning angående 

                                                           
57 http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1844025/china-needs-its-human-rights-lawyers-
fortify-its-rule-law 07/12-16 12:55 
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Zhou Shifeng i denna artikel. Dock är det svårt att dra en konklusiv slutsats kring 

framställningen av Zhou Shifeng i denna ram då den endast förekommer vid ett tillfälle. 

Resultatet av denna undersökning visar att den mest frekventa nyhetsramen i South China 

Morning Post är ansvarsramen. De mindre frekventa nyhetsramarna är: mänskliga 

intresseramen, konfliktramen och moralramen. Den ekonomiska konsekvensramen 

förekommer inte i någon av artiklarna. Vidare vad gäller hur Zhou Shifeng framställs i dessa 

ramar har majoriteten av nyhetsramarna främst porträtterat Zhou Shifeng fördelaktigt.  

 

5.3. Folkets Dagblad och South China Morning Post - Likheter och skillnader 

Denna del besvarar frågeställningen Finns det några likheter/skillnader mellan hur Zhou 

Shifeng framställs i South China Morning Post jämfört med Folkets Dagblad baserat på vilka 

av Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar som använts och hur de använts av de båda 

tidningarna?  

I det nedanstående diagrammet presenteras de nyhetsramar som framgått i både Folkets 

Dagblad och South China Morning Post. Utifrån detta diagram kan man se hur de 

nyhetsramar som framgått i de båda tidningarna skiljer sig från varandra. 

 

 

 

Det man kan se i ovanstående diagram är att i både Folkets Dagblads och South China 

Morning Post förekommer ansvarsramen i majoriteten av artiklarna. I South China Morning 

Post kan man se en större förekomst av denna ram jämfört med Folkets Dagblad. Skillnaden 
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mellan hur ofta ansvarsramen har framgått mellan de två tidningarna är 8 procentenheter, 

Folkets Dagblad (48 %) och South China Morning Post (56 %). Den mänskliga intresseramen 

är den nyhetsram som skiljer sig minst när det gäller frekvensen som den framkommer i de 

båda tidningarna. Skillnaden mellan hur ofta den mänskliga intresseramen förekommer i 

tidningarna är endast 5 procentenheter, Folkets Dagblad (14 %) och South China Morning 

Post (19 %). Det är främst i tre av ramarna som man kan se tydliga skillnader i förekomsten 

av nyhetsramar, dessa nyhetsramar är: moralramen, den ekonomiska konsekvensramen och 

konfliktramen. Skillnaden mellan hur ofta moralramen används i Folkets Dagblad och South 

China Morning Post är 23 procentenheter, Folkets Dagblad (29 %) och South China Morning 

Post (6 %). Varken den ekonomiska konsekvensramen eller konfliktramen förekommer i båda 

tidningarna.  

Vad gäller hur Zhou Shifeng framställts i Folkets Dagblad och South China Morning Post 

så kan man främst finna skillnader i deras porträttering av honom, dock finns det vissa 

likheter. Vad gäller förekomsten av ramar i deras artiklar så är den mest förekommande ramen 

i båda tidningarna ansvarsramen. Dock skiljer det sig hur Zhou Shifeng framställs i denna ram.  

I Folkets Dagblad framgår det att ansvaret för protesterna och rättegången ligger hos Zhou 

Shifeng, då det är han som ska ha uppmanat de andra advokaterna till att agera, varit ansvarig 

för en rad av olika brott och planerat att störta Kinas nuvarande regering (se 5.1.4. 

Ansvarsramen). I South China Morning Post läggs ansvaret istället på Kinas regering, då 

tillslaget och rättegången beror på deras förföljelse av människorättsaktivister, inte på att 

människorättsaktivisterna begått några brott (se 5.2.1. Ansvarsramen). Vilket innebär att i den 

ena tidningen framställs Zhou Shifeng som en brottsling, i den andra framställs han som ett 

offer. 

Den ram som skiljer sig minst procentuellt är den mänskliga intresseramen. Men även i 

denna ram skiljer det sig i hur tidningarna använt denna ram för att framställa Zhou Shifeng. I 

båda tidningarna förekommer den mänskliga intresseramen i citat från Zhou Shifengs kolleger, 

trots detta ser man klara skillnader hur den mänskliga intresseramen använts för att framställa 

Zhou Shifeng. Utifrån de citat som är tagna från Folkets Dagblad presenteras två bilder av 

Zhou Shifeng, den ena är som en samvetslös brottsling som utnyttjar sina kollegor och den 

andra är också som en brottsling, fast en som fortfarande har en chans att sona för sina brott. 

De känslor som citaten ska frammana verkar vara ilska och sympati. (se 5.1.1. Den mänskliga 

intresseramen) Utifrån de citat som är tagna från South China Morning Post presenteras Zhou 

Shifeng som en god man som hamnat i en dålig situation. De känslor som citaten ska 

frammana är sympati och empati för Zhou Shifeng, dock i artikel 22 används den mänskliga 
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intresseramen även för att frammana känslor av ilska emot Kinas regering över hur de 

behandlar Zhou Shifeng. (se 5.2.2. Den mänskliga intresseramen) Man kan således se att båda 

tidningarna använder den mänskliga intresseramen för att frammana ilska och sympati. Ilskan 

är i South China Morning Post riktad mot Kinas regering, medan den i Folkets Dagblad är 

riktad mot Zhou Shifeng. Sympatin har vissa likheter i de båda tidningarna då den i båda 

fallen är riktad till Zhou Shifeng. Denna användning av den mänskliga intresseramen har lett 

till två olika bilder av Zhou Shifeng. I South China Morning Post är han en sympatisk figur 

som läsaren ska känna empati för, medan Folkets Dagblad inte framställer honom lika 

fördelaktigt. I deras rapportering av Zhou Shifeng ska läsaren känna ilska mot Zhou Shifeng, 

men dem ska även känna sympati till att han kan sona för sina brott så länge han visar ånger 

för dem.  

Den ram som skiljer sig mest procentuellt är moralramen.  Att denna ram förekommer 

såpass sällan i South China Morning Post kan tyda på en mer neutral rapportering av 

händelserna, då de inte har tillskrivit värderingar till deras rapportering av Zhou Shifeng. I 

Folkets Dagblad är moralramen den näst mest använda ramen, vilket tyder på att de har 

tillskrivit sina egna värderingar till en stor del av artiklarna.  

Den ekonomiska konsekvensramen och konfliktramen uppvisar de största skillnaderna 

mellan tidningarna, då dessa ramar inte förekommer i båda tidningarna. Den ekonomiska 

konsekvensramen förekommer endast i Folkets Dagblad, medan konfliktramen endast 

förekommer i South China Morning Post. Att den ekonomiska konsekvensramen enbart 

förekommer i Folkets Dagblad tyder också på skillnader i hur de båda tidningarna framställer 

Zhou Shifeng. Då förekomsten av denna ram tyder på att en entitet, Zhou Shifeng i detta fall, 

anklagats för antingen orsakat en ekonomisk vinst eller förlust. I Folkets Dagblad har denna 

ram använts för att framställa Zhou Shifeng som en girig och korrupt man, då den 

ekonomiska vinsten är anknuten till Zhou Shifeng och den ekonomiska förlusten är anknuten 

till hans advokatbyrå som han ska ha förskingrat pengar från. (Se 5.1.3. Den ekonomiska 

konsekvensramen). 

Att konfliktramen endast förekommer i South China Morning Post tyder också på 

skillnader i framställningen av Zhou Shifeng, eftersom förekomsten av denna ram möjligtvis 

kan uppmuntra misstro till regeringen (se 3.1. Nyhetsramar), i detta fall till den kinesiska 

regeringen. South China Morning Post använder konfliktramen för att identifiera två sidor av 

debatten om Zhou Shifeng, Kinas regering och organisationer som verkar för mänskliga 

rättigheter. Således presenteras en sida som är för och en sida som är emot Zhou Shifeng. 
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Även denna ram placerar Zhou Shifeng i offer-rollen då Kinas behandling av honom inte 

framställs fördelaktigt i denna ram.  

Resultaten från undersökningen av South China Morning Post och Folkets Dagblad har 

presenterat två mycket olika bilder av Zhou Shifeng. I den ena är han en kriminell man som 

utnyttjar sina kollegor och förskingrar pengar från sin advokatbyrå, i den andra är han en god 

man som blivit ett offer för den kinesiska regeringens förföljelse av människorättsaktivister. 

6. Slutsatser och diskussion 

Målet med denna uppsats har varit att undersöka hur Folkets Dagblad och South China 

Morning Post framställer Zhou Shifeng med fokus på vilka nyhetsramar som används i 

rapporteringar om honom. Ytterligare mål har varit att undersöka hur de nyhetsramarna som 

är kopplade till Zhou Shifeng skiljer sig mellan de båda tidningarna. Med hjälp av denna 

fallstudie av Zhou Shifeng hoppades jag få en bild av människorättsaktivisternas situation i 

Kina. Detta mål har bestått av tre frågor vars resultat kommer tydas och förklaras i de 

nedanstående delarna. 

 

6.1. Framställningen av Zhou Shifeng i Folkets Dagblad 

Vad gäller forskningsfrågan gällande hur utifrån Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar 

Zhou Shifeng framställts i Folkets Dagblad kan man se stora skillnader i vilka nyhetsramar 

som har använts och hur de har använts. Som tidigare nämndes i 5. Resultat och analys var de 

nyhetsramar som främst förekom i Folkets Dagblad ansvarsramen och moralramen. De 

nyhetsramar som inte förekom lika frekvent var den ekonomiska konsekvensramen och den 

mänskliga intresseramen. Konfliktramen framgick inte i någon av artiklarna från Folkets 

Dagblad.  

Genom deras användande av ansvarsramen kan man tyda att Folkets Dagblad lägger 

skulden främst hos Zhou Shifeng, vilket speciellt går att se i de citat som använts som 

exempel för ansvarsramen. (Se 5.1.4 Ansvarsramen) Ytterligare hade även vissa artiklar där 

ansvarsramen framgick i publicerats långt innan hans rättegång. Man kan således anta att även 

innan hans rättegång så skulle han bedömas som skyldig. Baserat på detta är det inte 

överraskande att konfliktramen inte har framgått i någon av Folkets Dagbladets artiklar då det 

inte var nödvändigt att inkludera någon annan entitet i diskussionen. Ansvaret för händelsen 

skulle endast läggas på Zhou Shifeng och resten av människorättsaktivisterna. Ytterligare 
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diskuterade Semetko att närvaron av konfliktramen i tidningar kan uppmuntra misstro till 

regeringen, vilket även kan förklara varför denna ram inte är närvarande i Folkets Dagblad.  

Moralramen var också en av de nyhetsramar som ofta framgick i Folkets Dagblad. Denna 

ram framgick bland annat som uppmananden om att inte agera som Zhou Shifeng. 

Förvånansvärt nog användes inte enbart citat för denna ram som Semetko förklarade att 

journalister brukar göra. Istället har denna ram förekommit i journalisternas egna åsikter. I 

exemplet för moralramen användes dock den moraliska uppmaningen i samband med ett citat 

av Zhou Shifeng vilket kan betyda att moralramen i detta fall även var ett försök att tillskriva 

ett moraliskt budskap till det Zhou Shifeng sade, även om det kanske inte var det han menade. 

I flertal av de andra moralramarna har dock det moraliska budskapet förekommit utan någon 

koppling till ett citat.  

De nyhetsramar som inte framgick lika ofta var den ekonomiska konsekvensramen och den 

mänskliga intresseramen. Den ekonomiska konsekvensramen har främst framkommit i 

koppling med antydningar om att Zhou Shifeng förskingrat pengar. Vidare har den mänskliga 

intresseramen endast identifierats i citat från Zhou Shifengs kolleger, i dessa redogör de för 

hur hans handlingar personligen har påverkat dem och vilka förhoppningar de har för honom.  

Den sammanställda bild man får av Zhou Shifeng baserat på resultatet av denna studie är 

en ytterst negativ bild. Då han med hjälp av ansvarsramen i Folkets Dagblad framställs som 

antingen ansvarig för eller bara inblandad i en brottslig grupp som orsakar skada både mot 

landet och mot det kinesiska folket. Moralramen har använts för att göra det klart för läsaren 

att hans handlingar och idéer inte bara är skadliga för det kinesiska folket utan för hela 

samhället. Vidare är det möjligt att närvaron av den ekonomiska konsekvensramen kan få 

honom att framstå som en girig man som endast är ute efter sina egna intressen. Ytterligare, 

som diskuterades tidigare i denna del, har även frånvaron av konfliktramen påverkat den 

negativa framställningen Zhou Shifeng haft i Folkets Dagblad då det inte finns något parti i 

debatten som försvarar honom. Av detta kan man dra slutsatsen att Zhou Shifeng framställs, 

inte som en person, utan mer som ett samhällsproblem. 

 

6.2. Framställningen av Zhou Shifeng i South China Morning Post 

Vad gäller frågan om hur utifrån Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar Zhou Shifeng 

framställts i South China Morning Post kan man även här se tydligt vilka nyhetsramar som 

framkommer mer frekvent än de andra. Som man kunde se i 5. Resultat och analys så var de 

nyhetsramar som främst förekom i South China Morning Post ansvarsramen, den mänskliga 
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intresseramen och konfliktramen. Den nyhetsram som inte förekom lika frekvent var 

moralramen. Den ekonomiska konsekvensramen förekom inte i någon av South China 

Morning Posts artiklar.   

I South China Morning Post har ansvarsramen huvudsakligen använts till att peka ut Kinas 

regering som de skyldiga, och Zhou Shifeng som offer för deras agerande. Även den 

mänskliga intresseramen följer samma mönster då journalisterna huvudsakligen använder citat 

från Zhou Shifengs kollegor som beskriver en positiv bild av honom. Konfliktramen har 

identifierats genom att journalisterna tar upp två sidor av debatten kring rättegången, Kinas 

regering och organisationer som verkar för mänskliga rättigheter, och diskuterar deras syn på 

Zhou Shifeng och hur hans rättegång går till.  

I den mindre använda ramen, moralramen, framställs Zhou Shifeng i samma ljus som de 

andra. Moralramen har i detta fall inte använts för att beskriva Zhou Shifengs beteende som 

gott eller ont, utan har istället använts för att uppmana till ett rättvist hanterande av Zhou 

Shifeng rättegång. I exemplet för moralramen uppmanar en man till att Zhou Shifengs 

rättegång borde följa lagen och vara rättvis. (Se 5.2.4. Moralramen) Detta tyder på att South 

China Morning Post intar en neutral inställning angående detta ämne.  

Den sammanställda bilden man får av Zhou Shifeng baserat på South China Morning Posts 

artiklar är således mer positiv än Folkets Dagblad. Den mänskliga intresseramen, 

ansvarsramen och konfliktramen har framställt en positiv bild av Zhou Shifeng, som en 

person som verkar för människors rättigheter. Moralramen framställer en neutral bild av Zhou 

Shifeng men uppmanar till att rättegången ska vara rättvis.    

 

6.3. Skillnaden mellan Folkets Dagblad och South China Morning Post 

Gällande den sista forskningsfrågan huruvida det finns några likheter/skillnader mellan hur 

Zhou Shifeng framställs i South China Morning post jämfört med Folkets Dagblad baserat på 

Semetkos och Valkenburgs nyhetsramar så har undersökningen gett tydliga resultat. Utifrån 

resultaten har jag främst funnit skillnader mellan hur de båda tidningarna framställer Zhou 

Shifeng. Dock kan man även se vissa likheter i vilka nyhetsramar som förekommer i 

tidningarna. Att vissa nyhetsramar inte förekommer i båda tidningarna visar också på 

skillnaderna mellan tidningarna. Som jag tidigare har gått igenom i delarna 7.1. 

Framställningen av Zhou Shifeng i Folkets Dagblad och 7.2. Framställningen av Zhou 

Shifeng i South China Morning Post är det två väldigt olika bilder av Zhou Shifeng som 

presenteras i tidningarna. De båda tidningarna har tillskrivit ansvaret för händelsen till olika 
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entiteter. Dessutom har deras användningar av citat i samband med den mänskliga 

intresseramen skilt sig åt. Skillnaden i nyhetsramar har varit central i hur dessa tidningar 

framställt Zhou Shifeng. Folkets Dagblad har med hjälp av ansvarsramen och moralramen 

framställt Zhou Shifeng som ett problem för samhället som måste avlägsnas. I South China 

Morning Post har istället Zhou Shifeng framställts som en medlem i gruppen av 

människorättsadvokaterna. Han har inte hamnat i fokus som i Folkets Dagblads rapportering 

av honom, utan South China Morning Post har istället fokuserat på Kinas behandling av 

honom. Detta kan man avläsa av att ansvarsramen i South China Morning Post främst lägger 

ansvaret på Kinas regering inte på Zhou Shifeng. Vidare kan detta förklara varför det 

identifierades mycket färre nyhetsramar i South China Morning Post än i Folkets Dagblad: 

Zhou Shifeng sågs mer som en deltagare i gruppen än som den centrala figur han framstår 

som i Folkets Dagblad. 

Grunden för dessa skillnader är troligen att tidningarna kommer från två olika områden 

vars ideologier skiljer sig stort. Hongkong är en särskild administrativ region i södra Kina, 

vilket betyder att även om den är kopplad till Kina så skiljer sig Hongkongs lagar och regler 

från Kinas. Ytterligare en möjlig förklaring är att Folkets Dagblad är en statsägd tidning 

medan South China Morning Post till viss del kontrolleras av marknaden, vilket innebär att 

Folkets Dagblad kan tendera att vinkla nyheter så de inte skadar partiets rykte. 

 

6.4. Diskussion 

Utifrån denna undersökning kan man dra slutsatsen att situationen för människorättsaktivister 

i Kina är väldigt svår. Därav är det extra viktigt att det görs fler undersökningar kring detta. 

Även om det existerar många studier inom området mänskliga rättigheter i Kina är trots detta 

den kinesiska medias framställning av människorättsaktivister fortfarande relativt outforskad. 

Vid sökningar av detta ämne kunde jag inte finna någon studie som jämför behandlingen av 

en människorättsaktivist mellan en kinesisk tidning och en utländsk tidning. Med tanke på den 

kinesiska medias koppling till staten finns det goda anledningar att undersöka detta område. 

Det viktiga med denna undersökning har således varit att den kan ge en djupare förståelse av 

den kinesiska regeringens syn på människorättsaktivister än vad regeringens officiella 

uttalanden kan.  

På grund av bristen av tidigare forskningen kring detta specifika ämne så var jag tvungen 

att begränsa mig till den tidigare forskning som tillämpade samma teori inom studier av 

kinesiska media. Att jämföra denna undersökning med den tidigare forskningen har därav 
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varit problematiskt eftersom, trots att samma teori tillämpas, så skiljer sig de områden som 

har undersökts. Men trots detta kan man finna vissa likheter mellan resultaten i denna 

undersökning och en av de tidigare studierna. Den tidigare forskningen vars resultat mest 

stämmer in med denna är Mastin och Zhous studie om censureringen av Google i Kina. Både i 

deras studie och i föreliggande undersökning fann man att den mänskliga intresseramen och 

konfliktramen förekom minst i kinesisk media, men mer i utländsk media. Av min studie kan 

man alltså finna stöd för iden att South China Morning Post är influerad av västerländsk 

media då samma ramar som förekom i denna tidning även förekom i de amerikanska 

tidningarna. 

Metoden för denna uppsats har visat sig vara tillförlitlig men det finns vissa förbättringar 

som kan göras i framtida forskning. Förbättringar skulle ha varit att använda av 2-3 andra 

bedömare som kunde ha identifierat nyhetsramar i artiklarna. Detta innebär inte att 

undersökningens resultat skulle ändras ifall man hade tillgång till dessa resurser, men om det 

användes skulle det förstärka studiens reliabilitet. Dock var dessa resurser inte tillgängliga när 

denna undersökning genomfördes.  

7. Vidare forskning 

För vidare forskning vore det intressant att även göra en undersökning av hur andra advokater 

framställdes i media under denna rättegång. Andra möjligheter är att istället för att göra en 

jämförelse med South China Morning Post så kan man göra en jämförelse med annan 

västerländsk media, som till exempel BBC eller New York Times. Om undersökningen hade 

ett längre tidsspann hade det även funnits möjlighet att utföra en djupare undersökning om hur 

framställningen av människorättsaktivister förändrats i media. I framtida forskning vore det 

även bättre om det vore möjligt att ta källmaterialet från Asiaportal istället för direkt från 

Folkets Dagblads egen webbsida, då detta är en mer tillförlitlig källa. 
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The Hong Kong Journalist Association. xinwen ziyou weicheng gaoji 新聞自由 危城告急 

[Pressfrihet under belägring] Xianggang jizhe xiehui 香港記者協會  [The Hong Kong 

Journalist Association], 2014-07  

http://www.hkja.org.hk/site/Host/hkja/UserFiles/file/Annual%20Report%202014_Chinese.pd

f (Hämtad: 2016-11-12) 

 

The Hong Kong Journalist Association. Yi guo liang yan gang mei shen xian yishi xingtai 

zhan 一國兩魘港媒深陷意識形態戰 [Ett land två mardrömmar, Hongkong media i djupt 

ideologiskt krig] Xianggang jizhe xiehui 香港記者協會  [The Hong Kong Journalist 

Association], 2016-07 

http://www.hkja.org.hk/site/Host/hkja/UserFiles/file/annualreport/Annual%20Report%20201

6.pdf (Hämtad: 2016-11-12) 
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8.3. Artiklar - Folkets Dagblad 

Artikel 1 

Huang, Qingchang 黄庆畅, Zou, Wei  邹伟, "Jie kai "weiquan" shijian de heimu" 揭开“维

权”事件的黑幕 [Avslöjandet av "rättighets"-eventets mörka baksida], Renmin Ribao 人民

日报 [Folkets dagblad], 2015-07-12, http://hlj.people.com.cn/n/2015/0713/c368291-

25557293.html%  (Hämtad: 2016-10-25) 

 

Artikel 2 

Xinhua nyhetsbyrå 新华社, "Renmin genben liyi guojia falü zunyan burong tiaozhan"人民根

本利益国家法律尊严不容 挑战 [Att lagens okränkbarhet är för folkets grundläggande 

intresse får inte ifrågasättas], Renmin Ribao 人民日报 [Folkets dagblad], 2016-08-05, 

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2016-08/06/nw.D110000renmrb_20160806_6-04.htm 

(Hämtad: 2016-10-12)  

 

Artikel 3 

Huang, Qingchang 黄庆畅, Zou, Wei 邹伟 "Beijing fengrui lüsuo an zhuizong" 北京锋锐律

所案追踪 [Beijing Fengrui advokatbyrås spår av fall], Xinhua wan 新华网 [Xinhua Web], 

2015-07-18 

http://news.xinhuanet.com/2015-07/18/c_1115967431.htm (Hämtad: 2016-10-25) 

 

Artikel 4 

Zhang, Daoying  张道营, ""Sike lüshi" de anran jieju——jujiao beijing fengrui lüsuo zhuren 

zhoushifeng an tingshen" 死磕律师”的黯然结局——聚焦北京锋锐律所主任周世锋案庭

审 [Det sorgliga slutet av "Sike advokaten"——Fokus på Beijing Fengrui advokatbyråns chef 

Zhou Shifengs rättegång], 

Xinhua wan 新华网 [Xinhua Web], 2016-08-05, 

http://news.xinhuanet.com/politics/2016-08/05/c_129205656.htm (Hämtad: 2016-10-25) 

 

Artikel 5 

Anonym "Renmin ribao pinglunyuan: yong fazhi shouhu guojia anquan"人民日报评论员：

用法治守护国家安全 [Folkets dagblads kommentator: Att använda lagen för att skydda 
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landets säkerhet], Renmin Ribao 人民日报 [Folkets dagblad], 2016-08-05 

http://opinion.people.com.cn/n1/2016/0805/c1003-28615438.html (Hämtad: 2016-10-12) 

 

Artikel 6 

Ding, Feng 丁峰, "Zhoushifeng an yishen dang ting xuanpan dianfu guojia zhengquan 

zuiming chengli" 周世锋案一审当庭宣判 颠覆国家政权罪名成立 [Zhou Shifengs har vid 

sin första rättegång fått sin dom, han har dömts för subversiv verksamhet], Renmin Ribao 人

民日报 [Folkets dagblad], 2016-08-05  

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2016-08/05/nw.D110000renmrb_20160805_1-10.htm 

(Hämtad: 2016-10-12)  

 

Artikel 7 

Zhang, Yang 张洋, "Qi rong lüshi dui wu de "haiqunzhima"pohuai fazhi" 岂容律师队伍的

“害群之马”破坏法治 [Hur kan vi tillåta detta "svarta får" av advokatgrupp att förstöra 

rättssystemet], Renmin Ribao 人民日报 [Folkets dagblad], 2015-07-19  

http://opinion.people.com.cn/n/2015/0719/c1003-27325129.html (Hämtad:2016-10-25) 

 

Artikel 8 

Anonym, "Ruo qiang ban "renquan jiang" shi dui renquan de jianta he qinfan" 若强颁“人权

奖”，是对人权的践踏和侵犯 [Om hon med tvång tilldelas "Pris för mänskliga rättigheter, 

så är detta ett övergrepp och kränkning av mänskliga rättigheter], Renmin Ribao 人民日报 

[Folkets dagblad], 2016-08-06  

http://paper.people.com.cn/rmrb//html/2016-08/06/nw.D110000renmrb_20160806_3-05.htm 

(Hämtad: 2016-10-12) 

 

Artikel 9 

Liu, Huan 刘欢,Wang, Jianhua 王建华, Zou, Wei  邹伟,"" 述评：中国依法维护人权的决

心是坚定的 [Kommentar: Kinas beslutsamhet att skydda mänskliga rättigheter är fast],  

Xinhua wan 新华网 [Xinhua Web], 2015-07-21  

http://news.xinhuanet.com/legal/2015-07/21/c_1115997158.htm (Hämtad: 2016-10-12) 
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Artikel 10 

Anonym "Tujie: zhoushifeng deng 4 renfan dianfu guojia zhengquan zui bei panxing, tamen 

daodi ganle shenme?" 图解：周世锋等 4人犯颠覆国家政权罪被判刑，他们到底干了什

么？[Illustration: Zhou Shifeng och 4 andra fångar har dömts för subversiv verksamhet men i 

slutändan vad är det de har gjort?], Renmin Ribao 人民日报 [Folkets dagblad], 2016-08-11  

http://politics.people.com.cn/n1/2016/0811/c1001-28629642.html (Hämtad: 2016-10-12) 

 

Artikel 11 

 Xinhua nyhetsbyrå 新华社, "Quanguo lü xie fuze ren jiu zhoushifeng dianfu guojia 

zhengquan an da jizhe wen" 全国律协负责人就周世锋颠覆国家政权案答记者问 

[Föreståndaren för ACLA har svarat på reporterns frågor kring fallet av Zhou Shifengs 

subversiva verksamhet], Xinhua wan 新华网 [Xinhua Web], 2016-08-04 

http://politics.people.com.cn/n1/2016/0804/c1001-28612361.html (Hämtad: 2016-12-09) 

 

Artikel 12 

Anonym "Zhoushifeng hushigen diyanmin gouhong guo dianfu guojia zhengquan an yishen 

gongkai kaiting shenli bing dangting xuanpan"周世锋胡石根翟岩民勾洪国颠覆国家政权案

一审公开开庭审理并当庭宣判 [Zhou Shifeng, Hu Shigen, Di Yanmin och Gou Hongguo 

vid den första offentliga offentliga utfrågningen av domstolen och domstolens dom], Renmin 

Ribao 人民日报 [Folkets dagblad], 2016-08-06, http://paper.people.com.cn/rmrb//html/2016-

08/06/nw.D110000renmrb_20160806_1-05.htm (Hämtad: 2016-12-09) 

 

8.4. Artiklar - South China Morning Post 

Artikel 13 

Staff Reporter. Prominent Chinese human rights advocates to go on trial in Tianjin a year 

after sweeping crackdown. South China Morning Post. 2016-08-02 

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1997893/prominent-chinese-

human-rights-advocates-go-trial (Hämtad: 2016-11-30) 

 

Artikel 14 

Zhuang, Pinghui, Gan, Nectar. Activists in profile: four faces of the Chinese rights movement. 

South China Morning Post. 2016-08-06.  
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http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1999824/activists-profile-four-

faces-chinese-rights-movement (Hämtad: 2016-11-30) 

 

Artikel 15 

Yu, Verna. What China's crackdown on lawyers says about authorities' fear of burgeoning 

rights defence movement. South China Morning Post. 2015-07-16. 

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1840611/what-chinas-crackdown-

lawyers-says-about-authorities (Hämtad: 2016-11-30) 

 

Artikel 16 

Lau, Mimi. 12 months after crackdown, Chinese rights lawyers call for release of detained 

colleagues. South China Morning Post. 2016-07-09. 

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1987372/12-months-after-

crackdown-chinese-rights-lawyers-call (Hämtad: 2016-12-05) 

 

Artikel 17 

Jun, Mai. China to prosecute prominent rights lawyer and legal assistant on subversion 

charges. South China Morning Post.2016-07-16 

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1990383/china-prosecute-

prominent-rights-lawyer-and-legal (Hämtad: 2016-12-07) 

 

Artikel 18 

Jun, Mai, Gan, Nectar. Head of Beijing law firm gets seven years as crackdown on rights 

activists continues. South China Morning Post. 2016-08-04  

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1999111/beijing-law-firm-director-

jailed-seven-years-sweeping (Hämtad: 2016-12-07) 

 

Artikel 19 

Jun, Mai. How Chinese rights lawyer’s courtroom mea culpa went off script. South China 

Morning Post. 2016-08-22  

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2006700/how-chinese-rights-

lawyers-courtroom-mea-culpa-went (Hämtad: 2016-12-07) 
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Artikel 20 

Agence France-Presse. ‘The smog is thick and the night dark’: China charges seven human 

rights lawyers with subversion. South China Morning Post. 2016-01-12 

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1900498/smog-thick-and-night-

dark-china-charges-seven-human (Hämtad: 2016-12-07)  

 

Artikel 21 

Chi-Yuk, Choi, Gan, Nectar. Threats, torture, intimidation: legal experts raise suspicions of 

coercion in trials of Chinese rights activists. South China Morning Post. 2016-08-06  

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1999827/threats-torture-

intimidation-legal-experts-raise (Hämtad: 2016-12-07)  

 

Artikel 22 

Yu, Verna, Lee, Danny. Published ‘confessions’ stoke fair trial fears for lawyers held in 

Chinese crackdown. South China Morning Post. 2015-07-19 

http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1841387/published-confessions-

stoke-fair-trial-fears-lawyers (Hämtad: 2016-12-07) 

 

Artikel 23 

Zhou, Zunyou. China needs its human rights lawyers to fortify its rule of law. South China 

Morning Post. 2015-07-27 

http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1844025/china-needs-its-human-

rights-lawyers-fortify-its-rule-law (Hämtad: 2016-12-07) 
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8.5. Bilaga 1 - Semetkos och Valkenburgs kriterier för nyhetsramar 

Dessa är en direkt översättning av de frågor som besvarats för att identifiera nyhetsramar i 

Folkets Dagblad och Sout China Morning Post. Samtliga frågor är tagna från Semetkos och 

Valkenburgs studie "Framing European Politics: A content analysis of press and telvision 

news".58 

 

Ansvarsramen 

- Föreslår artikeln att regeringen i någon utsträckning har förmågan att lösa problemet? 

- Föreslår artikeln att regeringen i någon utsträckning är ansvarig för problemet? 

- Föreslår artikeln lösningar till problemet? 

- Föreslår artikeln att en individ (eller en grupp i samhället) är ansvarig för problemet?  

- Föreslår artikeln att problemet behöver brådskande åtgärder? 

 

Den mänskliga intresseramen  

- Tillskriver artikeln problemet ett mänskligt exempel eller ett "mänskligt ansikte"? 

- Använder artikeln adjektiv eller personliga anekdoter som frammanar känslor såsom ilska, 

empati, sympati eller medkänsla? 

- Betonar artikeln hur individer eller grupper påverkas av problemet? 

- Skildrar artikeln personernas privata eller personliga liv? 

- Innehåller artikeln artikeln visuell information som kan frammana känslor såsom ilska, 

empati, sympati eller medkänsla?   

 

Konfliktramen 

- Återspeglar artikeln konflikter mellan partier, individer, grupper eller länder? 

- Förebrår ett parti, individ, grupp eller land en annan? 

- Hänvisar artikeln två eller fler sidor av ett problem? 

- Hänvisar artikeln till vinnare eller förlorare? 

 

Moralram 

- Innehåller artikeln några moraliska budskap? 

- Hänvisar artikeln till moral, Gud eller religiösa läror? 

- Förordar artikeln specifika föreskrifter om hur man ska bete sig? 

                                                           
58 Semetko, H. A., Valkenburg, P. M. Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television 
News. I Journal of Communication, Spring (2000)  100 
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Den ekonomiska konsekvensramen 

- Nämns finansiella förluster eller vinster nu eller i framtiden? 

- Nämns kostnader/utgifter som är inblandade? 

- Hänvisar artikeln till ekonomiska konsekvenser av att vidta eller inte vidta en åtgärd? 

 


