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Abstract  
Amnesty International & Human Rights Watch – Two nonprofit organizations frames for the reality  

 (Amnesty International & Human Rights Watch – Två ideella organisationers ramar för verkligheten)  

 

Author: Emma Lavesson  

 

Aim: The aim of this essay is to explain and understand how the two nonprofit organizations 

Amnesty International and Human Rights Watch construct and define themselves. What framework 

for their perspective on reality and the discourse can be find in their presentation?  
  

Method and Material: Both Amnesty International and Human Rights Watch has a 

international website on which they present themselves as an organization. These texts will be 

analyzed with a critical discourse analysis, the outcome of this will then be analyzed with the concept 

of framing, as used by Robert Entman.  
 

Main results: Despite the fact that both Amnesty International and Human Rights Watch can be 

said to have the same vision and goal with their work for human rights they differ from each other by 

the way they work and in what they put value.  

The image that Amnesty International is trying to convey is softer and is more about a communion 

and a struggle together from a grassroots level. Amnesty International is a member based 

organization, their power and strength lies in their size, in the large number of member and spread 

over the world. It also lies in their independence from political, religious and commercial interests. 

These are things that recur again and again in the texts that present the organization.  The lexical 

presentation is characterized by “soft” values. Human Rights Watch on the other hand has a harder 

image; they have a mare professional approach where the work takes place at a higher level and 

through pressure on governments. The power and strength lies in their work with large amounts of 

unbiased reports which they publish each year based on thorough investigations and the lobbying 

and advocacy for the exercises to put pressure on governments. The lexical presentation is 

characterized by “hard” values. 
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1. Inledning   
Alla organisationer är beroende av att deras budskap förmedlas på rätt sätt till rätt 

målgrupp. De är även beroende av att skapa bra relationer med andra organisationer och 

institutioner samt med eventuella kunder eller medlemmar. Därför arbetar organisationer 

med PR och marknadsföring för att få ut sitt budskap på rätt sätt, för att sätta ramar för den 

verklighet de verkar i och definiera situationer de vill ha kontroll över. Detta för att skapa en 

gemensam referensram. De flesta organisationer har någon form av vinstintresse och arbetar 

med marknadsföring och PR för att sälja en produkt, för att få fler kunder och därmed en 

ökad vinst. Men även ideella organisationer utan kommersiella mål använder sig av 

marknadsföring och PR för att konkurrera. Två exempel på ideella organisationer är 

Amnesty International och Human Rights Watch. Deras mål och vision är att göra världen 

till en bättre plats och med sin marknadsföring försöker de värva fler medlemmar som delar 

deras vision och syn på världen. Båda dessa organisationer kan sägas arbeta för en ”bra sak” 

och idag finns det en mängd organisationer som på olika sätt arbetar för att göra världen till 

en bättre plats för alla, beroende på vart ens intresse ligger är det bara att välja och vraka. 

Alla dessa organisationer konkurrerar med varandra.  

Personligen ligger mitt intresse i de mänskliga rättigheterna, och jag har därför valt att 

engagera mig i den ideella organisationen Amnesty International som arbetar för dessa 

rättigheter och är bland de största inom detta område. En annan ideell organisation som är 

bland de största inom detta område är Human Rights Watch. Trots att Amnesty 

International och Human Rights Watch har gemensamma intressen och kompletterande 

verksamheter, och att de inte har några kommersiella, politiska eller religiösa mål, 

konkurrerar de med varandra. De konkurrerar om inflytande och om makt, om 

uppmärksamhet i medier, om plats i människors medvetande, om medlemmar och 

ekonomiska bidrag. Mitt intresse för och kunskap om de mänskliga rättigheterna och ideella 

organisationer gör att jag frågar mig vad det är som skiljer dessa två organisationer från 

varandra och vad de gör för att konkurrera med varandra, när det de kämpar för är samma 

”goda sak”? Hur får de fram just sin cause och värvar medlemmar? Vad skiljer dem åt i sitt i 

grunden lika budskap: att kämpa för de mänskliga rättigheterna?  

Detta är temat för denna uppsats.  
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1.1. Frågeställning 
Hur konstruerar och definierar Amnesty International och Human Rights Watch sig själva? 

Vilka ramar för det perspektiv på verkligheten och vilken diskurs går att urskilja i deras 

presentationer av sig själva på respektive hemsida?  Vilket syfte trycker de på, vad är det för 

image och budskap de försöker förmedla via sin presentation? Vad i materialet hämtat från  

hemsidorna skiljer de två organisationerna från varandra? Det som ska försöka urskiljas är 

hur texterna ser ut samt vad de egentligen innehåller och säger, det skall även försökas hittas 

svar på frågan varför de ser ut som de gör. 

1.2. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att försöka förstå och förklara hur de två ideella 

organisationerna, Amnesty International och Human Rights Watch, gör för att marknadsföra 

sig och sin vision i sina presentationer på respektive hemsida. Hur konstrueras deras 

perspektiv på verkligheten och deras diskurs, vilka känslor och bilder trycker de på i sitt 

budskap, vilka ramar och gestaltningar går det att urskilja i deras presentationer?  Resultatet 

av en kritisk diskursanalys av hemsidorna har analyserats med hjälp av Robert Entmans 

framingkoncept, och jämförts för att komma åt och få en förståelse för hur Amnesty 

International och Human Rights Watch särskiljer sig från varandra och vilka ramar och 

gestaltningar som finns. 

1.3. Disposition  
Efter detta inledande kapitlet, som nedan fortsätter med vidare information om de två 

organisationerna, följer kapitel två – Teori och Litteratur. Detta kapitel är uppdelat på två 

rubriker. Under den första diskuteras kort vad marknadsföring och PR är, under följande 

rubrik presenteras Robert Entmans framingkoncept om ramar, perspektiv och symbolisk 

makt.  I kapitel tre – Metod och Material presenteras först den kritiska diskursanalysen, såsom 

den har använts i denna uppsats, sedan följer kapitel fyra med en presentation av de texter 

från hemsidorna med citat för att exemplifiera hur de uttrycker sig  

I kapitel fem – Analys presenteras kritiska diskursanalysen. Först har respektive 

organisations presentation analyserats på en makrostrukturell nivå och sedan på en 

mikrostrukturell nivå. Sedan har resultatet av den kritiska diskursanalysen analyserats med 

hjälp av konceptet framing, för att tydligt få fram de perspektiv och diskurser som 

organisationerna använder sig av.  I det sjätte, och avslutande kapitlet, har den 

återkopplande diskussionen och slutsatserna presenterats samt tillsist ett avslut där tankar 

och funderingar kring resultatet samt vidare forskning presenterats. 
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1.4. Vad är Amnesty International? 
Amnesty International är en världsomspännande ideell organisation vars vision är att varje 

människa ska åtnjuta de mänskliga rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna.1 Dessa innefattar bland annat att alla människor är fria, lika mycket 

värda och har samma rättigheter och är lika inför lagen. Ingen får utsättas för tortyr, ingen 

får hållas i slaveri, ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas samt att 

alla har rätt till en rättvis, offentlig, oberoende och opartisk rättegång.2  

Organisationen grundades 1961 av den brittiska advokaten Peter Benenson. Han startade en 

kampanj för att uppmärksamma att det fanns människor som satt fängslade på grund av 

sina politiska åsikter, något han själv fått upp ögonen för efter att ha läst en artikel om två 

portugisiska studenter som dömts till fängelse efter att ha skålat för friheten. Peter Benenson 

valde att kalla dessa fångar för samvetsfångar, vilket Amnesty International kallar dem än 

idag.3 Idag har Amnesty International över 2,8 miljoner medlemmar och bidragsgivare i mer 

än 150 länder, huvudkontoret ligger i London och har över 400 anställda.4 

Genom påtryckningar mot makthavare vill Amnesty International förhindra, förebygga och 

stoppa kränkningar mot de mänskliga rättigheterna, de kräver även att de som gör sig 

skyldiga till övergrepp mot dessa rättigheter ställs inför rätta. Amnesty International arbetar 

även med att sprida information, utbilda och bedriva opinionsbildning kring de mänskliga 

rättigheterna.5 

1.5. Vad är Human Rights Watch? 
Human Rights Watch är en ideell, politiskt obunden organisation med syfte att försvara och 

skydda de mänskliga rättigheterna. De vill hindra diskriminering, upprätthålla politisk 

frihet, skydda människor från inhumant handlande under krig och ställa de som överträder 

mot detta inför rätta. De utreder och avslöjar brott mot de mänskliga rättigheterna och ställer 

de ansvariga till svars, utmanar regeringar och makthavare att sluta använda kränkande 

metoder och respektera de internationella mänskliga rättigheterna.6 

Organisationen startades 1978 då Helsinki Watch bildades, vars syfte var att stödja de 

medborgargrupper som fanns i hela Sovjet och Östblocket och som skulle övervaka hur väl 

                                                           
1
 http://amnesty.org/en/who-we-are (10/11-2010) 

2
 http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf (10/11-2010) 

3
 http://amnesty.org/en/who-we-are/history (10/11-2010) 

4
 http://amnesty.org/en/who-we-are (10/11-2010) 

5
 http://amnesty.org/en/who-we-are/about-amnesty-international (10/11-2010) 

6
 http://www.hrw.org/en/about (11/11-2010) 

http://amnesty.org/en/who-we-are
http://www.fn.se/PageFiles/7177/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf
http://amnesty.org/en/who-we-are/history
http://amnesty.org/en/who-we-are
http://amnesty.org/en/who-we-are/about-amnesty-international
http://www.hrw.org/en/about
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regeringarna följde Helsingforsavtalet. Med tiden följde allt fler ”watch-grupper” och 1988 

antog organisationen slutligen det allomfattande namnet Human Rights Watch.7 

Varje år publicerar de mer än 100 rapporter och sammanfattningar om läget för de mänskliga 

rättigheterna i ungefär 90 länder. Idag har HRW mer än 280 heltidsanställda över hela 

världen och huvudkontor i New York, USA.8  

                                                           
7
 http://www.hrw.org/en/node/75134 (11/11-2010) 

8
 http://www.hrw.org/en/node/75136 (11/11-2010) 

http://www.hrw.org/en/node/75134
http://www.hrw.org/en/node/75136
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2. Teori och litteratur 

2.1. Marknadsföring och PR 
Alla företag eller organisationer använder sig av en rad olika aktiviteter för att skapa en 

efterfrågan på eller sälja en produkt, sitt märke eller ett koncept, dessa aktiviteter kallas för 

marknadsföring. En form av marknadsföring som i och med att mediesamhället har 

förändrats, och fortfarande förändras, får allt mer betydelse och har blivit allt mer mäktig är 

PR (Public Relations).9 Definitionen av PR är otydlig, men begreppet kan tydligast förklaras 

med att det handlar om arbetet att ha och underhålla goda relationer med omvärlden. PR går 

allt mer mot en ökad grad av mottagare/sändarinitiativ där sändarna vill veta vad 

marknaden vill ha. Istället för att koncentrera sig på vad sändaren har att erbjuda 

marknaden, ligger fokus på vad marknaden vill ha. Tidigare använde man sig av 

påverkansaktiviteter såsom till exempel propaganda av olika slag, medan man numera i allt 

högre grad använder sig av relationsaktiviteter. Detta för att konsumenten/mottagaren ska 

sympatisera med den vara, märke eller information som erbjuds.10   

En mer traditionell och etablerad form av marknadsföring är reklam, denna 

marknadsföringsmetod är visserligen etablerad men den har dock tappat i effekt då dagens 

konsumenter blir allt mer toleranta mot den traditionella reklamen.11 I grunden handlar både 

reklam och PR om att skapa relationer till kunderna, om än med olika metoder. För att skilja 

dem åt kan man tänka på ”icke-köpta” och ”köpta” medier, då reklam är något man 

investerar i medan PR är något man kan definiera som en kommunikation med omvärlden i 

”oköpta” medier.12 

Att fastställa gemensamma referensramar för verkligheten och definiera situationer är en 

förutsättning för att kunna upprätthålla goda relationer med omvärlden,13 vilket ju en 

organisation eller ett företag eftersträvar med sin marknadsföring. Därför spelar framing en 

viktig roll inom den PR som Amnesty International och Human Rights Watch använder sig 

av, under följande rubrik har Robert Entmans framingkoncept presenterats. 

 

 

                                                           
9
  Peter Karaszi, m fl, Stora PR-boken (Falun: ScandBook AB, 2004), s. 89-91 

10
Mats Ekström & Larsåke Larsson, Tillämpad Kommunikationsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 14 

11
 Karaszi, s. 89-91 

12
 Ibid 

13
 Denis McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory (London: SAGE, 2005), s. 464 
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2.2. Konceptet framing 
Framing är ett sätt att använda sig av symbolisk makt; man sätter ramarna för verkligheten 

och definierar situationer för att skapa en gemensam referensram och därigenom skapa goda 

relationer med omvärlden.14 Det finns egentligen ingen övergripande förklaring för exakt 

hur ramar blir inbäddade och manifesterade i texter, eller hur ramar påverkar tänkandet hos 

människor. Men Robert Entman menar att konceptet framing erbjuder ett sätt att beskriva 

makten i en kommunicerande text. Genom att analysera ramar kan man få fram exakt hur 

överföringen eller kommunikationen av information från en position till det mänskliga 

medvetandet påverkar och influerar medvetandet.15 En ram kan sägas vara nödvändig för 

att organisera information och erfarenheter som annars hade varit fragmenterad, genom att 

det ger dem ett sammanhang. Alltså att olika medieinnehåll ges en given mening av att de 

refererar till något speciellt som länkar dem till annat innehåll. 16  Enligt Entman innefattar 

framing både utmärkande och urval.17 Med utmärkande menas att information görs mer 

iögonfallande, meningsfullare eller minnesvärt. Ju mer utmärkande något är, desto större är 

chansen att läsaren uppfattar informationen, urskiljer meningen och därigenom bearbetar 

den och lagrar den.18  Att rama in något innebär att vissa perspektiv av en upplevd 

verklighet väljs ut och att dessa i en kommunicerande text görs mer utmärkande och 

framträdande. Detta görs för att framhäva ett specifikt sätt att definiera problemet, diagnostisera 

orsaken, hur man ska bedöma det moraliskt och vilka lösningar som ska appliceras på det.19  

Alltså att ramar diagnosticerar, utvärderar och förordnar. Men bara för att en text kan innehålla 

dessa funktioner, behöver den inte göra det. Precis som att en enda mening kan innehålla 

alla dessa funktioner.20 Man kan sätta ramar på många sätt, till exempel kan särskilda ord 

eller fraser användas, kontextuella referenser göras, urval av filmer och bilder, ge vissa 

exempel som typiska, göra referenser till speciella källor, och så vidare. Framing kan sägas 

vara en generell tolkning av isolerade fakta.21 

                                                           
14

 McQuail, s. 464 
15

Robert Entman, Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm  (Journal of  Communication,  

    1993, nr 43), s. 51- 52 1993 
16

 McQuail, s. 378-379 
17 Entman, s. 51- 52 
18

 Ibid, s. 53 
19

 Ibid, s. 52 
20

 Ibid, s. 52 
21

 McQuail, s. 378-379 
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Framing är dock inte något som enbart påverkar själva medietexten, även publiken 

påverkas. Publiken anses ta till sig de ramar som sätts av upphovsmännen till medietexterna 

och sedan betraktar de världen på liknande sätt.22 

Framing kan sägas ha fyra olika roller i kommunikationsprocessen; kommunikatören, texten, 

läsaren och kulturen. Kommunikatörer gör medvetna eller omedvetna bedömningar när de 

avgör vad som ska sägas, guidade av de ramar som organiserar deras egna trossystem. Detta 

innebär att de reproducerar de ramar de själva är påverkade av. Texten innehåller ramar som 

är manifesterade i närvaron eller frånvaron av ord, fraser, stereotypa bilder, källor och 

meningar som tillför tematiska förstärkande kluster av fakta eller bedömningar. De ramar 

som påverkar läsarens sätt att tänka och dra slutsatser behöver inte exakt spegla de ramar 

som kommunikatören påverkas av och har skapat eller de ramar som finns i texten, men de 

är påverkade av dessa ramar och kan även spegla dem. Med kulturen menas samlingen av 

vanligt återkommande ramar. Entman menar att kultur rentav kan definieras som det 

empiriskt demonstrerbara set av vanliga ramar uppvisade i diskursen och sättet att tänka 

som delas av en socialgrupp.23 

För att närmare förstå den makt som finns i de ramar som ramar in verkligheten och 

definierar situationer kan man titta på Daniel Kahneman och Amos Tverskys arbete om 

mänskligt beslutsfattande: Choice, values, and frames. Det som tydligast framkommer här är 

hur urval och utmärkande av viss information, medan annan utelämnas, påverkar. Mer 

specifikt hur samma alternativ kan ramas in eller beskrivas på olika sätt.24 Kahneman och 

Tversky gav ett urval av respondenter ett scenario där USA:s regering förberedde sig för 

utbrottet av en ovanlig sjukdom som 600 personer väntades dö av, för att bekämpa 

sjukdomen las först två alternativa lösningar fram. Sedan lades ännu två lösningar fram, 

dock var de exakt samma lösningar bara inramade på annat sätt. Den första lösningen var ”If 

Program A is adopted, 200 people will be saved.”25 I motsats till den andra lösningen som 

lades fram: “If Program C is adopted, 400 people will die.”26 Alternativ A valdes först av 

72%, medan alternativ C sedan valdes av 22%, trots att det var samma lösning, bara gestaltat 

på olika sätt.27 Detta exempel illustrerar hur ramar kan påverka och användas, att de flesta 

ramar är definierade både av det de utesluter och det som de inkluderar. Hur något ramas in 

                                                           
22

McQuail, s. 555 
23 Entman, s 52- 53 
24

Daniel  Kahneman & Amos Tversky, Choice, values, and frames, (American Psychologist, 1984),  
    s. 343 
25

 Ibid  
26

 Ibid  
27

 Ibid  
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påverkar hur de allra flesta kommer att uppfatta det inramade, hur de kommer att förstå och 

komma ihåg informationen samt hur de kommer att utvärdera och reagera på den.  

Konceptet framing är flexibelt och kan tillämpas på ett brett spektrum av ämnen och teman. 

Inom medievetenskapen har det tillexempel använts i en undersökning om fotojournalism i 

krig och konflikter och hur offrerollen har gestaltats,28 och i en jämförelse av två nationers 

dagspress framställning av europeisk gemenskap.29 Inom andra ämnesområden har det 

exempelvis undersökts hur framing kan användas i ett fusionerat företag för att uppnå 

sociokulturell integration.30 I en studie av hur en mix av olika finansieringsmodeller används 

i ideell sektor har framing använts för att analysera hur organisationer hanterar mixen samt 

gapet mellan förväntningar och resultat.31  

Att framingkonceptet är så pass brett och flexibelt har sina fördelar, men även sina 

nackdelar. Robert Entman påpekar, som tidigare nämnt, att trots att framingkonceptet, eller 

framing teorin, är överallt närvarande inom socialvetenskap och humaniora så finns det 

ingen generell, övergripande förklaring för exakt hur ramar bäddas in och manifesteras i 

texter. Enligt Entman finns det egentligen ingen riktigt sammanhängande teori om framing 

utan det är ett ganska fragmenterat koncept, en mer sammanhängande teori om framing 

skulle det enligt honom skulle behövas och som skulle bidra med att konstituera konceptet 

framing som ett research paradigm.32  

I denna uppsats har konceptet framing använts för att analysera vilka framställningar av 

Amnesty International och Human Rights Watch som framkommer på deras presentationer 

på respektive hemsida. Hos både Amnesty International och Human Rights Watch kan det 

hittas ramar som definiera dem själva och den verklighet som de verkar i, frågan är vad de 

egentligen ramar in och vilka ramar de använder för att göra detta.  

 
 
 
 

                                                           
28

 Jelka Ninja Below, Photojournalism in War and Armed Conflicts, (Uppsala Universitet, 2010)  
29

 Jenny Eriksson, Europeiska Unionen: En resa genom tid om hur dagspressen i två nationer framställer 

europeisk gemenskap (Linnéuniversitetet, 2010) 
30

 Cecilia Bjursell, Integration through framing A study of the Cloetta Fazer merger, (Linköping Universitet, 
2007) 
31

 Erik Sjöstrand, En mix av krav: En studie av finansieringsmodeller i ideell sektor (Handelsskolan i Stockholm, 
2010) 
32 Entman, passim. 

http://www.uppsatser.se/uppsats/992db07560/
http://www.uppsatser.se/uppsats/be2216c954/
http://www.uppsatser.se/uppsats/be2216c954/
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3. Metod och material 
För att svara på uppsatsens frågeställning har en kvalitativ metod valts, eftersom det är text 

och ord som ligger i fokus för analysen och att frågeställningen är av en synliggörande 

karaktär. En kvantitativ metod skulle ge en bredare undersökning med svar på frekvens och 

fokus på siffror, vilket inte har varit denna undersöknings fokus. En kvalitativ och en 

kvantitativ metod kan med fördel kombineras i en så kallad metodtriangulering för att ge 

både djup och bredd till en undersökning, men på grund av detta arbetes begränsningar i 

omfattning och tid har det varit nödvändigt att avgränsat till enbart en kvalitativ metod.  

För att komma åt de ramar som finns i Amnesty International och Human Rights Watch 

presentationer, de ramar som skapar deras image och hjälper dem att förmedla sitt budskap, 

har texter från deras respektive internationella hemsidor analyserats. Därmed ligger fokus på 

språket och språkanvändningen, vilka har ideologiproducerande och reproducerande 

egenskaper. Det som ska försöka urskiljas är hur texterna ser ut samt vad de egentligen 

innehåller och säger, det skall även försökas hittas svar på varför de ser ut som de gör. För 

att komma åt detta har en kritisk diskursanalys att använts, såsom den har beskrivits nedan. 

Resultatet av denna har sedan analyserats med konceptet framing; hur man sätter ramarna 

för verkligheten samt definierar situationer för att skapa en gemensam referensram. Detta 

genomförs i nästkommande kapitel fem – Analys. I detta kapitel har den kritiska 

diskursanalysen, såsom den kommer att användas i denna uppsats, presenterats och sedan 

följer kapitel fyra med en sammanfattning av materialet. 

3.1. Kritisk diskursanalys   
Kritisk diskursanalys är en ideologiteoretisk kvalitativ och textorienterad analysmetod som 

utgår från att medietexter bör uppfattas som diskurser, den är främst framtagen för studiet 

av nyhetspress, men kan även användas på andra medietexter. 33 Genom att använda denna 

kritiska analysmetod betraktas verkligheten som språkligt eller diskursivt konstruerad. 

Medietexter försöks relateras till en möjlig omgivande diskurs som styr textens 

berättarstruktur och genom detta kan textens eventuella ideologiska förankring avslöjas. De 

definitioner av diskurser som är relevanta och användbara i analysen av medietexter är dels 

diskurs som språkanvänding och samtal, samt som institutionell kunskapsproduktion, dock ligger 

dessa definitioner nära varandra. I denna uppsats har diskurs främst setts som en 

institutionell kunskapsproduktion, med det menas att varje institution representerar 

expertkunskap kring ett speciellt ämne eller inom ett speciellt område. Olika regler, rutiner 
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och konventioner konstruerar kunskapen inom institutionen och bestämmer vad man gör och 

hur man gör detta. För att komma åt reglerna, rutinerna och konventionerna måste man titta 

på språket, för det är där de blir synliga, genom detta blir det även tydligt att de båda 

definitionerna till viss del hänger samman.34 

Detta innebär att texter ur ett ideologiteoretiskt perspektiv i första hand ses som en social 

handling och inte enbart som informationsbärare, vilket innebär att texter kan sägas 

representera specifika ideologier, alltså ge uttryck för speciella värderingar eller 

maktförhållanden. Därför bör man vara kritisk mot medietexterna och hur de ser ut, ställa 

frågor om varför de ser ut som de gör och vad för perspektiv verkligheten ses ur.  För att 

förstå varför medietexter ser ut som de gör, måste man alltså analysera annat än själva 

texten, man måste analysera de frånvarande orsakerna. Texterna produceras och finns alltid till 

i ett samhälle och det är även det som utgör texternas orsak och därför bör man titta på de 

kognitiva, kulturella, sociala, ideologiska, politiska och ekonomiska faktorerna som påverkat 

textens uppkomst. Men påverkan sker även åt motsatt håll, medietexter påverkar samhället 

och denna ömsesidiga relation är viktig att uppmärksamma i en kritisk diskursanalys.35 

I denna uppsats har ideologier setts som medvetna processer av olika slag. Definitionen av 

begreppet ideologi som har använts är som följer: en ideologi formuleras först intellektuellt, 

sedan förverkligas den genom institutionella verksamheter och rituellt beteende i sociala 

situationer i vardagen, på samhällets mikroplan.36 Ideologi har setts som ett komplex av 

idéer som sammansatt utgör en tro eller en övertygelse om någonting, men ideologi har även 

en materiell aspekt i form av institutioner som förutsätts bära upp ideologin i fråga.  Att se 

på ideologier på det här sättet innebär att man ser formandet av ideologier som rationella 

strategier och handlingar från specifika grupper och individer i samhället som vill påverka 

andra att sälla sig till den aktuella ideologin.37  

Även om ideologier enligt detta resonemang ses som medvetna processer finns det även 

omedvetna aspekter som påverkar ideologierna. De kan produceras och reproduceras 

omedvetet, genom språkliga och handlingsmässig ritualer oberoende av individers direkta 

vetskap.38 
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När den kritiska diskursanalysen används är det viktigt att inte betrakta den som ett helt 

igenom färdigt och självklart analysverktyg som oproblematiskt och direkt kan tillämpas på 

texten som är aktuell för analys. Istället bör den kritiska diskursanalysen betraktas som ett 

upprätthållande av ett vetenskapligt och teoretiskt förhållningssätt till texten, vilket innebär 

att det finns en särskild analytisk relation till texten. Detta innebär att för att det ska bli en 

givande analys och förståelse av en text måste hänsyn tas till flera strukturella nivåer, så att 

inte analysen reduceras till enbart studiet av en särskild strukturell aspekt.39 I denna uppsats 

har hänsyn tagits till detta och analysen har utförts på både makro- och mikrostrukturell 

nivå, såsom de beskrivits nedan. 

 

Genom att göra en kritisk diskursanalys vill man komma åt vilka ideologier som påverkat 

texten, alltså vilka regler, rutiner och konventioner som konstruerat kunskapen inom en text 

och vilka samhälleliga faktorer som påverkat. För att komma åt detta analyseras den aktuella 

medietexten på både makro- och mikrostrukturell nivå.  

På den makrostrukturella nivån ligger fokus på den tematiska och schematiska strukturen. Den 

tematiska strukturen är den hierarkiska organiseringen av företeelser och ämnen som är 

föremål för verklighetsbeskrivningen. Detta innebär att i rubrik, ingress och början av en text 

hittas den information som av författaren till texten bedömts som det mest centrala, alltså 

huvudtemat. Under detta tema kan man hitta underliggande teman. Ju mindre relevant 

informationen uppfattats desto mer marginaliserad placering får den i jämförelse med 

huvudtemat. Med den schematiska strukturen menas det regelstyrda berättandet; det som det 

rapporteras om är underskattat särskilda schematiska konventioner. Konventionerna utgörs 

av rubrik och ingress – summering, historisk bakgrund – relationen till det föregångna. Samt 

eventuella källors/aktörers kommentarer, reaktioner och bedömningar av konsekvenser och 

orsak/verkan, detta ska hållas isär från författarens kommentarer, även om strävan hos denna är 

att vara objektiv. Här syftar analysen till att kartlägga hur verkligheten i fokus konstrueras 

diskursivt inom ramen för ovanstående konventioner. Den tematiska och schematiska 

strukturen skvallrar om en verklighetskonstruktion – hur verkligheten anpassas efter 

diskursen.40 

På den mikrostrukturella nivån ligger fokus på koherens; global och lokal information samt 

den frånvarande informationen, närvarande implikationer; överflödig information, och den 

lexikala stilen. Koherens handlar om hur textens olika meningar kan kopplas ihop till 
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sammanhängande mening, ur produktions- och läsarperspektiv. Det rör även textens 

semantiska struktur och uppbyggnad. Med global koherens menas den huvudsakliga 

meningen i texten, denna förverkligas av hur mindre textpartier hänger samman enligt 

särskilda logiska mönster. Hur de enskilda textpartiernas inbördes relationer hänger 

samman handlar alltså om den lokala koherensen. Dock finns inte mening, betydelse och 

koherens i texten, utan enbart i relationen mellan texten och tolkaren. Den information som 

anges i en text utelämnar möjlig information som läsaren på egen hand förmår att fylla i. En 

texts mening konstrueras enbart delvis med hjälp av det som är skrivet, det empiriskt 

observerbara, lika viktigt är läsarens meningsarbete. Läsaren kan förstå och skapa 

sammanhängande mening trots att det finns frånvarande information i texten. Detta visar på 

att det finns en underliggande textuell koherens som läsaren alltså är införstådd med. 

Genom att fastställa dessa bitar av saknad information registrerar man förekomsten av 

kulturellt och socialt grundlagda kunskaper, verklighetsförståelser och ideologier. För att 

komma åt de närvarande implikationerna vänder man på detta koncept, alltså undersöker om 

det finns överflödig information och vad denna kan visa på i ideologisk bemärkelse. Även 

den lexikala stilen kan säga något om vilka ideologier som påverkat texten. Om en text 

uppfattas som präglad av en stil innebär det att den hade kunnat formuleras på ett annat 

sätt. Valet att använda speciella ord eller formuleringar för att beteckna något i den sociala 

verkligheten kan alltså innehålla både sociokulturella och ideologiska implikationer. Viktigt 

att komma ihåg är att beteckningar kan ha skilda betydelser beroende på kontext.41 

 

Det som är av vikt för makro- och mikroanalyserna av de utvalda texterna på Amnesty 

Internationals och Human Rigth Watchs hemsidor är dels den tematiska strukturen av 

innehållet i texterna; vad är det som är texternas huvudtema samt vilka underordnade teman 

kan urskiljas? Sammankopplat med detta är den schematiska strukturen, som ju belyser 

vilka händelser som anses vara viktigast. Efter den makrostrukturella analysen följer en 

mikrostrukturell analys där koherens, närvarande och frånvarande information och den 

lexikala stilen har att analyserats för att komma åt den diskurs, det perspektiv, som 

organisationen sällar sig till.  

Eftersom de texter som har analyserats i denna uppsats inte är nyhetstexter i egentlig 

mening, har analysen därför anpassats efter texternas form. På varje enskild text, som hittas 

under varje länkrubrik på hemsidorna i den textsamling som presenterats i kapitel fyra, har 
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det utförts en kritisk diskursanalys, som beskrivits ovan. Dock har de även betraktats som 

delar av en stor, gemensam text och satts i sammanhang med varandra.   

3.2. Material 
I materialet ligger fokus på de sidor där organisationerna presenterar sig själva: ”Who We 

Are” för Amnesty International respektive ”About Us” för Human Rights Watch. På dessa 

sidor ger organisationerna en bild av sitt arbete och sina visioner och det är även hit nya 

besökare som vill få en bild av organisationerna kan antas söka sig för att få snabb, 

överskådlig information. Därför bör det även vara här de som tydligast definierar sig själva, 

och därmed sätter ramar för verkligheten och skapar en gemensam referensram. Även 

underrubrikerna på dessa sidor har analyserats. Dessa behandlar bland annat deras historia, 

de som arbetar hos dem och FAQ, samt ett par underrubriker som skiljer dem åt. 

       Materialet hämtat från Amnesty Internationals hemsida kommer från 

huvudlänken/huvudrubriken ”Who We Are” som har sex underrubriker: ”About Amnesty 

International”, ”In Your Country”, ”Our History”, ”Accountability” och ”FAQ”. I sin tur 

innehåller vissa av dessa sidor länkar till ytterligare sidor och information, dock har inte 

innehållet på dessa undersökts närmare. Tillsammans innehåller det undersökta materialet 

på Amnesty Internationals hemsida 4 559 ord och inga bilder. 

Materialet hämtat från Human Rights Watch hemsida kommer i sin tur från 

huvudlänken/huvudrubriken ”About Us” som har nio underrubriker: ”Who We Are”, ”Our 

History”, ”Success Stories”, ”FAQ”, ”Our People”, ”Partners”, ”Financials”, ”Employment” 

samt ”Contact”. Dessa innehåller även de länkar till andra sidor och vidare information, 

dessa har dock inte undersökts. Tillsammans innehåller det undersökta materialet på 

Human Rights Watchs hemsida 4 457 ord, samt bilder till  ”Success Stories” och logotyper på 

organisationens samarbetspartners. 

        Under nästkommande kapitel har de texter från hemsidorna som analyserats kort 

presenterats med en platt, denotativ42, beskrivande sammanfattning, i den ordning de är 

uppställda på hemsidan med citat för att exemplifiera hur de uttrycker sig. Även de rubriker 

som skiljer dem presenteras då även dessa skvallrar om hur organisationerna vill framstå, 

vad de har för budskap och vilka känslor de spelar på. 
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4. Beskrivning av de två organisationernas hemsidor 

4.1. Amnesty Internationals hemsida 
Who we are:43 detta är texten som är huvudtexten under huvudlänken som berör Amnesty 

International. Texten behandlar relativt ytligt vad Amnesty är och går ut på. 

 

Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal 

Declaration of Human Rights and other international human rights standards. 

 

 Huvudtexten under denna rubrik är uppdelad i tre stycken, det första rör att Amnesty 

International är en internationell organisation, hur stor den är och att dess medlemmar 

kämpar för de mänskliga rättigheterna. Följande två stycken klargör dels för deras vision att 

alla människor ska åtnjuta de mänskliga rättigheterna och dels att  organisationen är 

politiskt, religiöst och ekonomsikt obunden samt att de finansieras av medlemmar och 

bidrag från allmänheten. Efter huvudtexten följer länkar till underrubriker med mer 

information, länkarna hittas även i en sidebar till vänster på hemsidan och presenteras 

sammanfattat nedan. 

About Amnesty International:44 denna text har tre underrubriker: ”Campaigning for those 

who need help” och “Independent and democratic” samt: ”More information” med länkar 

till FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och Amnesty Internationals historia.  

 

We believe human rights abuses anywhere are the concern of people everywhere.  

So, outraged by human rights abuses but inspired by hope for a better world, we work 

to improve people‟s lives through campaigning and international solidarity. 

 

Den första delen av texten klargör återigen vad Amnesty International är för sorts 

organisation och vad de tror på samt vad deras uppdrag är och hur aktivisterna arbetar. Sist 

i denna del av texten finns en länk till hur man blir medlem i Amnesty International. Den 

första underrubriken handlar om kampanjerna Amnesty International driver och vad 

kampanjerna går ut på, de skriver att de gör research och går till handling riktad mot att 

förebygga samt stoppa brott mot de mänskliga rättigheterna.  

 

Our campaigning remains firmly rooted in the power of individuals working in 

support of others who need protection or support. 

 

I texten listas även en rad saker Amnesty International arbetar för och berättar att tusentals 

medlemmarna deltar i så kallade ”blixtaktioner” för att skydda individer i omedelbar risk.  
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Denna del av texten avslutas med en länk som uppmanar att donera till Amnesty 

International. Den avslutande underrubriken, redogör för vad de kallar ”safeguards” som 

ska skydda deras autonomi.  

 

We do not support or oppose any government or political system and neither do we 

necessarily support or oppose the views of the victims/survivors or human rights 

defenders whose rights we seek to protect.  

 

Allra sist på denna sida kommer tidigare nämnda länkar till FNs deklaration om de 

mänskliga rättigheterna och Amnesty Internationals historia.  

In your country:45 under denna länk berättas det återigen om Amnesty Internationals 

utbredning i världen och hur de utför påtryckningar för att stoppa brott mot de mänskliga 

rättigheterna. De uppmanar även besökare att kontakta Amnesty Internationals kontor i sitt 

land om de vill bli medlemmar, donera eller arbeta som volontärer, via en lista till höger på 

sidan. Avslutningsvis finns en länk till det International Secretariat, om man oroar sig för de 

mänskliga rättigheterna i ett specifikt land.  

Our history:46 Här redogörs kronologiskt Amnesty Internationals historia från och med 

starten 1961. Men först kommer information om Amnesty Internationals utbredning i 

världen 

 

The following short history highlights many of the campaigns and actions we‟ve 

undertaken and key human rights developments since we began all those years ago. 

 

Informationen om Amnesty International genom åren är uppdelad först på decennier och 

sedan på varje år under det decenniet där det kort redogörs för viktiga händelser under det 

året. 

Our people:47 här redogörs för hur Amnesty International som organisation är uppbyggd, 

varje stycke i texten behandlar en del av ledningen. Att International Executive Committee, som 

guidar och leder Amnesty International, väljs demokratiska vartannat år på International 

Council Meeting. Det förklaras även att The Secretary General är den operationella ledaren. Sist 

berättas det om Senior Directors som tillsammans med Secretary General leder det 

internationella sekretariatet. I slutet av varje stycke länkas det till mer information, och dessa 

länkar finns även i sidebaren på vänster sida om texten. 
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Accountability:48 under denna rubrik redogörs för Amnesty Internationals 

ansvarsskyldighet, dels gentemot dess medlemma, i form av ett formellt system som finns i 

deras stadgar, som det länkas till. Men även gentemot allmänheten, detta genom hög 

standard på deras operationellitet, konfidentiellitet, offentlig rapportering och transparens. 

Men det påpekas även att deras arbete går ut på att skydda individer vars rättigheter är i 

risk, och att det därför är gentemot dem som Amnesty International har störst 

ansvarskyldighet.  

 

Methodologies such as impact assessment and stakeholders analysis enable us to 

ensure Amnesty International is delivering real and positive change for those people 

for whom we work. 

 

I slutet av denna text länkas det till vidare information, stadgar, vart man kan lämna 

klagomål, finansiella rapporter och Amnesty Internationals strategiska plan för 2010-2016. 

Dessa länkar finns även tillgängliga i sidebaren till vänster om texten. 

FAQ:49 den sista underrubriken under fliken ”Who we are” på Amnesty Internationals 

hemsida redovisar för de vanligast ställda frågorna. Dessa rör bland annat vad Amnesty 

International är, hur man blir medlem, om det är effektivt, hur de jobbar, hur de finansieras, 

hur de får fakta och kontrollerar den samt hur man kommer i kontakt med Amnesty 

International och vilka man kontaktar om brott mot de mänskliga rättigheterna pågår i ens 

eget land.  

4.2. Human Rights Watchs hemsida 
About Us:50 detta är texten som är huvudtexten under huvudlänken som berör Human 

Rights Watch. Den behandlar vad Human Rights Watch står för och går ut på. Det är två 

huvudtexter med rubrikerna: ”Human Rights Watch” ”och ”Mission Statement”.  Sedan 

följer rubrikerna ”Top Rated by Charity Navigator” och ”Awarded the Accredited Charity 

Standard by the Better Business Bureau”. 

Den inledande rubriken rör att de är en global organisation som skyddar och försvarar de 

mänskliga rättigheterna, de beskriver även kort hur de arbetar och nämner hur länge 

organisationen funnits. Nästkommande rubrik rör mer detaljerat för vad de arbetar för och 

hur, precis som rubriken antyder. I denna del av texten finns även länken “What they say 

about Human Rights Watch”. 
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Human Rights Watch is dedicated to protecting the human rights of people around the 

world. We stand with victims and activists to prevent discrimination, to uphold 

political freedom, to protect people from inhumane conduct in wartime, and to bring 

offenders to justice 

 

De två sista rubrikerna redogör kort för hur de har rankats av Charity Navigator och att de 

blivit utnämnda till  Accredited Charity Standard  av Better Business Bureau samt länkar till 

deras utvärdering respektive rapport av organisationen och innehåller även deras loggor. 

Who We Are:51 under denna rubrik redovisas det mer ingående om vad Human Rights 

Watch går ut på. Bland annat hur stor organisationen är, vilka som utgör personalstyrkan 

och när organisationen startades.  

 

Established in 1978, Human Rights Watch is known for its accurate fact-finding, 

impartial reporting, effective use of media, and targeted advocacy, often in partnership 

with local human rights groups.  

 

Det tas även upp hur många rapporter och sammanfattningar som publiceras varje år som 

Human Rights Watch anser vara mycket av deras styrka när de möter regeringar, FN, EU, 

AU, andra organisationer och företag för att få till förändringar gällande principer och 

praktiker för att främja mänskliga rättigheter och rättvisa runt om i världen. 

Our History:52 denna underrubrik utgörs av en resumé över Human Rights Watch historia, 

från starten 1978. Viktiga händelser i världen som påverkat världen, som 11 september 2001, 

och hur dessa har påverkat deras arbete samt hur de har arbetat med olika konflikter nämns. 

Även viktiga händelser för Human Rights Watch som organisation nämns, som då 

organisationen, tillsammans med andra, tilldelades Nobels Fredspris för kampanjen 

International Campaign to Ban Landmines. I slutet av denna text diskuteras det även hur de 

arbetar för att ligga i framkant för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna. 

 

Human Rights Watch is increasingly applying its research methodology to economic, 

social, and cultural rights, particularly in the areas of education and housing. Human 

Rights Watch has also begun using statistical research, satellite photography, and 

bomb-data analysis, among other new methodologies 

 

Success Stories:53 som namnet på denna rubrik antyder handlar denna del om hur Human 

Rights Watchs arbete har lyckats. Exempel på historier som det berättas om är hur de 

skyddat HIV-positiva fångar i Amerikanska fängelser, försvarar HBTQ-rättigheter över hela 
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världen, skyddar arbetande kvinnor och avslöjat handeln med så kallade ”blodsdiamanter” 

från Zimbabwe. Här hittas länkar till 17 olika sidor med korta sammanfattningar av ”success 

stories”, alla illustrerade med en bild. 

FAQ:54 här redovisas de vanligast ställda frågorna. Dessa rör bland annat vart deras kontor 

finns och hur stor personalstyrkan är, hur de utför sina undersökningar, bestämmer vilka 

länder de ska fokusera på och om de åstadkommer förändring. Samt arför det är viktigt att 

undersöka och dokumentera, vilka som använder sig av deras rapporter och vilka rättigheter 

de arbetar för. Även hur man kommer i kontakt med Human Rights Watch, hur man kan 

hjälpa till och hur Human Rights Watch skiljer sig från Amnesty International finns. 

Our People:55 texten under denna rubrik består av listor med namnen på alla som utgör 

organisationens ledning. Först ges en länk till Board of directors. Sedan kommer rubrikerna: 

Senior Management, Program Directors, och Advocacy Directors med namnen på alla redovisas, 

med eventuell titel och ort.  

Partners:56 i denna text redovisas vilka samarbetspartners Human Rights Watch har med 

hjälp av ikoner som länkar till dessa organisationers och stiftelsers hemsidor. 

Financials:57 under denna rubrik redogör Human Rights Watch för hur de finansieras, vilket 

är genom bidrag och donationer. 

 

Human Rights Watch is an independent, nongovernmental organization, supported by 

contributions from private individuals and foundations worldwide. It accepts no 

government funds, directly or indirectly 

 

Här finns även möjlighet att ladda ner PDF:er med information om organisationens finanser, 

för åren 2008 och 2009.  Även länkar till de priser de har fått Top Rated by Charity Navigator 

och Awarded the Accredited Charity Standard by the Better Business Bureau finns. 

Employment:58 under denna rubrik finns information till den som vill jobba hos human 

Rights Watch, hur de är som arbetsplats, vad som krävs av de anställda och vad de som 

organisation vill ge sina anställda.  

 

Employment at Human Rights Watch means joining a dedicated and diverse staff 

committed to the protection and preservation of international human rights. Our staff 

members, all experts in their field, come from over 40 countries around the world and 

speak over 50 languages. 

                                                           
54

 http://www.hrw.org/en/node/75138 (2/12-2010) 
55

 http://www.hrw.org/en/node/75139 (2/12-2010) 
56

 http://www.hrw.org/en/partners (2/12-2010) 
57

 http://www.hrw.org/en/about/financials (2/12-2010) 
58

 http://www.hrw.org/en/about/jobs (2/12-2010) 

http://www.hrw.org/en/node/75138
http://www.hrw.org/en/node/75139
http://www.hrw.org/en/partners
http://www.hrw.org/en/about/financials
http://www.hrw.org/en/about/jobs
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Det finns även länkar till information om stipendier, volontärarbete och FAQ för 

jobbsökande. Sist på sidan finns ett schema med lediga jobb. 

Contact:59 är den sista rubriken under Human Rights Watchs ”About Us” flik. Här finns 

kontaktuppgifter för dels generell information och kontakt för media. 

  

                                                           
59

 http://www.hrw.org/en/contact-us (2/12-2010) 

http://www.hrw.org/en/contact-us
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5. Analys 
I detta kapitel har det först genomförts en kritisk diskursanalys på texterna som hämtats från 

Amnesty Internationals och Human Rights Watchs hemsidor, sedan har resultatet av detta 

analyserats med konceptet framing; hur man sätter ramarna för verkligheten samt definierar 

situationer för att skapa en gemensam referensram.  

Materialet som skall studeras och analyseras i denna uppsats är alltså texter på Amnesty 

Internationals och Human Rights Watchs hemsidor. Därmed ligger fokus på språket och 

språkanvändningen, vilka har ideologiproducerande och reproducerande egenskaper. Det 

som ska försöka urskiljas är hur texterna ser ut samt vad de egentligen innehåller och säger, 

det skall även försökas hittas svar på varför de ser ut som de gör.  Genom att undersöka och 

jämföra dels hur Amnesty International och Human Rights Watch presenterar sig själva och 

dels hur informationen är organiserad i materialet har vilka ramar som går att urskilja och 

vilka känslor de trycker på framkommit, samt likheter och skillnader. 

5.1. Makrostrukturell analys av Amnesty Internationals hemsida. 
Med hjälp av den tematiska strukturen i den första texten ”Who We Are”, där det kort 

berättas om Amnesty International, kan man urskilja att det är just det som är huvudtema i 

denna text: vad Amnesty International är. Rubriken lockar med lättillgänglig information om 

vad organisationen gör och står för, och indikerar även den att det är huvudtemat. De 

underordnade temana kan sägas vara Amnesty Internationals vision, oberoende och storlek. 

Dessa behandlas i varsitt separat stycke i texten. Den mest marginaliserade placeringen i 

texten har länkarna till vidare information. Den schematiska strukturen i texten skvallrar om 

hur verkligheten som är i fokus för texten konstrueras diskursivt inom ramen för det 

regelstyrda berättandet. De underordnade temana representerar vad som är viktigast för 

Amnesty International, de hittas i den text som finns först och direkt under länken ”Who We 

Are” och är därmed del av huvudtemat i hela textsamlingen. Den drivande processen för 

Amnesty International är dess vision om att alla ska åtnjuta de mänskliga rättigheterna, men 

de är även beroende av sin storlek och sitt oberoende och dessa är därmed även de viktiga 

drivande processer. 

Följande länk har rubriken ”About Amnesty International” och behandlar vad Amnesty 

International står för och vad de gör mer djupgående. Huvudtemat är de mänskliga 

rättigheterna, det underliggande temat är hur Amnesty International arbetar, genom sina 

medlemmar påverkar de makthavare och genom sitt oberoende skapar de förtroende. Dessa 

processer bör analyseras inom ramen för den schematiska strukturen. Rubrik och ingress 

belyser vad som anses vara viktigast, huvudrubriken är ”About Amnesty International” och 
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säger egentligen inte så mycket och är inte heller värdeladdat på något sätt. Underrubrikerna 

i texten är ”Campaigning for those who need help” samt ”Independent and democratic” 

vilka är mer värdeladdade och båda tydligt klargör för vad Amnesty International står för 

samt hur och vad de arbetar för. 

”Our History” redogör för Amnesty Internationals historia, det är här den historiska 

bakgrunden till Amnesty International presenteras. Då historien presenteras kronologiskt 

kan man inte dra några slutsatser baserat på den hierarkiska organiseringen på sådant sätt 

att det som av författarens ansetts vara viktigast kommer i början av texten. Däremot har ett 

urval gjorts, det som presenteras under varje årtal är händelser som författaren har bedömt 

varit viktigast just det året. Det som tas upp är tillexempel vilka som har varit Secretary 

General, olika deklarationer som FN har antagit, exempelvis den mot tortyr, att de har 

mottagit Nobels fredspris samt ett pris från FN och olika rapporter de har publicerat och 

olika kampanjer de har genomfört. Det bör påpekas att texten har en ingress där Amnesty 

Internationals arbete återigen kort presenteras, och det klargörs även att informationen som 

kronologiskt presenteras är de kampanjer och händelser som anses vara höjdpunkter på 

olika sätt. Baserat på den schematiska strukturen kan man urskilja en verklighet som här har 

konstruerats för att berätta om hur Amnesty International ser på världens historia och sin 

egen och hur de påverkat varandra i olika riktigningar. Den orsak/verkan som här kan 

urskiljas är hur händelser i världen, brott mot de mänskliga rättigheterna, påverkat hur 

Amnesty Internationals arbete ser ut. Ett tydligt exempel på detta är deras så kallade 

”Blixtaktioner”, där de genom massbrevskickning uppmärksammar en specifik överträdelse 

mot de mänskliga rättigheterna. 

Huvudtemat i texten ”Our people” är sammansättningen av Amnesty Internationals 

personalstyrka, de underliggande temana behandlar deras International Executive Committee 

och hur den är sammansatt, vald och har för uppgifter samt Secretary General och vad den 

har för roll och uppgifter. En mer marginaliserad position i texten har den roll som Senior 

Directors spelar. Med hjälp av den schematiska strukturen i texten kan man urskilja att det 

som anses vara viktigaste är just huvudtemat: sammansättningen av personalstyrkan.  

”Accountability” är nästkommande rubrik och i denna text behandlas deras 

ansvarsskyldighet, det är detta som är huvudtemat. Underliggande tema är mot vem 

Amnesty International har ansvarsskyldighet: i första hand de individer som inte kan åtnjuta 

de mänskliga rättigheterna. Sist i texten kommer länkar till vidare information, och de har 

därmed den mest marginaliserade positionen i denna textdel. Gällande den schematiska 

strukturen i texten finns det även en passage som behandlar konsekvenser och 
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orsak/verkan: metoder som konsekvensutredning och intressentanalyser gör det möjligt för 

Amnesty International att försäkra sig om att de levererar verklig och positiv utveckling för 

de människor de kämpar för.   

Under ”FAQ” behandlas de frågor som ofta ställs till Amnesty International, det är även 

detta som är det huvudtemat i denna del. Frågorna kan sägas vara hierarkiskt organiserade, 

de första som tas upp rör vad Amnesty är och hur man blir medlem, om deras arbete och om 

det är effektivt, vilka det är som finansierar deras arbete, hur informationen behandlas och 

kontrolleras. Mer marginaliserad position i texten har kontaktfrågor och vart deras kontor 

finns.  

Överlag kan det sägas att den text som möter läsaren först är representativ för textsamlingen 

överlag, den sammanhängande berättelsen om Amnesty International. Den inledande texten 

skulle kunna kategoriseras som textsamlingens ingress, där en summering och det som anses 

vara viktigast presenteras. Huvudtemat är vad Amnesty International är, underliggande 

teman är deras vision om att alla ska kunna åtnjuta de mänskliga rättigheterna, styrkan i 

deras storlek och deras medlemmar samt deras oberoende av politiska, religiösa och 

kommersiella intressen, vilket presenteras i denna ”ingress”.  Ingressen avslutas med en 

uppmaning om att gå med, för att göra en ”verklig skillnad”. Genom att titta på bland annat 

rubrikerna kommer man åt den schematiska strukturen. Rubrikerna är: ”Who We Are”, 

”About Amnesty International”, “In Your Country”, ”Our History”, “Our People” och 

“Accountability”, dessa framhäver precis som ”ingressen” vad som anses ha primär 

betydelse för Amnesty International. Typiskt för texterna under dessa rubriker är att det i 

början, i deltexternas ingresser, upprepas hur stort Amnesty International är; antal 

medlemmar och över hela världen, samt att de arbetar för de mänskliga rättigheterna. 

Aktörerna i textsamlingen kan sägas vara Amnesty International, dess medlemmar, de som 

Amnesty International försvarar och de som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Den 

historiska bakgrunden har en egen rubrik där historien, som ovan nämnt, gås igenom 

kronologiskt med ett urval av de kampanjer och händelser som anses vara särskilt viktiga. 

Rent allmänt är att de tidiga åren och de kampanjer och händelser som sker för första gången 

behandlas djupare. Värt att notera är att åren efter 2007 inte behandlas alls. Det finns 

orsak/verkan och konsekvensdiskussioner rent allmänt om att deras arbete ska leda till en 

bättre värld för alla. Mer specifikt som att de utnyttjar metoder som konsekvensutredning 

och intressentanalyser för att göra det möjligt för dem som organisation att försäkra sig om 

att de verkligen levererar verklig och positiv utveckling för de människor de kämpar för: att 

de kampanjer som Amnesty International driver verkligen kan förändra människors liv. 
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Deras oberoende av politik, religion och kommers är något som påpekas upprepade gånger, 

det påpekas även att Amnesty International inte nödvändigtvis behöver varken stödja eller 

sätta sig mot de regeringar eller de människor de försöker stödjas åsikter och handlingar, 

utan att det de är ute efter är att försvara de mänskliga rättigheterna, även detta kan klassas 

som konsekvensdiskussioner. Texternas berättarstruktur präglas av ett motstånd mot brott 

mot de mänskliga rättigheterna, vilket egentligen säger sig självt att texterna ska göra.  

5.2. Makrostrukturell analys Human Rights Watch 
Huvudtemat i den första texten ”About us” på Human Rights Watchs hemsida är just vad 

Human Rights Watch är för organisation, detta kan man urskilja genom den tematiska 

strukturen och även genom rubriken som lockar läsare genom att erbjuda lättillgänglig 

information om organisationen och deras arbete. De underordnande temana är vad deras 

mission är och vad deras arbete går ut på, som behandlas dels i ett eget stycke och dels 

berörs i texten om huvudtemat. De drivande processerna i denna text är samma processer 

som driver Human Rights Watch i stort; försvara och skydda de mänskliga rättigheterna. 

Men drivande processer är även hur de arbetar: genom rigorösa, objektiva utredningar och 

strategisk, målinriktad advokatyr syftar de till att skapa press på världen för att förbättra 

situationen för de mänskliga rättigheterna. Rubrikerna i denna text är ”Human Rights 

Watch”, ”Mission Statement”, ”Top Rated by Charity Navigator” och slutligen ”Awarded 

the Accredited Charity Standard by the Better Business Bureau”. Inom ramen för den 

schematiska strukturen kan man i denna text utläsa att informationen som anges i dessa 

rubriker anses vara extra viktig, eller åtminstone hänvisar dit man kan hitta information som 

anses vara viktig för en besökare att hitta. Att utmärkelserna har egna rubriker antyder att 

Human Rights Watch dels är stolta över sina utmärkelser, men även att de anser att det 

förstärker deras trovärdighet. 

Under följande rubrik ”Who We Are” fortsätter Human Rights Watch som organisation att 

behandlas, vad de står för och vad de är men med mer “hårda fakta” som siffror och årtal, 

jämfört med föregående text. Huvudtemat är vad Human Rights Watch är och hur 

personalstyrkan är uppbyggd och fördelad. Hur organisationen är uppbyggd, hur de arbetar 

och vad de arbetar för är de underliggande temana. I denna text har vilka Human Rights 

Watch arbetar med, utanför den egna organisationen, den mest marginaliserade placeringen.  

”Our History” behandlar den historiska bakgrunden, från starten av Human Rights Watch 

och fram till i dag men även hur de kommer fortsätta arbeta i framtiden. Texten är lång, i 

förhållande till de två tidigare texterna, och har inga underrubriker men är indelad i stycken. 

Historien berättas kronologiskt, därför kan inga slutsatser baserade på den hierarkiska 



27 
 

ordningen i textens dras. Däremot är det som berättas ett urval av historian, allt berättas inte 

utan bara det som anses vara viktigt. Först berättas det om hur organisationen växte fram 

genom att olika ”watch-grupper” bildades och sedan slogs ihop till en stor organisation. 

Genomgående berättas det om olika kriser i världen och hur Human Rights Watch har 

arbetat med dem och hu de påverkat deras utveckling som organisation, de belyser även hur 

de har arbetat för att förbättra situationen för kvinnor, barn och flyktingar. Det berättas även 

om att de, tillsammans med ett par andra organisationer, fått Nobels Fredspris. 

Under rubriken ”Success Stories” länkas det till historier om Human Rights Watch arbete, 

eftersom texten till största delen består av länkar och korta ingresser är det svårt att sätta ett 

huvudtema på denna textdel. Huvudtemat kan dock sägas vara just historier om deras 

arbete som fallit väl ut. ”Our People” liknar föregående text på så vis att det inte finns så 

mycket direkt text, här räknas ett antal positioner och titlar upp, och vilka som har dessa. Det 

som kan analyseras här är dock den schematiska strukturen: de titlar som anges är även de 

som anses ha betydelse, det är enbart de som har högre positioner som finns här, i hierarkisk 

ordning. 

”FAQ” är den del av presentationen som behandlar de frågor som ofta ställs till Human 

Rights Watch och det är just det som kan sägas vara det överliggande temat. Frågorna skulle 

kunna antas vara hierarkiskt ordnade, dock så är de frågor som tas upp först mer av en 

organisatorisk typ: vart deras kontor finns och hur stor deras personalstyrka är. Frågor om 

deras arbete och varför deras arbete är viktigt kommer emellertid under dessa frågor och tar 

upp det mesta av utrymmet på denna sida. Baserat på detta kan frågorna om deras arbete 

klassas som huvudtemat och frågorna av mer organisatorisk typ som undertema. 

Nästkommande rubrik är ”Financials” och under denna behandlas hur organisationen 

finansieras. Huvudtemat är att de är en oberoende organisation som inte är knuten till 

regeringen och inte heller tar emot bidrag från regeringen. Underliggande teman är 

utmärkelserna som de fått, samma som tidigare nämnts, och genom att titta på den 

schematiska stukturen i texten kommer det fram att just dessa anses vara extra viktiga och 

utgör en viktig del i den konstruktion av verkligheten som Human Rights Watch vill  

förmedla.  

Under rubriken ”Employment” är huvudtemat anställning och hur Human Rights Watch 

erbjuder som arbetsgivare. Underliggande teman är vad som krävs av den 

anställde/arbetssökanden, vilket har en marginaliserad position jämfört med huvudtemat. 

Överlag kan det sägas att de två första texterna som möter läsarna ”About Us” och ”Who We 

Are” är representativt för texten överlag: en sammanhängande berättelse om Human Rights 
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Watch. ”About Us” skulle kunna kategoriseras som textsamlingens ingress, och ”Who We 

Are” som den efterföljande, inledande texten. I dessa summeras verksamheten och det som 

anses vara viktigast presenteras. Huvudtemat för den sammanhängandeberättelsen är vad 

Human Rights Watch är och står för. Underliggande teman är deras mission om att skydda 

de mänskliga rättigheterna, deras arbete med rigorösa, objektiva utredningar och strategisk, 

målinriktad advokatyr. 

Det bör påpekas att det som uppfattas som marginaliserat i de två texterna ”Who We Are” 

och ”About Us”, de utmärkelser som Human Rights Watch har fått, trots allt har en ganska 

framstående plats. Detta blir tydligt om man sätter texten i samhang med den övriga 

textsamlingen. Att utmärkelserna som organisationen mottagit återkommer i två texter kan 

tolkas som ett tecken på att det är något som de själva anser är viktigt att uppmärksamma – 

kanske för att de upplever att det ger organisationen trovärdighet och validitet. Det faktum 

att det dessutom är i de två inledande texterna, som i mångt och mycket behandlar det som 

klassats som huvudtemat, gör att de får en framstående placering i den sammanhängande 

berättelsen. Vilket gör att utmärkelserna blir ett underliggande tema. 

De aktörer som förekommer i denna sammanhängande historia om Human Rights Watch är 

dels Human Rights Watch själva, men även deras samarbetspartners finns i viss mån 

representerade samt de vars rättigheter de har tagit på sig att försvara förekommer. 

Regeringar och de som bryter mot de mäskliga rättigheterna kan sägas förekomma även om 

de har en mer marginaliserad position. 

Det som behandlar orsak/verkan i texten är hur deras arbete som ska göra att världen 

förändras, att brott mot de mänskliga rättigheterna stoppas. Under ”Success Stories” kan 

man även hitta orsak/verkan då historierna som det länkas till handlar om hur Human 

Right Watchs arbete har förändrat en situation där människor har haft det dåligt, där deras 

rättigheter har kränkts. 

5.3. Mikrostrukturell analys Amnesty 
Den mikrostrukturella analysen har utförts på hela textsamlingen. Detta för att det genom 

hela textsamlingen förmedlas en sammanhängande berättelsen om Amnesty International. 

Med den makrostrukturella analysen i bakhuvudet har det att utförts en mer detaljerad 

studie av texten. I det första steget ligger fokus på koherens och frånvarande information, 

sedan har det implicita informationen och den lexikala stilen analyserats.  

Den koherens, alltså sammanhängande mening, som kan urskiljas i den sammanhängande 

berättelsen om Amnesty International kan sägas vara att det finns ett behov av att försvara 

de mänskliga rättigheterna och att de är något alla har rätt att åtnjuta, samt att Amnesty 
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International är en bra organisation att välja om man vill försvara dem då det är en 

organisation som är stor och global, oberoende och medlemsbaserad.   

När det gäller den frånvarande eller implicita informationen som ju baserar sig på läsarens 

förkunskaper om ämnet, kan det rent generellt i den sammantagna texten sägas att det 

saknas närmare information om vad de mänskliga rättigheterna är. Vilka som begår brott 

mot de mänskliga rättigheterna samt mer specifika exempel på vad Amnesty International 

gör och vad deras kampanjer går ut på.  Den frånvarande information som finns i den första 

delen av texten, ovan definierad som ingress, är information om vad de mänskliga 

rättigheterna är mer än att det är de som antagits av FN. Även varför det är viktigt att vara 

oberoende av politik, regeringar, religion och kommers samt vilka länder det egentligen är 

som Amnesty International har medlemmar i är frånvarande information. Dock kan man 

fråga sig varför Amnesty International väljer att upplysa om att de faktiskt är oberoende av 

politik, regeringar, religion och kommers och finansieras av medlemmarna och bidrag från 

allmänheten, det kan ses som till viss del överflödig information. Detta indikerar att de anser 

att det är dåligt att kunna påverkas av just dessa, och positivt att vara oberoende. Samt att 

det ligger makt i att vara oberoende och till synes inte påverkningsbar av dessa faktorer.  

I det som klassats som huvudtexten i textsamlingen: ”About Amnesty International”, är det 

återigen vad de mänskliga rättigheterna egentligen är som är frånvarande information. Men 

även vilka det är som bryter emot dem. Av den överflödiga information som framkommer 

här kan följande citat från ett kidnappningsoffer vara värt att belysa: “They carried guns all 

the time. I was afraid of the guns. Actually, I was in constant fear”. Detta citat tillför inte 

någon ytterligare information utan används för att väcka sympati och empati hos läsaren.. 

Annan överflödig information som kan vara av analytiskt intresse är en lista med exempel 

på brott mot mänskligheten som de kämpar för att hindra. Fortfarande ges ingen komplett 

förklaring för vad de mänskliga rättigheterna är, utan detta är enbart exempel på vad de 

arbetar mot. Eftersom de inte ger någon exakt information om vad som är mänskliga 

rättigheter kan man anta att denna lista är exempel på saker som de anser vara extra viktiga 

att förhindra och stoppa. 

Gällande den lexikala stilen så beskriver Amnesty International sig själva och sitt arbete 

använder de sig genomgående av ord och formuleringar som ”global”, ”independent”, 

”vision”, “We are also committed to meeting best practice standards in operational 

excellence, confidentiality, public reporting and transparency”, “make a real difference”, 

“autonomy”,  “we  campaign so that every person may enjoy all of the human rights 

enshrined in the Universal Declaration of Human Right” och ” to end grave abuses of human 
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rights”. Alla dessa är värdeladdade och har prestige, man skulle kunna ha valt ett mer 

vardagligt sätt att uttrycka och förklara sig. Detta indikerar att Amnesty International sätter 

högt värde på sig själv som organisation. Samtidigt skulle de ha kunnat välja mer 

komplicerade ord och formuleringar för att uttrycka sig, tillsammans pekar detta på att 

samtidigt som Amnesty International sätter värde på sig själv som organisation genom att 

välja lite mer prestigefyllda ord och formuleringar så vill de samtidigt vara tillgängliga för 

många och inte stänga ute folk genom att använda ett språk som verkar utestängande. Detta 

sätt att uttrycka sig skvallrar även om en organisation med en positiv syn på framtiden, som 

tror att en bättre värld för alla är något som går att uppnå samt att de är visionära.  

5.4. Mikrostrukturell analys Human Rights Watch 
På samma sätt som den mikrostrukturella analysen har utförts på hela textsamlingen från 

Amnesty Internationals hemsida, har hela textsamlingen från Human Rights Watch 

analyserats. Alltså hela den sammanhängande berättelsen om Human Rights Watch som 

förmedlas i dessa texter. Den mikrostrukturella analysen sker med den makrostrukturella 

analysen i bakhuvudet och är en mer detaljerad studie av texten. I det första steget av 

analysen har fokus legat på koherens och frånvarande information, sedan har den implicita 

informationen och den lexikala stilen varit i fokus.  

Den koherens, alltså den sammanhängande mening, som går att urskilja i textsamlingen från 

Human Rights Watchs hemsida kan sägas vara att det är viktigt att försvara och skydda de 

mänskliga rättigheterna. Även sättet de som organisation arbetar på är bra: sätta press 

genom rigorösa, objektiva undersökningar, advokatyr och deras opartiska rapporter, samt 

att de är en global organisation som gör att de kan arbeta i hela världen ingår i denna 

koherens.  

Gällande den frånvarande, eller implicita informationen så präglas textsamlingen av att det 

inte finns någon information om exakt vad de mänskliga rättigheterna är eller vilka som 

bryter mot dem. Denna information saknas främst i de två första texterna ”About Us” och 

”Who We Are” som klassats som huvudtexter i denna textsamling och som handlar om 

Human Rights Watch och vad deras arbete handlar om.  Annan frånvarande information i 

”About Us” är mer exakta siffror om deras storlek, det nämns att det är av de ledande 

organisationerna som kämpar för de mänskliga rättigheterna, men vad exakt innebär det? 

Frånvarande information som kan sägas saknas i denna ingress till den övriga textsamlingen 

är att de är en oberoende organisation, och då detta är något som det under underrubriken 

”Financials” trycks på kan det anses vara lite underligt. Informationen om de utmärkelser 

som Human Rights Watch har mottagit kan klassas som överflödig information, är det 
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verkligen nödvändigt att det finns med flera gånger och vad har det för förankring till att 

vara med i texten om Human Rights Watch som organisation? Det är logiskt att det ligger 

under ”Financials” då priserna rör deras ekonomi och hur de spenderar pengar, men frågan 

är om det inte hade varit nog att bara ha det där? Denna överflödiga information indikerar, 

som det tidigare har nuddats vid, att Human Rights Watch sätter stort värde på dessa 

utmärkelser och den trovärdighet de ger till organisationen. Det indikerar även att de sätter 

stort värde på det sätt de sköter sin ekonomi. Därför kan man anta att Human Rights Watch 

hoppas på att tjäna på att visa upp det för besökarna på hemsidan så fort de kan. Den 

länklista under ”Success Stories” skulle även den kunna klassas som överflödig information, 

eftersom de inte kommer med ytterligare hårda fakta om organisationen. Dock kan det 

argumenteras för att det är nödvändig information då de berättar om organisationens arbete 

och hur det faktiskt reellt förändrar situationen för människor och detta är sådant som lockar 

människor att engagera sig och skänka pengar. Dessa historier skvallrar även om vad 

Human Rights Watch tycker är viktigt att prioritera, dels för att det visas upp på hemsidan, 

men även för att det är projekt de själva har dragit igång eller valt att engagera sig i. 

När det gäller den lexikala stilen beskriver Human Rights Watch sig själva och sitt arbete 

genomgående med ord och formuleringar som ”…strategic, targeted advocacy build intense 

pressure for action and raise the cost of human rights abuse.”, “…rigorous, objective 

investigations ”, “fact-finding”, “reports”, “briefing”, “publicly „naming and shaming‟ 

abusive governments”, “effective use of media”, “impartial reporting” och “We investigate 

and expose human rights violations and hold abusers accountable.”. Alla dessa ord och 

formuleringar kan klassas som “hårda” och är värdeladdade. Det är mycket kraftfulla 

handlingar som det berättas om och formella beskrivningar av hur arbetet går till. Det är inte 

mycket prat om ”en bättre värld för alla” utan mer om att förbrytare måste stoppas och 

ställas inför rätta. Genom att välja att formulera sig på ett sånt här sätt lockar Human Rights 

Watch en särskild sorts människor till sin organisation. 

 

Det både Amnesty International och Human Rights Watch försöker göra i sina 

presentationer av sig själva som organisationer är att fastställa gemensamma referensramar 

för verkligheten och definiera situationer. Detta för att deras medlemmar och blivande 

medlemmar ska dela dessa och betrakta världen på liknande sätt. Det som nu skall 

undersökas med hjälp av konceptet framing är vad för ramar som kan urskiljas i Amnesty 

Internationals och Human Rights Watchs presentationer och hur de skiljer sig från varandra. 
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5.5. Amnestys Internationals hemsida och konceptet framing 
Det som framkommit i den kritiska diskursanalysen av Amnesty Internationals 

hemsidakommer nu att analyseras med hjälp av konceptet framing.  En sak som tydligt har 

framkommit är att organisationens vision är att alla skall ha rätt att åtnjuta de mänskliga 

rättigheterna. Det som berättas är ett urval baserat på det perspektiv på verkligheten som de 

vill förmedla till sina medlemmar, och som de strävar efter att göra mer utmärkande och 

framträdande än andras perspektiv på verkligheten. Genom detta urval och försök att göra 

den information som väljs ut och anpassas efter deras perspektiv på verkligheten mer 

utmärkande så försöker de framhäva att just deras sätt att definiera problemet, diagnostisera 

orsaken, deras moraliska bedömningar och lösningar är de rätta.  Problemet är alltså att det begås 

brott mot de mänskliga rättigheterna, något som framgår tydligt genom hela den 

analyserade textsamlingen och även är det som klassades som huvudtema i den kritiska 

diskursanalysen. Dock så finns det ingen tydlig orsaksdiagnos – varför det begås brott mot de 

mänskliga rättigheterna och vad förbrytarna kan få ut av det är inget som diskuteras. Den 

moraliska bedömningen är just att det är ett problem att brott mot de mänskliga rättigheterna 

begås, detta motiveras genom referenser till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

och att alla är lika mycket värda och har rätt att åtnjuta dessa. Eftersom Amnesty 

International är en organisation som är stor, global och medlemsbaserad samt oberoende av 

politiska, religiösa och kommersiella intressen är de en del av lösningen. 

Dessa ramar utgörs av bland annat den lexikala stilen, att vissa ord och fraser har använts, 

som tidigare framkommit i den kritiska diskursanalysen. De använder sig av ord som är 

värdeladdade och prestigefyllda, vilket indikerar att de sätter högt värde på sig själva. De 

skulle kunna ha valt att använda sig av mer komplicerade uttryck än vad de gör, att de ändå 

håller sig på en nivå som gör att alla förstår dem så vill de vara tillgängliga för många och 

inte verka utestängande genom sina ordval och formuleringar. Deras sätt att uttrycka sig 

genomsyras av mer ”mjuka” värden, positiv framtidtro och en vision om att en bättre värld 

för alla är uppnåelig. Detta innebär att den gemensamma referensram och definition av 

verkligheten som de försöker förmedla är att det finns problem, men att det är ett problem 

som går att lösa - tillsammans. ”Tillsammans” för att något som de trycker på är det stora 

medlemsantalet och att det är just medlemmarna som är viktiga i organisationen och som 

gör skillnaden. Vilket sätter ramen för hur de vill att deras organisation ska fungera och hur 

de vill att de som söker sig till dem ska engagera sig.  
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Något som de saknas information om är exakt vad de mänskliga rättigheterna är, det gäller 

båda organisationerna. Men det hänvisas till FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna, en referens som ger trovärdighet.  

5.6. Human Rights Watchs hemsida och konceptet framing 
Precis som det framkom av den kritiska diskursanalysen att visionen hos Amnesty 

International är att alla skall ha rätt att åtnjuta de mänskliga rättigheterna, framkom en 

liknande vision hos Human Rights Watch. Det som berättas i presentationen är ett urval 

baserat på det perspektiv på verkligheten som de vill förmedla till sina medlemmar, och som 

de strävar efter att göra mer utmärkande och framträdande än andras perspektiv, till exempel 

Amnesty Internationals, på verkligheten. Genom det urval och försök att göra den 

information som väljs ut och anpassas efter just deras perspektiv på verkligheten mer 

utmärkande så försöker de framhäva att just deras sätt att definiera problemet, diagnostisera 

orsaken, deras moraliska bedömningar och lösningar är de rätta.   

  Även hos Human Rights Watch är problemet att det begås brott mot de mänskliga 

rättigheterna, vilket är något som framgår tydligt genom hela den sammanhängande 

berättelsen om Human Rights Watch och även är det som klassades som huvudtema i den 

kritiska diskursanalysen. Dock finns det ingen tydlig orsaksdiagnos – varför det begås brott 

mot de mänskliga rättigheterna är inget som diskuteras, något som även saknades hos 

Amnesty International, inte heller eventuell vinning av eller motiv till att bryta mot dem 

diskuteras. Den moraliska bedömningen som framkommer hos Human Rights Watch är att 

mänskiga rättigheter är något som alla världens medborgare har rätt att åtnjuta, och att det 

begås brott mot dessa måste bekämpas. Lösningen på detta problem är Human Rights Watch 

kamp för de mänskliga rättigheterna. Just deras sätt att arbeta med att sätta press genom 

rigorösa, objektiva utredningar, opartiska rapporter, strategisk, målinriktad advokatyr och 

öppen lobbying för att regeringar ska ta sitt ansvar mot de regeringar som bryter mot de 

mänskliga rättigheterna, genom att föreslå sanktioner eller kräva att specifika individer skall 

gripas är vad som krävs.  

Ett sätt att sätta ramar för det perspektiv som världen ses ur och därmed definiera 

verkligheten är att använda sig av en speciell lexikal stil; att använda sig av vissa ord och 

fraser i beskrivningen av denna verklighet. Denna har tidigare kommit fram i den kritiska 

diskursanalysen och baserat på dessa verkar Human Rights Watch tendera att lita mer på 

”hårda” värden. De använder sig av ord och formuleringar som är värdeladdade och 

beskriver kraftfulla handlingar och mer formella beskrivningar av hur arbetet går till. Genom 

att uttrycka sig på det sättet förmedlar Human Rights Watch ett perspektiv och definition av 
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verkligheten och sig själva som lockar en speciell sorts människor.  Ett exempel på att de litar 

mer på ”hårda” värden är att de utmärkelser de har fått förekommer upprepade gånger i 

presentationen av sig själva, och att de har fått dessa utmärkelser på grund av sin välskötta 

ekonomi och sin ”prisvärdhet” som ideell organisation att skänka pengar till. Detta tyder, 

som tidigare nämnt, att det är något de sätter värde på samt något som de anser ge dem 

trovärdighet. Ekonomi är något som kan anses vara något av ett ”hårt” värde. De trycker 

även på rapporter, undersökningar, fakta, advokatyr och liknande, vilket också kan 

betecknas som ”hårda” värden. 
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6. Slutdiskussion  

6.1. Återkopplande diskussion 
Som det konstaterades redan i inledningen av denna uppsats så konkurrerar Amnesty 

International och Human Rights Watch på samma marknad, den ideella, och kan sägas sälja 

samma ”produkt”; en chans att göra världen till en bättre plats. Men hur differentierar de sig 

själva och därmed sin ”produkt”? Genom att först ha utfört en form av kritisk diskursanalys 

på respektive organisations presentation av sig själva på deras internationella hemsida på 

både makro- och mikrostrukturell nivå och sedan analyserat resultatet av detta med hjälp av 

konceptet framing, såsom Robert Entman använder det, har svaret på denna fråga eftersökts. 

I den makrostrukturella analysen framkom texternas huvudtema, underliggande tema, 

drivande processer, diskussioner om konsekvens och orsak/verkan, aktörer samt historisk 

bakgrund. I den mikrostrukturella analysen framkom texternas koherens, frånvarande 

information, implicit information samt den lexikala stilen. Dessa kan tillsammans avslöja 

underliggande ideologier, diskurser och perspektiv som texterna färgats av. Men för att 

komma åt och undersöka dessa närmare och tydligare analyserades detta med hjälp av 

konceptet framing. I Amnesty Internationals och Human Rights Watchs presentationer kan 

det urskiljas gemensamma referensramar, för att deras perspektiv ska vara mer 

framträdande och utmärkande än andras perspektiv måste de på ett sätt eller annat sätta 

ramarna för verkligheten och definiera den. De vill helt enkelt vara förstahandsvalet för så 

många som möjligt som vill engagera sig för de mänskliga rättigheterna och att dessa ska ha 

samma bild på världen och rättvisa som organisationen själv har. För att rama in 

verkligheten så använder de sig, medvetet eller omedvetet, av urval och utmärkande. Den 

information som framkommer i texterna ha valts ut och gjorts mer utmärkande, för ju mer 

utmärkande något är desto större är chansen att läsaren uppfattar informationen, urskiljer 

meningen och därmed bearbetar och lagrar den. Genom att göra detta framhäver de även ett 

specifikt sätt, deras sätt, att definiera problemet, diagnostisera orsaken, vilka moraliska 

bedömningar det är som gäller samt vilka lösningar det finns på problemet. 

De olika ramar som går att urskilja i Amnesty Internationals och Human Rights Watchs 

presentationer lockar medlemmar som delar organisationens syn på verkligheten.  
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6.2. Slutsats 
Om nu Amnesty International och Human Rights Watch försöker locka medlemmar som har 

samma perspektiv på verkligheten är frågan hur deras perspektiv skiljer sig från varandra.  

Syftet hos de båda organisationerna är att stoppa brott mot de mänskliga rättigheterna, det 

har framkommit som huvudtema i den makrostrukturella analysen av den 

sammanhängande berättelsen hos de båda.  Skillnaden mellan de båda organisationerna 

ligger bland annat i deras arbetssätt och vad de sätter värde på. 

 

Amnesty International är en medlemsbaserad organisation, deras makt och styrka ligger i 

deras storlek, i det stora antalet medlemmar och utbredning över världen. Det ligger även i 

deras oberoende av politiska, religiösa och kommersiella intressen. Det är genom 

medlemmarnas insatser i form av blixtaktioner, arbetsgrupper och kampanjer för att 

protestera och informera som de försöker bekämpa brott mot de mänskliga rättigheterna. I 

frågeställningen efterfrågades hur organisationerna konstruerar och definierar sig själva 

samt vilka ramar för det perspektiv på verkligheten och den diskurs som gick att urskilja i 

deras presentationer. För Amnesty International kan dessa sägas vara att det begås brott mot 

de mänskliga rättigheterna och att lösningen på detta är Amnesty International och deras 

sätt att arbeta: att deras medlemmar protesterar. Tillsammans sätter detta ramen för deras 

verklighet och diskurs samt skapar en gemensam referensram för medlemmar och blivande 

medlemmar. 

I analysen av deras lexikala framställning av sig själva, de ord och fraser de har använt för 

att beskriva sitt arbete förmedlas en känsla av gemenskap, att medlemmarna tillsammans är 

lösningen på problemet, att det är ett problem som kan lösas. Den lexikala framställningen 

genomsyras även av ”mjuka” värden.  Hur viktiga medlemmarna är och att Amnesty 

International är en stor, global organisation är något som återkommer i deras presentation.  

Då den implicita, frånvarande informationen analyserades konstaterades det att båda 

organisationerna ofta nämnde de mänskliga rättigheterna, dessa kom fram som ett 

huvudteman i den kritiska diskursanalysen, men att det inte någonstans stod närmare 

information om vad de är eller vad de innebär. Detta var implicit information. Varför ingen 

av organisationerna har utförligare information kan vara ett led i att få medlemmar som är 

intresserade och engagerade; människor som redan vet vad de mänskliga rättigheterna är 

och som därför vill kämpa för dem. Det kan även tolkas som att organisationerna anser att 

det är allmän kunskap, att det är sådant alla bör veta eftersom det är rättigheter som rör alla. 
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 Den konstruktion och definition av sig själv samt vilka ramar för det perspektiv på 

verkligheten och den diskurs som kunde urskiljas hos Human Rights Watch å andra sidan är 

att är att det begås brott mot de mänskliga rättigheterna och att dessa brott måste bekämpas 

genom att avslöja, undersöka och protestera. Deras makt och styrka ligger i deras sätt att 

arbeta med stora mängder av opartiska rapporter som de publicerar varje år baserade på 

djupgående undersökningar samt den lobbying och advokatyr de utövar för att sätta press 

på regeringar.  Tillsammans skapar detta en gemensam referensram hos organisationens 

medlemmar, och blivande medlemmar samt sätter ramen för den verklighet de verkar i och 

deras diskurs.  

Detta är vad de trycker på i sin presentation och därmed präglas även den lexikala 

framställningen av ”hårda” värden. De har använt fraser och uttryck som beskriver 

kraftfulla handlingar och formellt beskriver hur deras arbete går till och sätter även stort 

värde i hur de sköter sin ekonomi.  

 

Om man tittar på de båda organisationernas image ser man tydligt hur de skiljer sig åt. Den 

image som Amnesty International försöker förmedla är mjukare och handlar mer om en 

gemenskap och en kamp tillsammans från gräsrotsnivå än den som Human Rights Watch 

förmedlar. Deras image är hårdare, de själva säger sig ha en tradition av ”naming and 

shaming” och detta berättar en hel del om denna organisations perspektiv på världen. 

Medan Amnesty International förmedlar en känsla av att förändringen sker genom arbete på 

gräsrotsnivå av ”vanliga” människor, en gemenskap och positiv framtidstro så förmedlar 

Human Rights Watch en mer professionell känsla där arbetet sker på en högre nivå och 

genom påtryckningar på regeringar.  

 

Något som bör påpekas och has i åtanke är att även om de två organisationerna har ungefär 

samma vision om en värld där alla får åtnjuta de mänskliga rättigheterna och att de båda är 

ideella organisationer, så är de två organisationer uppbyggda på olika sätt. De grundades i 

två olika årtionden där inställningen till hur organisationers uppbyggnad skiljde sig. Den 

”mjukare” respektive ”hårdare” imagen, och vad organisationerna sätter värde i skiljer sig 

därmed inte enbart för att det är de ramar de sätter upp för verkligheten utan det beror även 

på hur organisationen är uppbyggd. 
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6.3. Avslutning  
I denna uppsats har organisationernas presentationer undersökts för att komma åt vilka 

ramar för verkligheten som går att urskilja, en annan intressant aspekt är hur och om dessa 

ramar uppfattas av besökarna, något som skulle kunna undersökas vidare. Även hur 

organisationerna arbetar med olika kampanjer för att marknadsföra sig vore intressant att 

undersöka vidare och hur medvetna organisationerna själva är om de ramar som i analysen 

framkommit. 

Även om Amnesty International och Human Rights Watch har samma syfte, har de olika 

perspektiv på verkligheten. De har olika ramar och definitioner för verkligheten, eftersom de 

har olika arbetssätt. Den ena försöker påverka nerifrån och upp, den andra försöker påverka 

mer ovanifrån. De två organisationerna tenderar även att sätta värde på olika saker, 

Amnesty International tenderar att sätta värde till sina medlemmar medan Human Rights 

Watch tenderar att sätta mer värde till de rapporter, undersökningar och lobbying de utför. 

Detta kan i båda organisationerna kopplas till de olika sätt de arbetar på. De täcker in olika 

områden av arbetet med de mänskliga rättigheterna och kompletterar varandra, snarare än 

konkurrerar.  
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