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Abstract
Purpose
The overall purpose of this paper is to answer the question of how a disaster is portrayed in the
press. The purpose will be fulfilled through a closer study of news coverage after the terrorist
attacks in Norway on 22 July 2011. The focus is on identifying general patterns in the immediate
reporting and to discern differences between morning and evening newspapers, and differences
between the reporting in Norway and Sweden.

Theory
The theoretical background in this essay is divided into two parts. The first includes the
journalistic aspects and the role of media in a disaster. In major and unexpected events media
becomes an "authority megaphone" and have a requirement to produce fast information. This
can provide problems in communicating objective and accurate news and the ethical issues gets
sidelined. The second part concerns theories about the framing of news that usually takes place
through story-similar terms and narrative and focus on personalization, simplified, angular depth
and tends to focus on highlights. Offenders tend to be portrayed as inhumane symbols of evil,
while the victims either become "the good society 'or described by their personal life story.

Method
The essay is based on a quantitative content analysis performed on 616 articles from 28 days after
the disaster in Norway. The survey includes four newspapers; Aftenposten Morgen, Verdens
Gang, Aftonbladet and Dagens Nyheter.

Findings
The analysis shows that the reporting of the event of terrorism was most reported about in the
first week and then gradually decreases. The biggest focus was devoted to the event itself through
descriptions of the actual event, but also articles on politics and speculation was common
content. The offender Anders Behring Breivik was generally described rather as a man of extreme
political views than as a Norwegian with mental disorder. More personal information about the
victims were most common in articles about the memorial services and funerals. There were no
significant differences between the reporting in Norway and Sweden. Besides the fact that the
Norwegian newspapers published more articles about the incident overall and speculated more
about Breivik. The main differences between morning and evening papers was that the evening
papers generally published more pictures.

Key words
News journalism, Disaster reporting, Framing, Terror in Norway, Content Analysis
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Sammanfattning
Syfte
Det övergripande syftet med denna uppsats är att besvara frågan om hur en katastrof gestaltas i
pressen. Syftet kommer att fullgöras genom att närmare studera nyhetsrapporteringen efter
terrordåden i Norge den 22 juli 2011. Fokus ligger på att identifiera generella mönster i den
omedelbara rapporteringen och att urskilja skillnader mellan morgon- och kvällspress samt
skillnader mellan rapporteringen i Norge och Sverige.

Teori
Uppsatsens teoretiska bakgrund är uppdelad i två delar. Den första innefattar journalistiska
aspekter och mediernas roll vid en katastrof. Vid större och oväntade händelser fungerar media
som ”myndighetsmegafoner” och har ett krav på att producera snabb information. Detta kan
innebära både problem med att förmedla objektiva och korrekta nyheter från katastrofen samt att
de etiska aspekterna hamnar i skymundan. Den andra delen rör teorier om gestaltning av nyheter
som oftast sker genom berättelse-likande termer och narrativ och fokuserar på personifiering,
förenklig, vinkligt och inriktning på höjdpunkter. Gärningsmän tenderar att gestaltas som
omänskliga symboler för ondskan medan offer antingen blir ”det goda samhället” eller beskrivs
genom deras personliga livshistoria.

Metod
Uppsatsen bygger på en kvantitativ innehållsanalys utförd på 616 artiklar utifrån 28 dagar direkt
efter katastrofen i Norge. Undersökningen innefattar fyra tidningar; Aftenposten, Verdens Gang,
Aftonbladet och Dagens Nyheter.

Resultat
Undersökningen visar att rapporteringen om terrordåden var störst den första veckan för att
sedan successivt minska. Störst fokus ägnades åt händelsen i sig i form av beskrivningar av
händelseförloppet men även artiklar rörande politik och spekulationer var vanligt förekommande.
Gärningsmannen Anders Behring Breivik beskrevs överlag snarare som en man med extrema
politiska åsikter än som en norrman med psykisk störning. Mer personlig information om
terrordådens dödsoffer var vanligast vid artiklar om minnesstunder och begravningar. Det fanns
inga stora skillnader mellan rapporteringen i Norge och Sverige förutom att de norska
publicerade fler artiklar om händelsen och spekulerade mer kring Breivik. De största skillnaderna
mellan morgon- och kvällstidningarna var att kvällstidningarna överlag publicerade fler bilder.

Nyckelord
Nyhetsjournalistik, Katastrofrapportering, Gestaltning, Terrordåden i Norge, Innehållsanalys
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Förord
Inledningsvis vill vi förtydliga och bekräfta att denna uppsats har skrivits tillsammans och
integrerat av oss båda. En annan praktisk detalj är att vi fortsättningsvis kommer att skriva
”Utöya” med svensk stavning.
Vi vill också tacka vår handledare Christer Clerwall som varit ett behövligt stöd under arbetets
gång då denna uppsats varit krävande men också mycket givande att skriva. Vi vill även ta tillfället
i akt att tacka våra familjer och vänner för uppmuntran när vi behövt det som mest.
Till sist vill vi också skänka en tanke till terrordådens 77 dödsoffer, de överlevande och de
drabbades anhöriga.
Ett stort tack.
Elisabeth Cras och Rebecca Hoff
Karlstads universitet 2012
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1. Inledning
Alla tycks minnas vad de gjorde just då. När det ofattbara hände. När Estonia sjönk, när
tsunamivågen sköljde över Thailand eller när människorna i panik hoppade från World Trade
Center den 11 september. Men vi minns inte för att vi var där. Det vi kommer ihåg är inte
kopplat till smärta, ljudet av sirener eller lukten av rök. Det vi minns är löpsedlarna, tv-bilderna,
de tragiska historierna och porträttbilderna på de saknade. Idag tycks katastrofer förknippas med
spaltmetrar, trycksvärta och extrainsatta nyhetssändningar. Medierna i sin tur lägger alla vanliga
rutiner åt sidan och låter informationsspridningen blir en produkt av impuls och kravet på att
mätta den omättliga allmänheten. Bevakningen tycks vara så omedelbar, omfattande och
ingående att trots att få av oss faktiskt var på plats var vi ändå alla där.
Olyckor och katastrofer har alltid väckt ett stort intresse hos både allmänheten och medier.
(Englund, 2008:23) När Norge under sommaren år 2011 drabbades av ett terrordåd blev vi
återigen påminda om mediernas massiva bevakning och den allmänna fascination som uppstår.
Händelsen väckte också ett intresse hos oss att studera fenomenet närmare.
I detta inledande kapitel beskrivs först terrordåden i Norge den 22 juli 2011, katastrofen som
denna uppsats kommer att kretsa kring. Vad var det egentligen som hände? Därefter presenteras
uppsatsens syfte och de frågeställningar vi avser att besvara. Vidare förs en diskussion om ämnets
relevans och de avgränsningar vi gjort. Därefter ges en närmare beskrivning av definitioner av
centrala och återkommande begrepp. I kapitlets andra del tar vi först upp viktiga aspekter inom
journalistiken som präglar nyhetsinnehållet och dess utformning, det vill säga den kuliss som
rapporteringen utspelar sig i. Detta kopplas sedan vidare till en bakgrundsbeskrivning av de
tidningar som vi kommer att utföra vår undersökning på samt tre tidigare katastrofer och deras
nyhetsrapportering.

1.1 Terrordåden i Norge den 22 juli 2011
Den 22 juli 2011 skulle gå till historien som det värsta angreppet i Norges historia sedan
krigstiden. Klockan 15.26 briserar en bomb i hjärtat av Oslo och hela regeringskvarteret står
därefter helt utblåst. 17.27 inkommer ett larm från Arbeidernes Ungdomsfylkings (AUF, norska
motsvarigheten till svenska socialdemokraternas ungdomsparti) sommarläger på ön Utöya
utanför huvudstaden. En man utklädd till polis uppges kallblodigt gå runt på ön och avrätta de
flyende och panikslagna ungdomarna. Efter en timme ankommer polisens insatsstyrka Delta till
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ön och griper den utklädda polisen, massakern har då pågått i 79 minuter och 69 av lägrets
deltagare har mördats. (Forsberg och Grönberg, 2011)
Sammanlagt miste 77 personer sina liv denna blodiga dag som i medierna kom att kallas för
Norges eget 11 september1. Mannen som grips identifieras snabbt som den 32- årige norrmannen
Anders Behring Breivik och Norge är ett land i sorg. Tiden som följer präglas av frågor och
spekulationer både bland allmänheten och i media om detta var ett politiskt brott utfört av en
större terroristorganisation eller en handling utfört av en enskild gärningsman är bara två av alla
de frågor som ställs. (Forsberg och Grönberg, 2011)
Breivik erkände senare terrordåden i rätten och medierna kunde då publicera hans politiska
högersextrema manifest, innehållande en ingående beskrivning av hans planering av händelsen.
(Forsberg och Grönberg, 2011) Manifestet kan beskrivas som en dagbok över en nio år lång
förberedelse inför terrorattacken. Innehållet är tydligt islamfientligt och Breivik jämför här bland
annat moderata muslimer med islamister. Precis innan händelsen skickar han manifestet till en
stor grupp människor. I dagboken antecknar han de allra sista orden: ”Jag tror att det här blir mitt
sista inlägg. Det är nu fredag den 22 juli.”2

1.2 Syfte och frågeställningar
Som tidigare nämnt väcker denna typ av oväntade händelser stor fascination vilket också ökar
efterfrågan på information från medierna. Detta innebär att journalisterna producerar mänger
med material; men vad är det egentligen som förmedlas? Det är utifrån dessa tankegångar som vi
formulerat uppsatsens syfte som är att undersöka hur en katastrof gestaltas i pressens
nyhetsrapportering. Undersökningen kommer att göras utifrån att närmare studera
rapporteringen om terrordåden i Norge 2011 och syftar till att studera den omedelbara
nyhetsförmedlingen både generellt och komparativt genom att jämföra nyhetsrapporteringen i
Sverige och Norge samt utifrån en morgon- och kvällstidningsperspektiv. För att genomföra
detta har vi formulerat nedanstående frågeställningar.

1

https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=057349201107235FA31351E920CD36
94293CD14EFE323E&serviceId=2 (11-12-18)
2
http://www.dn.se/nyheter/varlden/breiviks-manifest-beskriver-attentaten (12-01-08)
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Vilka mönster kan utläsas i tidningarnas rapportering om terrordåden?
Hur gestaltas Anders Behring Breivik respektive katastrofens offer?
Följer tidningarna de pressetiska reglerna och riktlinjerna gällande namn- och
bildpublicering vid en katastrof?
Vilka skillnader kan utläsas mellan svensk och norsk tryckt press i
katastrofrapporteringen?
Vilka skillnader kan utläsas mellan morgontidningar och kvällstidningar i
katastrofrapporteringen?

1.3 Relevans och avgränsningar
I en rapport från krisberedskapsmyndigheten framgår det att människor trots ökad användning
av nya medier just i katastroftider tenderar att vända sig till traditionella medier som den primära
källan för information. (Eriksson, 2006:8) Detta har delvis motiverat vårt val av tidningsmediet
som studieobjekt men höjer också relevansen för vårt syfte. En stor del av forskningen inom
gestaltning av specifika nyhetshändelser fokuserar dessutom antingen på händelser i USA, i stor
sträckning just terrorattacken den 11 september, naturkatastrofer, krig eller mord. Detta skapar
en lucka för vår undersökning.
Eftersom uppsatsens syfte är att studera den omedelbara nyhetsrapporteringen efter en katastrof
har vi avgränsat oss till att utföra undersökningen på de artiklar som publicerades under de fyra
första veckorna efter terrordåden, det vill säga från och med den 23 juli till och med den 19
augusti 2011.
Att undersöka alla tidningars nyhetsrapportering om händelsen från Norge och Sverige skulle
vara allt för omfattande. Vi har därför avgränsat oss till att studera de två tidningar med störst
upplagor från respektive land: Aftenposten, Verdens Gang, Aftonbladet och Dagens Nyheter. I
och med att de har stört upplagor har de en bra täckning och är en stor informationskälla för en
stor del av medborgarna.

1.4 Definition av centrala begrepp
Vi kommer här att definiera tre av denna uppsats centrala begrepp och förklara deras funktion
och hur vi fortsättningsvis kommer att använda oss utav dem.

1.4.1 Katastrof och katastrofrapportering
I denna uppsats kommer vi att benämna terrordåden i Norge med begreppet katastrof. Vi har då
utgått från definitionen av katastrof som ”något oväntat som drabbar människan och hennes
omgivning hårt”. (Jarlbro, 2004:16) Lidskog m.fl. (2000) har en liknande beskrivning av en
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katastrof och menar att det är ett överraskande inslag med förödande effekter som drabbar
människor och samhället skoningslöst (Lidskog m.fl. 2000:184).
Utifrån definitionen av katastrof kommer vi också att använda begreppet katastrofrapportering,
vilket används som ett samlingsnamn för den mediala rapporteringen efter en oväntad och
förödande händelse.
1.4.2 Terrorism
Begreppet terrorism används i vår uppsats som en benämning på händelserna i Norge den 22 juli
och ryms inom det mer övergripande begreppet katastrof. Det finns ingen saklig eller fastställd
definition av terrorism men FN har gjort ett försök genom att beskriva ordet som en ”handling
som syftar till att döda eller allvarligt skada civila eller icke-stridande, med avsikt att skrämma en
befolkning eller utöva tvång på en regering eller en internationell organisation"3. I den svenska
lagen presenteras en liknande definition där det står att terrorism är att ”begå en handling som
allvarligt kan skada en stat […]med syftet att skrämma en befolkning eller befolkningsgrupp,
tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att göra något eller att avstå från att göra
något”4 . I denna uppsats kommer begreppet även att förekomma i beskrivningar av det kanske
mest välkända terrorbrottet: 11 september.

1.4.3 Gestaltning
Det övergripande syftet med denna uppsats är att besvara hur terrordåden i Norge gestaltas.
Strömbäck (2009) beskiver gestaltning som medias rekonstruktion av verkligheten vilket också är
den definition som vi har utgått ifrån. (Strömbäck, 2009:119) Vidare förklaras begreppet som en
produkt av tidningarnas redaktionella rutiner, nyhetsvärderingar och nyhetsideologi. Den
verklighet som förmedlas genom nyhetsrapporteringen är därmed alltid begränsad och påverkad
av ämnesval, källor och berättarperspektiv. (Strömbäck, 2009:120)
För att kunna undersöka nyhetsgestaltningen av en specifik händelse är det nödvändigt att först
förstå nyhetsproduktion och den miljö som produktionen uppstår i. Journalistiken präglas alltid
av sina yttre och inre förutsättningar, något som också är i ständig förändring. Vi kommer här
nedan att presentera en översikt av dessa förutsättningar. Översikten utgör en relevant del i

3
4

http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Vad-ar-terrorism/ (11-12-20)
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Vad-ar-terrorism/ (11-12-20)
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uppsatsen eftersom det påverkar den miljö som nyhetsrapporteringen efter terrordåden
producerades i och därmed också innehållet

1.5 Pressen som nyhetsförmedlare
Mycket har hänt sedan den allra första dagstidningen utkom år 1605 men det huvudsakliga
uppdraget är fortfarande detsamma: att uppfylla kravet på information (Hadenius m.fl., 2008:51)
Trots konkurrens från snabbt utvecklade etermedier, webbupplagor och annan
informationsspridning genom nyare teknologi tycks pressen leva kvar som en självklar del av
samhället.
1.5.1 Nyheten och verkligheten
Tidningar, och nyhetsmedier i stort, har som tidigare nämnt i uppgift att uppfylla kravet på
information. Det kan också påstås att deras uppgift därmed också handlar om att förmedla
verkligheten genom att skapa mening, tolka och begripliggöra. Eftersom vi alltid strävar efter
meningsskapande menar Strömbäck (2009) att gestaltningsprocesser är ofrånkomliga. Förutom
att all kommunikation alltid består av någon form av gestaltning är just nyhetsförmedling
dessutom alltid präglad av mediernas, redaktionernas och journalisternas val. Dessa val kan
handla om vilka ämnen som tas upp och inte, vilka källor som används och ur vilket
berättarperspektiv nyheterna förmedlas. Verkligenheten som framkommer genom medierna är
därför alltid begränsad till skillnad mot den riktiga, obegränsade verkligheten. (Strömbäck,
2009:119f) Detta kommer att beskrivas mer ingående under rubriken ”de redaktionella villkoren,
nyhetskällan och makten över journalistiken” här nedan.
1.5.2 De redaktionella villkoren, nyhetskällan och makten över journalistiken
Synen på nyheter som en konstruerad och begränsad verklighet kan också kopplas till nyheternas
egna förutsättningar i form av nyhetsredaktionernas rutiner och filosofi. Nyhetsinnehållet och
dess utformning påverkas till exempel av begränsade resurser av teknologi, tid och utrymme.
Detta har i sin tur en avgörande roll för utformningen av journalistiska regler som bland annat att
en nyhet ska vara nära i tid och rum (Becker och Vlad, 2009:61). En annan redaktionell faktor
som spelar in kan kopplas till just den ökade konkurrensen. För att behålla sin publik behövs en
”nyhetsfilosofi” eller image som i sin tur påverkar karaktären på nyheterna. (Becker och Vlad,
2009:66)
1.5.3 Dagens nyhetsjournalistik – konkurrensen och dess konsekvenser
En av de stora förändrade förutsättningarna för tidningsmediet sedan dess början är att
medieutbudet har ökat rejält, inte minst under de senaste decennierna. Detta har resulterat i den
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tidigare nämnda ökade konkurrensen på mediemarknaden vilket i sin tur har inneburit en daglig
kamp om publikens tid, pengar och framförallt uppmärksamhet. Tidningarnas mest realistiska
mål är numer snarare att inte tappa sin publik än att öka läsarantalet. (Strömbäck, 2009:148)
Den ökade konkurrensen innebär därmed också att medierna idag är mer inriktade på de
ekonomiska värdena än de publicistiska och att medierna har blivit betydligt mer
marknadsorienterade. Idag ses medierna mer som företag som lägger stor fokus på den
kommersiella biten. Den finns också en oro kring vilka konsekvenser detta på sikt kan få för
nyhetsjournalistiken och dess kvalité. (Strömbäck, 2009:148) Men redan nu har
kommersialiseringen kommit att påverka innehållet och utformningen av nyheterna och
McManus (2009) menar att det inte går att studera 2000-talets nyhetsinnehåll utan att ta hänsyn
till ekonomiska aspekter.
Den tydligaste anpassningen till kommersialiseringen är att ämnen som underhållning, sport,
brott och olyckor får störst utrymme i de vardagliga nyheterna (Hadenius m.fl., 2008:272f). Hit
hör också större katastrofer som terrordåden i Norge. Generellt tycks också tidningarna prioritera
att underhålla sin publik istället för att informera (McManus, 2009:225). Kommersialiseringen
påstås också ha inneburit att journalistiken blivit mer populariserad. Detta innebär bland annat att
nyhetsrapporteringen har en ”klar” journalistisk framtoning och är mer lättillgänglig och
personlig. (Hadenius m.fl., 2008:272)
Idag ser vi dessutom en komplettering till de traditionella etermedierna i så kallade sociala medier,
kanske främst genom det digitala och sociala nätverket Facebook5 och mikroblogg sajten
Twitter6. Sociala medier visade sig spela en stor roll under terrordåden i Norge den 22 juli, då
offren använde sig av dessa medier för att sprida ut information och göra både närstående och
allmänheten uppmärksammade på vad som skedde. Användningen av sociala medier vid en
katastrof är relativt nytt men var vid Norge-attentatet blev det en viktig kanal för att sprida
informationen snabbt.7 Den digitaliserade utvecklingen har också inneburit att de traditionella
medierna anpassat sig till de nya plattformarna (McManus:2009:383).

5

www.facebook.com
www.twitter.com
7
https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05734920110723F9A825E226D4807B86
35287856E4C8EF&serviceId=2 (11-12-18)
6
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Nyhetsjournalistikens innehåll påverkas också av dess källor till information och fakta som är av
stor vikt för skapandet av nyheter. De journalistiska källorna är dock en faktor som är svår att
komma åt vid närmare studier av innehållet då medierna och deras källor har ett förhållande som
sträcker sig bortom offentligheten. Det finns också ofta en ovillighet hos nyhetsredaktionerna att
låta forskare få följa arbetet genom deltagande observationer. (Strömbäck, 2009:155f)
Förhållandet mellan mediet och nyhetskällan är också ofta unikt och kan skilja sig mellan olika
länder, tidpunkter, individuella journalister och källor. (Nord & Strömbäck, 2005:25)
Det ska också nämnas att medierna i vissa fall kan agera som ögonvittnen själva och utifrån detta
få information för att kunna skapa nyheter. (Strömbäck, 2009:156)

1.6 Bakgrundsfakta om de fyra tidningarna
Som nämnts tidigare kommer vår undersökning att genomföras på fyra tidningar, närmare
bestämt de två tidningarna med de största upplagorna från Norge och Sverige. Underlaget utgörs
därför av norska Aftenposten och Verdens Gang samt svenska Aftonbladet och Dagens Nyheter.
Här nedan kommer samtliga tidningar att kort presenteras genom relevant bakgrundinformation
samt kopplas till de specifika dragen hos morgon- respektive kvällspress. Tidingarnas olika
förutsättningar, arbetssätt och vinstdrivande mål påverkar innehållet och är därmed relevant och
viktig för uppsatsens fortsatta analys.
1.6.1 Aftenposten
Aftenposten som idag är Norges största tidning med en upplaga på 239 831 exemplar per dag8,
grundades år 1860 av Christian Schibsted under namnet Christiania Adresseavis. Året efter bytte
tidningen namn till Aftenposten som den heter än idag.9 Aftenposten började precis som namnet
åsyftar med kvällsutgåvor, men år 1885 utkom en morgonutgåva som tillägg.
Morgonutgåvan/Dagstidningen kommer idag ut sju dagar i veckan och
kvällsutgåvan/kvällstidningen utkommer tisdag till torsdag.10
1.6.2 Verdens Gang
Norges näst största tidning är idag Verdens Gang (VG) med en upplaga på 233 295 exemplar per
dag11 och utgivning sju dagar i veckan. Tidningen grundades år 1945 och agerade då som en
politiskt och ekonomiskt oberoende dagstidning. Den 23 juni 1945 gavs den första upplagan av
tidningen ut på gatorna. Redan år 1952 gjordes tidningen om till en kvällstidning efter att

8

http://www.mediebedriftene.no/novus/upload/pdf/Lesertall/2010/Opplag%20avis.pdf (12-01-02)
http://www.ne.se/lang/aftenposten (12-01-02)
10
http://a.aftenposten.no/kontakt/article3854.ece(12-01-02)
11
http://www.mediebedriftene.no/novus/upload/pdf/Lesertall/2010/Opplag%20avis.pdf (12-01-02)
9
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upplagan börjat falla drastiskt. I samband med övergången från dagstidning till kvällstidning
gjordes tidningens utseende om en del.12

1.6.3 Aftonbladet
Lars Johan Hierta grundade år 1830 Aftonbladet som idag är Sveriges största tidning, med en
upplaga på 320 200 exemplar per dag.13 Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning som
sedan år 1910 utkommer som en sjudagarstidning.14 Inom flera olika medier bedriver också
Aftonbladet publicistisk och kommersiell verksamhet.15
1.6.4 Dagens Nyheter
Dagens Nyheter är idag Sveriges näst största tidning med en upplaga på 298 200 exemplar per
dag16och utgivning sju dagar i veckan. Den prenumererade upplagan av Dagens Nyheter står för
97 procent, medan tre procent av upplagan utgörs av lösnummer.17
Tidningen grundades år 1864 av Rudolf Wall och ägs idag till störst del av Bonnier-koncernen
sedan år 1924.18 Grundaren Wall arbetade som journalist på Göteborgs Handels- och Sjöfarts
tidning till en början innan han gick vidare till Aftonbladet. Vid denna tidpunkt fanns ingen
morgontidning i Sverige, detta identifierade och uppmärksammade Wall som då grundade
Dagens Nyheter. Det var viktigt att den nystartade tidningen skulle styras av frihet:
religionsfrihet, politisk frihet och ekonomisk frihet. Genom detta satte han ramarna för hur
Dagens Nyheter än idag ser ut och deras ställning som oberoende liberal tidning.19
1.6.5 Specifikt för kvällstidningar
Både Aftonbladet och Verdens Gang tillhör kategorin kvällspress/kvällstidningar vilket också
innebär att deras intäkter främst kommer från lösnummerförsäljning och annonser, detta medför
också ett ökat behov av att erbjuda ett lockande innehåll (Hadenius m.fl., 2008:134ff).
Kvällspressen i Sverige beskrivs som komplementjournalistik på grund av att läsarna vid
kvällstidningens uppkomst också läste en ”traditionell” dagstidning vid sidan av. Detta innebar att
dessa kvällstidningar inte ansåg sig själva ha ett krav på ett ge allmän och bred information,
12

http://vginfo.vg.no/mediehuset-vg/historie/ (12-01-02)
http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?type=dagspress (12-01-02)
14
http://www.ne.se/lang/aftonbladet (12-01-02)
15
http://www.aftonbladet.se/koncernen/article12626015.ab (12-01-02)
16
http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?type=dagspress (12-01-02)
17
http://info.dn.se/info/om-oss/korta-fakta/ (12-01-02)
18
http://www.ne.se/lang/dagens-nyheter (12-01-02)
19
http://info.dn.se/info/om-oss/historia/ (12-01-02)
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eftersom läsarna då ändå fick detta på annat håll. Istället kom kvällspressen att innehållsmässigt
präglas av artiklar och rubriker som byggde på identifikation och användet av ”hårda och djärva”
bilder. Nyhetshändelser fick stort utrymme och fokuserade inte sällan på den enskilda människan.
Detta styr nyhetsvärderingen än idag och eftersom finansieringen sker genom
lösnummerförsäljning sägs tidningarna gå och vänta på att katastrofer ska inträffa. Med andra ord
har döden alltid ett nyhetsvärde. (Englund, 2008:23)
1.6.6 Specifikt för morgontidningar
Medan kvällstidningarnas innehåll är mer fokuserat på underhållning, sport och brott rapporterar
morgontidningar generellt mer om politik och ekonomi. I kvällstidningarna fokuserar nyheterna
mer på brott, olyckor och katastrofer än vad morgontidningarna tenderar att göra. (Strömbäck,
2009:174) Vad gäller brott, olyckor och katastrofer tenderar morgontidningar att inte rapportera i
samma utsträckning som kvällspressen. Deras innehåll har dock blivit mer och mer likt det som
innan varit mer typiskt för kvällstidningar, bland annat genom en större fokus på sensation och
den enskilda människan. (McManus, 2009:250) I vårt urval utgörs denna typ av dagstidningar av
Aftenposten och Dagens Nyheter. Ett annat specifikt drag för morgontidningar är också att
prenumeranter utgör den största delen av deras intäkter bortsett från annonser.

1.7 Andra katastrofer och dess nyhetsrapportering
Historiskt har flera stora och dramatiska händelser blivit om möjligt ännu större genom
mediernas förmedling; vare sig det har handlat om naturkatastrofer, olyckor, massmord eller
terrorism. Vi kommer nedan kort att beskriva hur nyhetsrapporteringen sett ut vid tre katastrofer
som vi anser har likheter med attentatet mot Norge 2011. Den första är den så kallade ”11
september-attacken”, en katastrof som precis som i Norge innehöll terrorism och skördade en
stor mängd offer samt försatte en nation i chock och sorg. De andra två händelserna är
diskoteksbranden i Göteborg år 1998 och skolmassakern på Columbine år 1999 som likt
massakern på Utöya kostade många ungdomars liv. Händelserna är också relevanta eftersom vi i
uppsatsens kapitel om tidigare forskning mer ingående kommer att ta upp element från deras
nyhetsrapportering.
1.7.1 Terrorattacken den 11 september
Den 11 september 2001 attackerades USA i tidernas kanske mest uppmärksammande terrordåd
när tre plan kapades varav två störtade in i World Trade Center och ett i Pentagon. Sammanlagt
miste 2 986 människor livet och den sedan tidigare efterlyste al Qaida-ledaren Usama bin Ladin
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blev snabbt misstänkt.20
Händelsen fick enormt utrymme i media i hela världen och bara i Sverige fylldes tidningarna av
extraupplagor samtidigt som Tv-kanalerna visade extrasändningar direkt från CNN. (Nordström,
2002:14) De studier som gjorts på medierapporteringen efter den 11 september visar att de första
dagarna innehöll mycket osäkerställd information där också mycket av det som skrevs om
dödsantal, orsaker till händelsen och misstänkta var felaktigt. Det finns forskning som också visar
att Bin Ladin tidigt målades upp som mannen bakom dåden och gestaltades som den typiska
”skurken”. (Jarlbro, 2004:37)
1.7.2 Diskotektsbranden i Göteborg
Diskoteksbranden i Göteborg, eller Göteborgsbranden som händelsen också kort kommit att
kallas, ägde rum på Hisingen hösten 1998 och har blivit ihågkommen som en av de värsta
brandolyckorna i modern tid då 276 ungdomar drabbades och 63 miste livet (Jarlbro, 2004:33).
Den första rapporteringen om händelsen kom cirka två timmar efter att larmet om branden gått
genom sändningar från TV4 och Ekonyheterna. Etermedierna hade efter branden ett försprång
gentemot tidningarna som inte kunde rapportera om händelsen förrän nästa morgon. De
”revanscherade” sig dock i efterhand med långa bilagor och extrautgåvor (Englund, 2008:129).
Denna aspekt tycks ha påverkat de olika mediernas innehåll genom att etermedierna hade en
tydlig fokus på händelsen i sig medan tidningarnas rapportering istället handlade om människors
sorg och förtvivlan tillsammans med berättelser från brandens överlevare (Englund, 2008:132f).
Mediernas rapportering präglades också av spekulationer kring om branden skulle vara anlagd
eller inte. Trots det visar senare studier att journalister medvetet agerat försiktigt angående detta
för att inte spekulationerna skulle kopplas samman med rasism och invandrarfientlighet, eftersom
flera av brandens offer hade utländsk bakgrund (Jarlbro, 2004:35).
1.7.3 Skolmassakern på Columbine
Tidernas kanske mest välkända skolmassaker ägde rum på Columbine High School i staden
Littleton i USA år 1999. Skjutningarna utfördes av två av skolans manliga studenter, Eric Harris
och Dylan Klebold som sedan avslutade massakern med att ta sina egna liv. De hade då skjutit 12
elever och en lärare till döds. (Muschert, 2007:355) Unikt för massakern var att
medierapporteringen egentligen började redan medan händelsen pågick då Tv-nyheterna snabbt
var på plats vid skolan när informationen kom om att någonting märkligt pågick. Den följande
20

http://www.ne.se/lang/11-september-attackerna?i_h_word=11%20september (11-12-13)
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rapporteringen bestod till störst del av spekulationer och sökande efter orsaker – handlade det
om hat och rasism, sektverksamhet eller påverkan från våldsamma tv-spel? Även diskussioner
kring skolans säkerhet och disciplin, ungdomars situation i stort samt vapenrättsfrågan pågick.
(Frymer, 2009:1392f)

1.8 Disposition
Närmast följer en genomgång av den teoretiska bakgrunden som inleds med en överblick av
mediers bevakning vid en katastrof specifikt, vilket inkluderar mediernas roll och begreppet
”krisjournalistik”. Bakgrunden fortsätter sedan med en beskrivning av problematiken rörande
pressetik som uppstår vid större och oväntade händelser. Den andra halvan av kapitel handlar om
gestaltningsteorier och den journalistiska formen och innehåller även en mer ingående diskussion
kring forskningen om gestaltning av gärningsmän och offer.
Därefter presenteras en metoddiskussion där vi först motiverar vårt val av kvantitativ
innehållsanalys för att sedan gå vidare med att ingående redogöra för vårt genomförande. Här
beskrivs valet av undersökningsmaterial, avgränsningar, hur vi gått tillväga samt möjliga
metodologiska problem. Slutligen diskuteras också vår undersökning utifrån begreppen reliabilitet
och validitet och utformningen av vårt kodschema.
I uppsatsens fjärde kapitel presenteras undersökningens resultat. Här redovisas först
omfattningen och innehållet i tidningarnas rapportering om terrordåden och sedan mer specifikt
gestaltningen av Anders Behring Breivik och katastrofens offer. Vidare följer uppsatsens
analysdel där vi kommer att koppla samman den teorietiska bakgrunden med vårt resultat. Vi har
här delat upp kapitlet utifrån teorikapitlets två övergripande delar, det vill säga tidningarnas roll
och gestaltning.
Avslutningsvis presenteras en sammanfattande slutsats där vi utförligt besvarar våra
frågeställningar. Detta görs genom att diskutera mönster i rapporteringen, gestaltningen av
Anders Behring Breivik och terrordådens dödsoffer, skillnader i rapporteringen mellan Norge
och Sverige och mellan morgon- och kvällstidningar och slutligen den rådande pressetiken. Detta
kapitel avslutas sedan med förslag på framtida forskning.
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2. Teoretisk bakgrund
I detta kapitel kommer vi att gå djupare in på teorier och tidigare forskning inom
nyhetsjournalistik vid en katastrof. Kapitlet inleds med en kartläggning av forskning kring
mediernas roll som informationskanal vid en katastrof eller kris. Deras roll och uppdrag påverkar
informationsspridningen och därmed också vilken bild av verkligheten som medborgarna får ta
del av samt hur en specifik händelse gestaltas. Därefter fortsätter bakgrunden med pressetiska
aspekter för att slutligen fokusera mer på gestaltning av nyhetshändelser och av gärningsmän och
offer.

2.1 Mediers bevakning och rapportering vid en katastrof
2.1.1 Medias roll i kriskommunikationen
Medborgare i ett demokratiskt samhälle har rätt till information. Denna rätt är också en
förutsättning för ett aktivt deltagande i den demokratiska debatten och processen. De som har
viktig information att sprida har höga krav på sig att informationen kommer ut snabbt och att
den är saklig och trovärdig. Att informationen når ut är av stor vikt vid en större och allvarlig
störning i samhället som katastrofer, olyckor, krig och kriser. Medborgarna förväntar sig att
samhället ska hantera och ”ta hand om” det som hänt och har ett behov av att få svar på hur
händelsen kunde ske och hur stor risken är att det inträffar igen. (Englund, 2008:23) Bristande
information kan leda till panik hos medborgarna och att rykten sprids. Media och myndigheter
har därmed också en viktig funktion att fylla för att undvika denna panik. (Nohrstedt och
Nordlund, 1993:5)
Hur medborgarna får ta del av information och vilka som ansvarar för denna
informationsspridning utgör en betydande del i det demokratiska samhället. Varje sida av
triangeln i figur 1 här nedan representerar samhällskommunikationens huvudaktörer. Genom
modellen går det att få en överblick i hur det kommunikativa/informativa samspelet är tänkt och
konstruerat för att fungera i ett öppet demokratiskt samhälle. (Nordlund, 1994:5f)
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Figur 1. Samhällskommunikationens huvudaktörer
Nordlund (1994) tar upp att det genom tidigare forskning framkommit att nyhetsmaterialet som
medierna förmedlar främst lägger fokus på katastrofen eller krisen i sig. Mediernas rapportering
vid en katastrof är av stor vikt då de fungerar som en informationskanal från myndigheterna ut
till medborgarna. Det är dock viktigt att nämna att mediernas roll under katastrofrapporteringen
skiljer sig från medium till medium på grund av deras olika förutsättningar för hur användbara
och effektiva de blir i rapporteringen. (Nordlund, 1994:31)I rollfördelningen tycks etermedierna
stå för de direkta ögonblicksbilderna av händelsen och fungera som en direkt informationskanal
åt myndigheterna medan de trycka medierna står för den mer analyserande biten med
kommentarer och eftertanke kring katastrofen. (Nordlund, 1994:33) Etermedierna är det
överlägset snabbaste mediet och har en enorm räckvidd när det kommer till att sprida viktig
information, något som vid en katastrof är ovärderligt för medborgarna. Det händer dock att den
information som spridits snabbt är felaktig, vilket ofta kan bero på att saklighet- och källkontroll
oftast kommer i andra hand.(Nordlund, 1994:31) Eftersom denna uppsats endast kommer att
behandla tidningsmediet har de olika mediernas funktioner och skillnader haft betydelse för
utformningen av vår undersökning.
Trots mediernas skiljande medielogik finns också forskning och teorier om katastrofrapportering
som kan appliceras på nyhetsjournalistiken i stort. Nohrstedt och Nordlund (1993) har
exempelvis identifierat tre tydliga delar i nyhetsrapportering vid en kris eller katastrof som de
kallar för ”krisens faser”. Dessa faser presenteras närmare i nästa stycke och har också används
som en utgångspunkt i vårt arbete att studera förändringarna över tid och mönster i
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rapporteringen efter terrordåden. Det är också relevant för att se om dessa faser kan urskiljas som
en del av vår undersökning då de tidigare använts inom liknande forskning samt för att kunna
förstå vart rapporteringens mönster börjar ta form.
2.1.2 Krisens faser
Den första fasen är varningsfasen. Det är under denna period som mediet meddelar att en katastrof
har inträffat. Denna fas är dock relativt outforskad eftersom det sällan kan förutses när en
katastrof inträffar. Det är först när en nyhetsredaktion nås av beskedet att en katastrof har ägt
rum som den aktiva rapporteringen kan påbörjas. En katastrof kan vara av olika karaktär och
medierna kan utifrån detta förhålla sig på olika sätt. Nohrstedt och Nordlund hävdar dock att hur
olika mediebeteenden ser ut vid en katastrof är i varningsfasen nästintill omöjligt att dra generella
slutsatser om. (Nohrstedt och Nordlund, 1993:19)
Nästa fas kallas för akutfasen. Inom denna finns inga på förhand bestämda mallar i
mediebeteendet, dock är det i denna fas som ett mönster i rapporteringen börjar ta plats och
formas. Det är först och främst i de direktsända etermedierna som informationen sprids och når
ut till medborgarna i den akuta fasen.(Nohrstedt och Nordlund, 1993:38) Medierna fungerar i
akutfasen som ”myndighetsmegafoner” där uppgiften är att sprida trovärdig information på ett
snabbt sätt och informera medborgarna. Tidigare forskning har visat att medierna i denna fas är
både tid- och koncentrationsmässigt begränsade, vilket innebär att rapporteringen fokuserar på
att beskriva händelseförloppet. (Nohrstedt och Nordlund, 1993:29)
När katastrofens läge har stabiliserat sig inträder följdfasen. När både ansvariga myndigheter och
medier har skaffat sig en överblick över katastrofens effekter, konsekvenser och skador kan en
utvärdering och granskning bli aktuell. Följdfasen är också den fas där kunskap, erfarenhet och
lärdomar inför framtiden är viktiga att ta till vara på. (Nohrstedt, 1993:43) Denna insamlade
information och kunskap kan vara ovärderlig för räddningsorganisationer, myndigheter och
medier nästa gång en katastrof eller kris inträffar. Ökad kompetens och beredskap hos medierna
är viktigt för att klargöra och definiera medierollen vid en katastrof eller kris. För att åstadkomma
detta är ett kontinuerligt arbete en nödvändighet. (Nohrstedt och Nordlund, 1993:45)
Eftersom oväntade händelser oftast är unika innebär det dock att erfarenhet inte alltid spelar
någon större roll. Ur ett pressetiskt perspektiv menar Englund (1999:13) att krisjournalistik är
bortom ramarna för de flesta av pressens spelregler, vilket har lett till att mediernas etik vid
katastrofer blivit omdiskuterad. Denna diskussion kommer att presenteras närmare i nästa stycke
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som inleds med en kort presentation av rådande lagar och pressetiska regler för respektive land.
En del av uppsatsens syfte innefattar också att studera hur tidningarna förhöll sig till de etiska
reglerna i sin publicering, vilket gör denna diskussion relevant.

2.2 Pressetik vid en katastrof
2.2.1 Tryckfrihet i Sverige och Norge
Både Sveriges och Norges grundlagar innehåller bestämmelser om yttrande-och tryckfrihet.
Tryckfrihetslagar handlar om att alla har rätt till att uttrycka sig fritt utan att censureras av till
exempel myndigheter. Pressfriheten som lagen innebär anses som en av de viktigaste civila
rättigheter i alla de demokratiska länderna. I den svenska tryckfrihetsförordningen (TF) återfinns
de rådande lagregler som gäller för publiceringar i tidningar och tidsskrifter. Svenska medborgare
ges genom TF rätt till att fritt uttrycka sig i skrift, samtidigt ger lagen även ett skydd för enskilda
personer mot ärekränkningar i tidningar. Om en person anser sig kränkt i en tidning finns
möjligheten för denna att väcka enskilt åtal om förtal.(Tryckfrihetslagen TF: 1949:105) I Norge har
tryckfrihetsförordningen varit en grundlag sedan mitten på 1800-talet. Från början inleddes lagen
med ”Tryckfrihet bör finnas […]” men efter en ändring år 2004 inleds den numer med
”Yttrandefrihet bör finnas […]” det är alltså grundlag § 100 som gjorts om, dock är det
fortfarande en motsvarighet till den svenska tryckfrihetsförordningen.(Norges grunnlov
Ytringsfrihed:1814;100)
2.2.2 Pressetiska regler
De pressetiska reglerna avser att utöver det som står i lagen ge den enskilde ytterligare ett skydd
mot publicitetsskador. Tidningarna bör använda sig av de pressetiska reglerna som riktmärke för
hur publicering bör se ut, dessa regler är inte lagstadgade men är av stor betydelse. Englund
(1999) förklarar kortfattat de pressetiska reglerna. De två mest relevanta utifrån ett
katastrofperspektiv och terrordåden i Norge är att publicisten först och främst bör vara aktsam
med bilder och vara försiktig med namn. Detta formuleras ordagrant ”Överväg noga namnpublicering
som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn
anges.” Den andra relevanta pressetiska regeln är att personliga integriteten bör skyddas; ”Överväg
noga publicering som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett allmänintresse kräver
offentlig belysning.” 21
De norska pressetiska reglerna liknar till stor del våra svenska. Alla regler är riktlinjer som är upp
till redaktionerna att själva tillämpa, dock bör de ske så ingen tar skada av det material som
21
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publiceras. Ett av det viktigaste ledordet för den norska pressen är: ord och bilder är mäktiga
vapen så missbruka dem inte.
Namn och bilder bör användas med viss försiktighet, speciellt tidigt i rapporteringen innan alla
uppgifter är säkrade från t.ex. Polis eller annan säker källa. Att publicera namn och bild bör
kunna motiveras utifrån att informationsbehovet kräver detta. Även om riktlinjerna ej är
lagstadgade, så kan det i värsta fall leda till att en civilperson känner sig kränkt på ett eller annat
sätt och gör en anmälan som i värsta fall kan leda till en fällande dom.22
2.2.3 Katastrofetik
Journalister och fotografer bör alltid hålla sig till en god pressetik, som nämnt finns det dock
situationer där det ibland inte finns tillräcklig erfarenhet av hur rapporteringen ska se ut och
journalisterna bör förhålla sig till pressetiken. Katastrofer är just sådana situationer där också
improvisation är det som blir drivande för medierna. Det finns inga tydliga ramverk för hur
pressen bör agera vid en katastrof, något som är ständigt ifrågasatt. (Englund, 1999:14)
Englund (1999) påpekar i sin arbetsrapport att det i framtiden kommer vara minst lika komplext
som idag för krisjournalistiken att försöka finna ”den rätta vägen”. Vart gränser för etiskt
övervägande bör gå och medias närvaro vid en katastrof kommer alltid väcka känslor hos många.
Det är alltid journalisten/medierna själva som måste avgöra vad de vill förmedla och hur det ska
förmedla det i sin katastrofrapportering. (Englund, 1999:20)
Englund (1999) har dock formulerat ett utkast till en specifik ”katastrofetik” grundat på tidigare
forskning i området. I utkastet tas bland annat följande tre punkter upp om hur etiken bör
fungera under rapporteringen (Englund, 1999:20):




Namn och bild på chockade personer bör avstås ifrån.
Bilder på offer eller skadade som kan identifieras bör inte publiceras.
Utrymme bör ges år att beskriva krisreaktionen hos drabbade och anhöriga.

Vi har nu redogjort för krisjournalistikens grunder och mediernas roll vid en katastrof, något som
påverkar hur bilden av större händelser konstrueras vilket i sin tur också påverkar utformningen
av vår undersökning. Vår teoretiska översikt fortsätter här nedan med tidigare forskning om
gestaltning och konstruktion av nyheter i allmänhet och vid kriser och katastrofer i synnerhet. Vi
22

Norsk Presseforbund http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten (12-01-23)

23

Medie- och kommunikationsvetenskap C
Norges eget 11 september
Elisabeth Cras & Rebecca Hoff

Karlstads universitet
HT 2011

kommer att presentera utmärkande delar i den journalistiska formen samt gå djupare in på
gestaltningen av gärningsmän och dödsoffer.

2.3 Gestaltning i nyhetssammanhang och den journalistiska formen
Teorier om gestaltning handlar om hur osammanhängande information och erfarenheter
organiseras för att göras mer lättillgängligt för läsare och publik. Verkligheten ska på ett intressant
och begripligt sätt förmedlas till publiken, vilket är en utmaning för journalisterna som inte kan
beskriva den aktuella händelsen in i minsta detalj. Det är journalisternas arbete att fungera som
”översättare” av den verkliga händelsen och att sedan rapportera denna förenklade version till sin
publik. (Hvitfelt, 1988:186) Detta innebär att alla nyhetshändelser, däribland terrordåden i Norge,
presenteras i en viss kontext eller genom ett visst tema. Det kan också handla om att händelsen
presenteras ur en speciell vinkel.
2.3.1 Förenkling, vinkling och personifiering
Några av de vanligaste begreppen inom gestaltning är förenkling, vinkling och personifiering
(Hadenius m.fl., 2008:314). Förenkling är kopplat till mediernas uppgift att göra en komplicerad
verklighet begriplig för sin publik vilket betyder att journalisterna gestaltar händelser på ett
lättförståligt och förenklat sätt. Vinkling innebär att de aspekter som ökar publikens intresse är
också de som får störst utrymme vilket kan resultera i att små detaljer blir centrala och
uppförstorade i rapporteringen. Vinklingsprincipen är ytterst framträdande i kvällstidningarna
som oftast använder hårdvinkling som innebär att de överdriver och detta kan resultera i falska
bilder av händelsen. (Hvitfelt,1988:187) Västerländska medier tenderar också att personifiera
nyheter och uppmärksammar därmed ofta nyhetshändelser som innehåller enskilda individer eller
använder personifiering för att göra abstrakta händelser mer konkreta och intressanta. Det finns
även tendenser att använda redan välkända personer och deras åsikter om en händelse som en
nyhet i sig. (McQuail, 2010: 312)
Hvitfeldt (1988) har specifikt studerat svensk dagspress och dess journalistiska form, som han
menar innebär en bearbetning av ett verklighetsmaterial som utgår ifrån dramaturgiska principer.
Inom krigsrapporteringen ser uppbyggnaden på artiklarna i princip likadana ut. I början av
artiklarna besvaras oftast; när, var, hur och vem och de dramatiska aspekterna, som till exempel
våldsinslag, uppgifter om antal dödade eller skadade och i sådana fall om hur allvarliga skadorna
är betonas tydligt. (Hvitfelt, 1988:187f) Han har också tagit fram flera faktorer som, förutom de
tre vanligaste som vi nämnt här ovan, präglar denna journalistiska form. Syftet med faktorerna är
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att levandegöra verkligheten så att den väcker intresse hos publiken och inriktning på höjdpunkter,
det vill säga att det som presenteras inte är händelseförloppet i sin helhet. Istället ligger fokus på
avgörande moment som avvikelser och höjdpunkter som också oftast är dramatiska. (Hvitfelt,
1988:187) Dessa höjdpunkter och andra infallsvinklar förstärks dessutom genom bildval, rubriker
och ingresser, som är en annan faktor som präglar journalistiken. En slutlig faktor handlar om språk
och form som enligt Hvitfelt (1988) ska vara målande och associationsrikt utan att utgöra ett hinder
för nyhetskonsumtionen.
Rapportering av nyhetshändelser präglas också av hur olika samhällsproblem definieras och
moraliska bedömningar (McQuail, 2010: 380). Under en kris tenderar medierna dessutom att bli
nationalistiska och patriotiska. De visar respekt inför de som har makten men agerar också själva
som nationens ledare (Winch, 2005).
2.3.2 Gestaltning av en katastrof
En utmärkande egenskap hos katastrofrapportering är att spekulationer får stor plats i innehållet
då medier känner ett krav på att rapportera om en händelse trots att inget nytt hänt.
Spekulationer kan också ha en värdefull roll i nyhetsrapporteringen då det handlar om att
journalisterna lägger pussel och rekonstruerar saknade bitar vilket underlättar för läsaren. Dock är
det då viktigt att spekulationerna är logiska och relevanta genom att bygga på redan befintlig
fakta. Trots detta handlar ändå spekulationer mer om att dramatisera än att göra händelsen
begriplig. (Hvitfelt, 1988:70)
Behovet av att rapportera trots att ingenting nytt händer medför också att utrymmet för
mediestyrda gestaltningar ökar. (Hadenius m fl, 2008: 315) Andra typiska egenskaper är att
gestaltningen sker genom konflikttermer som ont mot gott eller så kallad sensationsjournalistik.
En av orsakerna till att nyhetsinnehållet formas efter vissa schabloner är enligt Nohrstedt och
Nordlund (1993) på grund av att publiken består av enskilda individer med varierade
förkunskaper. En annan orsak är kommersialisering och kvällspressens vinstdrivande mål att sälja
lösnummer. Nordström (2002) konstaterar att det ligger i dessa tidningars egna ekonomiska
intresse att nyheterna är känsloladdade och uppseendeväckande. De ska också helst utvecklas till
fortlöpande ”berättelser” som också blir ”sensationspress”. (Nordström, 2002:22) Samtidigt
hamnar dramaturgin eller den narrativa stukturen i konflikt med en strävan efter förståelse,
kunskap och kravet på objektivitet. (Nohrstedt och Nordlund, 1993:35) Schudson (2003)
presenterar dock tre tillfällen då detta krav behöver uppfyllas. Det första är vid tragedi, då
nyhetsrapporteringen exempelvis istället kan handla om att sörja offer. Den andra är vid
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rapportering av faror som terrorism och naturkatastrofer då nyhetsjournalister istället agerar
tröstande och inspirerande. Det tredje tillfället är vid hot mot nationens säkerhet. (Schudson,
2003:188) Schudson menar att terrorattacken i USA den 11 september 2001 innebar en
kombination av dessa tre undantagstillfällen och tidigare forskningsresultat visar att
nyhetsrapporteringen präglades av att hedra och sörja offer samtidigt som polis och
räddningstjänst gestaltades som hjältar. Istället för att ge en neural rapportering av händelsen togs
det för givet att det inte finns två sidor av en mänsklig tragedi och rapporteringen präglades av ett
enat intryck. (Schudson, 2003:187f) Uppsatsens titel och de tidigare nämnda parallellerna mellan
terrordåden i Norge och den 11 september innebär att denna bakgrund också är högst relevant
för rapporteringen efter terrordåden.
2.3.3 Narrativa begrepp och mönster
En stor del av forskningen om gestaltning handlar även om nyhetens tydliga narrativa och
mytologiska uppbyggnad och vilken betydelse detta har för hur stora händelser som katastrofer
uppfattas. Detta kan appliceras på nyhetsrapportering i stort men även på förmedlingen av större
oväntade händelser och är därför relevant för vår studie. Utöver det har det gjorts forskning om
gestaltning vid just specifikt katastrofer., vilket vi kommer att redogöra för mer ingående här
nedan.
Det narrativa synsättet på nyheter och dess konstruktion är starkt kopplat till dess likheter med
den klassiska berättelsen eller myten. Oavsett om en nyhet presenteras i likhet med en roman, en
rolig historia eller en fabel har den en tydlig ändamålsenlig struktur och precis som en berättelse
har också en nyhet en början, en mitt och ett slut. Det är också viktigt att identifiera
huvudrollsinnehavare och huvudelement. (Schudson, 2003:192) Vid större och mer komplexa
händelser som vid en katastrof finns det utrymme för konstruktion av flera mindre ”berättelser”.
Ur en narrativ synvinkel ses nyheter mer som en del av processen att skapa gemensam mening än
att ge information (Schudson, 2003:192). Muschert (2007) tar upp tre typiska ingredienser i
mytliknande konstruktionen av en nyhet i samband med ett brott. För det första kräver en myt
identifikation av oskyldiga och hjälplösa offer. För det andra behövs modiga hjältar och den
tredje delen är att det ofta förekommer ett hot mot legitimerade normer, värderingar eller livsstil.
Alla nyhetshistorier innehåller så kallade standard narrativ – ovisshet/spänning, konflikt,
godhetens seger över ondskan. (Muschert, 2007:364) Winch (2005) menar att detta handlar om
att läsaren ska veta hur han eller hon ska reagera.
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2.3.4 Iscensättningar i katastrofrapportering
Efter terrorattacken i USA den 11 september har Nordström (2002) identifierat fyra olika typer
av iscensättningar i nyhetsrapporteringen som också kan appliceras på andra likande kriser och
katastrofer. Den första handlar om dramatisk iscensättning. För detta ska händelsen, precis som i
Norge den 22 juli vara överraskande men också fortfarande pågående och läsaren ska ana, befara
och förskräckas så närgånget och påtagligt att läsaren själv tror sig uppleva världen med egna
sinnen (Nordström, 2002:21). Den andra är lyrisk iscensättning, för detta krävs en förväntad del
av en händelse. Vid katastrofer handlar det ofta om att förmedla sorg i form av andakter,
begravningar och minnesstunder. Den tredje är episk iscensättning och handlar om personlig eller
subjektiv nyhetsförmedling. Läsaren behöver någon, gärna med stort förtroende, som berättar.
Genom denna iscensättning tar man fram hjältar och pekar ut vittnen och anförvanter. Dessa
utvecklas vanligtvis till långa följetonger. Episk iscensättning är den mest frekventa och är ofta en
naturlig fortsättning på den dramatiska. En av orsakerna till att den är mest förekommande är
TV-nyheternas möjligheter till direktsändningar. Tidningarna har därigenom krav på att istället ta
upp orsaker och konsekvenser, kommentera, analysera och berätta. (Nordström, 2002:21)
Den fjärde iscensättningen är den didaktiska som objektivt beskriver en händelse i dåtid genom
att vetenskapligt redogöra de faktiska förhållandena (Nordström, 2002:22). Efter
diskoteksbranden i Göteborg, som presenteras i uppsatsens första kapitel, präglades
rapporteringen av lyrisk iscensättning. Englund (2008) har undersökt medias bevakning av
branden och drog slutsatsen att ”den stora sorgen” var det återkommande temat i nyheterna. Stor
fokus i denna minnesrapportering låg också på att offren var just barn och ungdomar, vilket
gjorde händelsen ännu mer tragisk. Specifikt var det också tidningarna som fokuserade mest på
detta genom längre minnesbilagor. Skildringen av branden visade sig också vara mer subjektiv
och lyrisk i beskrivningarna än det vanliga nyhetsinnehållet. (Englund, 2008:132f)

2.4 Gestaltning av en gärningsman
Den narrativa uppbyggnaden är också vanlig vid gestaltning av enskilda och betydelsefulla
individer vid en katastrof. Både Nordström (2002) och Winch (2005) går djupare in på mediernas
gestaltning av Usama bin Ladin, mannen som låg bakom attackerna mot USA den 11 september.
2.4.1 Gestaltningen av Usama bin Ladin
Nordström (2002) tar upp fyra tydliga delar i gestaltningen efter terrorattacken. Den första är
fokusering – rapporteringen fokuserade på bin Ladin som central fiende istället för på det mer
oklara och mindre konkreta Al Qaida, Hamas eller Jihad. Fokuseringen förklaras utifrån att det är
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lättare att ta till sig en enskild person. Detta kan också kopplas till den andra delen som handlar
om personifiering. Bin Ladin blir en symbol för något abstrakt och ger ”terrorismen ett ansikte”.
De andra två delarna handlar om mytologisering och metaforer. Berättelsen om Bin Ladin diktas
upp med hjälp av metaforer som demon och ondska, men han får också rollen som befriaren,
hjälten och den modige, beroende på rapporteringens perspektiv. (Nordström, 2002: 59) Winch
(2005) är inne på ett likande spår i sin analys och fokuserar på hur mytiska arketyper används för
att konstruera bilden av Usama bin Ladin. Han menar att myter aldrig innehåller fiender som är
dumma eller tursamma, eftersom det inte finns något värde i slåss mot en sådan fiende. På
samma sätt byggs bilden av bin Ladin som ett brilliant och motiverat geni upp. Han beskrivs
också med hjälp av ansiktslösa metaforer som orm, apa, insekt eller rent av som en tecknad figur,
ju mindre mänsklig någon framstår desto lättare är det att hata. Utöver detta skapade pressen
mening åt läsarna som därmed inte behövde fundera över USAs utrikespolitik. Det onda geniet
passade bäst in och var den minst pinsamma myten för att förklara en komplicerad person och
situation. Denna dominerande konstruktion tillåter samtidigt inte beskrivningar av honom som
mentalt instabil eller galen. (Winch, 2005)
2.4.2 Gestaltningen av Harris och Klebold
Till skillnad från nyhetsrapporteringen efter den 11 september som fokuserade på Usama bin
Ladin som en central syndabock och gärningsman gestaltades istället Columbine-massakerns två
skyldiga som en del av ett större samhällsproblem. Istället för att fokusera på personligheterna låg
fokus på frågan om vad som driver ungdomar till ett sådant beteende. De beskrevs också snarare
utifrån deras eventuella motiv som hat mot minoriteter i skolan eller att de blivit påverkade av tvoch datorspel, än genom uppmålade metaforer och myter. (Frymer, 2009:1399ff)

2.5 Gestaltning av en katastrofs offer
På samma sätt som förövare eller andra som tycks bära ansvar för en katastrof gestaltas också
offret utifrån typiska berättelse-liknande ramar. Utifrån undersökningen efter 11 september
hävdar Nordström (2002) att de goda oftast inte personifieras utan istället blir ”demokratin” eller
”det goda samhället”. Hvitfelt (1988) diskuterar begreppen död och dödsoffer och skriver att ordet
används både för att beskriva faktiska omständigheter och för att förstärka. Han skriver också att
ordet dödsskjutna ofta används när det är oklart hur många som faktiskt dött, men att ordet i sig
också ökar händelsens omfattning och dramatik. (Hvitfelt, 1988:194)
När individuella offer får utrymme i nyhetsinnehållet får läsarna ofta veta mer personlig
information och dessa historier blir ofta följetänger. Efter terrorattacken i USA skrevs det till
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exempel återkommande om paret ”Joseph och Pat”, där medierna berättade att de varit gifta i 21
år, en utav dem hade överlevt cancer och de hade precis renoverat sitt hus. (Nordström, 2002:58)
2.5.1 Fyra teman i rapporteringen av Columbine-massakerns offer
Muschert (2007) har gjort en innehållsanalys av nyhetsrapporteringen efter skolmassakern i på
Columbine 1999 med fokus på medias gestaltning av massakerns offer. Resultatet av
undersökningen visade på fyra tydliga teman i rapporteringen. Den första var identifikation och
beskrivning av de olika offren. Artiklarna som hörde till detta tema tog upp namn, kön, ålder och
klasstillhörighet på de avlidna. Tidsmässigt längre fram i rapporteringen handlade det också om
mer detaljerade egenskaper som personlighet och intressen. Det andra temat handlade om
detaljer kring själva dödskjutningen – vart offren blev skjutna och hur de reagerat. Det tredje
temat var artiklar som rapporterade om minnestunder och begravningsceremonier. Slutligen
upptäcktes ett fjärde tema som handlade om samhällsfrågor som kopplades offrens ras eller
religion samt prostester. (Muschert, 2007:357f) Dagen efter massakern var tema ett och tema fyra
mest förekommande. Förutom att offren identifierades kopplades de samman med sin religion
och ras och tidningarna spekulerade om de blev offer på grund av denna bakgrund. Även frågan
om vapentillgång fick stort utrymme och Muschert (2007) kallar därför händelsen
”problemskapande” och menar att gestaltningen av händelsen präglades av frågor och
diskussioner om ungdomsvåld och andra sociala problem bland ungdomar. Massakerns offer
gestaltas inte bara som offer för en skolskjutning utan också som offer för ett större
samhällsproblem. (Muchert, 2007:363f)
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3. Metoddiskussion
Detta kapitel har vi valt att kalla för metoddiskussion. Här kommer vi inledningsvis att redogöra
för varför vi valt kvantitativ innehållsanalys samt att diskutera metodens för- och nackdelar.
Därefter redovisar vi hur undersökningen har genomförts utifrån urval och tillvägagångssätt och
operationalisering. Slutligen beskriver vi hur vi har arbetat för att uppfylla kraven på reliabilitet
och validitet samt identifierar ett par metodologiska problem.

3.1 Val av metod - kvantitativ innehållsanalys
Som framgått tidigare ämnar denna uppsats att besvara hur terrordåden i Norge gestaltades i
Norge och Sverige. För att göra detta har vi valt att utgöra en kvantitativ innehållsanalys av fyra
tidningars publicerade artiklar under de fyra först följande veckorna efter händelsen. Kvantitativ
innehållsanalys fungerar överlag som en bra metod för att lyfta upp det enskilda, med sikte på det
generella (Larsson, 2000:111) och har som mål att hitta ett samband mellan variabler och att visa
att dessa samband också motsvaras i verkligheten (Östbye m.fl, 2003:156). En annan passande
teoretisk utgångspunkt är frågeställningar som har som ansats att beskriva ett undersökningsobjekt
(Larsson, 2000:119). En utav den kvantitativa innehållsanalysens syften är slutligen också att
beskriva mönster (Östbye m.fl, 2003: 214). För att kunna säga någonting om mönster i
rapporteringen och identifiera skillnader och likheter mellan Norge och Sverige och de olika
tidningarna var en kvantitativ innehållsanalys nödvändig för vår studie. En annan fördel med
denna metod är också att stora textmängder kan behandlas (Bergström m.fl., 2005:45) vilket
också motiverade vårt val av metod eftersom vi i vår undersökning valde att utgå från
tidningarnas samtliga artiklar angående händelsen under fyra veckor efter den 22 juli.

3.2 Genomförande
Denna del av metoddiskussionen handlar om studiens genomförande i form av metodologiska
beslut, urval och avgränsningar samt tillvägagångssätt och operationalisering. Här kommer vi
först att mer ingående beskriva vilka enheter som undersökts och varför. Därefter tydliggör vi de
avgränsningar som gjorts i urvalet. Slutligen redogör vi också för hur vi har gått tillväga i
undersökningens olika stadier i vår strävan att besvara våra frågeställningar och hur den teoretiska
bakgrunden legat till grund för vårt arbete.
3.2.1 Population och urval
Undersökningens population består av samtliga nyhetsartiklar rörande händelsen i Norge den 22
juli 2011 publicerade i Aftenposten (morgonutgåvan), Verdens Gang, Aftonbladet och Dagens
Nyheters pappersupplagor under de fyra följande veckorna från och med den 23 juli som var den
första utgivningsdagen efter händelsen. Sammanlagt undersöktes 616 stycken artiklar.
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Valet av tidsperiod baserades på vårt syfte att undersöka den omedelbara nyhetsrapporteringen och
valet av tidningar är som tidigare nämnts, grundat på antal upplagor. Samtliga tidningar ges
dessutom ut alla sju dagar i veckan, vilket var viktigt för en jämn fördelning av det undersökta
underlaget.
Valet av att undersöka tidningar från just Norge och Sverige baserades på två faktorer. Dels för
att kunna undersöka skillnader mellan nyhetsrapporteringen om en kris eller katastrof i det land
där händelsen inträffat och i ett land utanför, dels för de praktiska fördelarna med en minimerad
risk för språkliga missförstånd och feltolkningar samt att materialet fanns lättillgängligt via
mediearkiv.
Även valet av tidningsmediet avgjordes delvis på grund av praktiska aspekter i form av ett
lättillgängligt material för en undersökning under en begränsad tid. Men främst baserades det på
att människor i just katastroftider tenderar att vända sig till traditionella medier som den primära
källan. (Eriksson, 2006:8) Vi ville dessutom komma åt rapporteringen under en längre period,
vilket uteslöt etermedier som är tidmässigt mer begränsade och därmed mer sammanfattande.
3.2.2 Avgränsningar
Eftersom vår fokus låg på nyhetsrapporteringen om händelsen avgränsande vi oss genom att välja
att bara utföra undersökningen på nyhetsartiklar och tillhörande bilder samt bildtexter och valde
därmed bort ledare, debattinlägg, enskilda faktarutor, frågespalter och tidningarnas omslagssidor.
När faktarutor var tydligt sammankopplade till artikeln räknades dessa med. Hela uppslag och
material över två sidor som ändå tydligt var sammankopplat kodades som en enhet/artikel.
3.2.3 Tillvägagångssätt
Östbye m.fl. (2003) tar upp fem val som bör göras efter att undersökningens huvudämne är
beslutat. I vårt förberedande arbetet utgick vi från just dessa fem val. Det första handlar om att
precisera kärnan i problemet (Östbye m.fl., 2003:35). Här identifierade vi journalistik vid
oväntade händelser som vårt huvudsakliga problemområde. På vilket sätt förmedlas och gestaltas
en katastrof i nyhetsmedier? Detta utvecklades sedan till en fokusering på just terrordåden i
Norge och hur gestaltningen skiljde sig mellan länderna och mellan de utvalda tidningarna.
Östbye m.fl. (2003:35) skriver också att det är viktigt att vid formuleringen av syfte att se efter
vad andra kommit fram till, undersöka vilka begrepp som finns i området samt om behov finns formulera och utveckla egna begrepp. Här gjorde vi inledningsvis en grundlig
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litteraturgenomgång av rapporter, vetenskapliga artiklar, mer övergripande litteratur och
fallstudier för att sätta oss in i ämnet. Den tidigare forskningen är det som sedan legat till grund
för vad vi valt att undersöka närmare utifrån våra frågeställningar. Detta beskrivs mer ingående i
vår presentation av operationalisering, men det vi mer övergripande har tagit med oss från
tidigare forskning är de identifierade faserna i en kris och hur tidigare katastrofer iscensatts. Vi
har också tagit med oss begrepp som vinkling, personifiering och dramatisering. Vi formulerade
även begreppet ”katastrofrapportering” som ett av vår undersöknings centrala begrepp eftersom
vi saknade ett tydligt samlingsbegrepp på vårt problemområde då redan befintliga och liknande
ord som ”krisjournalistik” och ”kriskommunikation” inte helt stämde överens med vad vi ville
komma åt.
Det tredje och fjärde valet handlar om metoder samt material som vi redan redogjort för mer
ingående här ovan i vår presentation av kvantitativ innehållsanalys och urval. I det femte valet ska
tekniska beslut tas. (Östbye m.fl., 2003:35) För oss innebar detta ett beslut om att använda
mediearkivet Retriever för att komma åt vårt material, där samtliga tidningar från vår tidsperiod
fanns tillgängliga i pdf-format. Vi valde också att sammanställa vårt resultat med hjälp av
statistikprogrammet SPSS (Statistical package for the social sciences) för att sedan använda den
statistik som vi tagit fram genom SPSS till att utforma stapeldiagram och tabeller i
kalkylprogrammet Excel.
Efter att de fem valen gjorts kunde vi påbörja det praktiska arbetet och formulerade ett
kodschema med de frågor vi ville ställa till innehållet. Schemat består av 35 variabler uppdelat i
fem kategorier; allmän rapportering, Anders Behring Breivik, dödsoffer, överlevare och
spekulationer (Se bilaga 1). Eftersom vi är två personer bakom denna uppsats valde vi att utföra
kodningen på varsitt håll för att undvika att påverkas av varandra. Vi kodade också varsin svensk
och varsin norsk tidning för att fördela arbetsbördan jämt.

3.3 Operationalisering – beskrivning av kodschemat
Vårt kodschema är som tidigare nämnt uppdelat i fem delar. Uppdelningen bygger på tidigare
forskning och har gjorts dels för att underlätta utförandet av kodningen genom en tydlig struktur,
dels genom att kunna utesluta vissa variabler för artiklar som inte innehåller exempelvis Anders
Behring Breivik eller dödsoffer.
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3.3.1 Allmän rapportering och innehållsvariabler
För att kunna koppla de mer specifika variablerna till ett större sammanhang för vår senare analys
innehåller den första delen allmän rapportering variabler som i vilken tidning artikeln förekommer
samt datum, vecka, vad innehållet huvudsakligen handlar om och om fokus ligger på attentatet i
Oslo eller massakern på Utöya. Här finns också variabler kring vilka källor som använts, om
artikeln tydligt kretsar kring en person och vad bilderna i rapporteringen föreställer.
Variablerna i denna del avser att besvara mer övergripande frågor kring vad rapporteringen
överlag handlar om och hur innehållet har ändras över tid och hur det skiljer sig mellan morgonoch kvällstidningar. Som tidigare nämnt har vi utgått från den teoretiska bakgrunden i
utformningen av kodschemats variabler. För denna del har vi tagit fasta på hur en artikel är
uppbyggd enligt den journalistiska formen och de inledande frågorna när, var, hur och vem. Här
avser vi också att kunna koppla innehållet till mediernas roll och krav på att publicera snabb
information samt till att tidningarna har en mer analytisk och kommenterande funktion. Genom
att undersöka om artiklarna kretsar kring en person kan vi också mäta i vilken utsträckning som
händelsen förmedlas genom personifiering.
3.3.2 Variabler för gestaltning av gärningsman
De variabler som avser gestaltningen och rapporteringen om Anders Behring Breivik har endast
kodats för de artiklar som nämnt honom vid namn. Dessa ska svara på hur en gärningsman
gestaltas och har till stor del sin grund i hypotesen om att en gärningsman görs omänsklig som
var fallet i rapporteringen om Usama bin Ladin. Utifrån detta har vi formulerat variabler kring om
och hur Breivik benämns, i vilket sammanhang han förekommer, vilka typer av bilder som
publiceras på honom samt om han omnämns som norsk medborgare eller inte. Vi vill också
kunna svara på om han som enskild blir en symbol för någonting större som i fallet med
skolmassakern på Columbine High School.
Variablerna Nämnd handling och Nämnt motiv till Breiviks handling ämnar svara på vilken bild av
gärningsmannen som målas upp i tidningarnas rapportering, men är också kopplade till
mediernas tendenser att dramatisera med hjälp av ordval.
3.3.3 Variabler för gestaltning av dödsoffer
Som vi nämner i vårt teoretiska ramverk tenderar rapporteringen om katastrofer att antingen
fokusera på offer som en symbol för det goda eller genom en mer personlig gestaltning. För att ta
fasta på detta i vår studie har vi formulerat variabler om förekomsten av namn,
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yrke/sysselsättning, ålder och hemland i rapporteringen om just dödsoffer. För att kunna
analysera kring frågan när dessa egenskaper tas upp utformade vi även flervalsvariabeln I vilken
kontext nämns dödsoffret som innebär i vilket sammanhang som dödsoffer tas upp.
I vår del om tidigare forskning tar vi även upp etiska aspekter kring tidningars nyhetsrapportering
vid en katastrof som handlar om att tidningarna bör vara försiktiga med bild och namn. För att
fånga upp detta i vår studie formulerade vi variabler om vilket typ av bildmotiv på dödsoffer som
förekommer. Dessutom är variablerna om vilken personlig information som uppges relevant
även ur ett etiskt perspektiv.
Variabeln Antal dödsoffer är till för att studera hur tidningarna presenterar omfattningen av
händelsen och vilka eventuella skillnaden som kan utläsas. Detta är kopplat till behovet av snabb
information samt konflikten mellan trovärdighet och att tillfredsställa läsaren. Angivet dödsantal
fungerar också som ett medel för att öka dramatiseringen av en händelse. Detta går vanligtvis att
urskiljas i tidningarnas krigsrapportering. Vi vill därför undersöka om det också förekommer vid
katastrofer.
3.3.4 Variabler för överlevare och spekulationer
Kodschemats fjärde del handlar om överlevare och i vilket sammanhang de förekommer i
rapporteringen. Detta syftar till att fånga upp fler aspekter och en mer omfattande bild av det
som tidningarna förmedlar.
Den sista delen i kodschemat rör förekomsten av spekulationer om varför händelsen ägde rum,
vem som låg bakom samt vilka källor som spekulationerna hänvisar till. Avsikten med denna del
var att i likhet med variabeln antal dödsoffer studera eventuella skillnader mellan tidning, land
och vecka kopplat till informationsbehovet men också för att testa tesen om tidningarnas roll att
förklara och analysera. På vilket sätt förekommer spekulationer i rapporteringen?
Flera av variablerna i undersökningen är så kallade flervalsvariabler, vilket innebär att fler än ett
svarsalternativ går att ange. Anledningen till detta var att vi annars inte skulle kunna fånga hur
rapporteringens olika delar såg ut, då många artiklar innehöll många aspekter. Att inte tillåta
flerval hade både försvårat kodningen och gett ett missvisande resultat. För att minska
missvisningar och andra fel i vår undersökning har vi också utfört andra åtgärder. Dessa
presenteras här nedan i en redogörelse av uppsatsens reliabilitet och validitet.
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3.4 Reliabilitet och validitet
Alla undersökningar bör sträva efter att uppfylla två metodologiska krav. Det ena är kravet på
reliabilitet; kommer undersökningens resultat att vara tillförlitligt? Det andra är att forskningen
ska uppnå validitet, vilket handlar om att undersökningen faktiskt mäter det som den är avsedd
att göra. (Östbye m.fl., 2003:40f) Vi kommer här nedan att diskutera de två begreppen mer
ingående med syftet att närmare förklara hur vi arbetat för att uppnå dess krav.
3.4.1 Reliabilitet
Kvantitativa undersökningar har sin styrka i hög reliabilitet. Fullständig reliabilitet, det vill säga
fullständig tillförlitlighet, är dock omöjligt att uppnå. (Östbye m.fl., 2003:41) För att istället sträva
efter att säkerställa så hög reliabilitet som möjligt utförde vi flera intersubjektivitetstest av
kodschemat, både gemensamt och enskilt, med avseende att kontrollera dess funktion.
3.4.2 Objektivitet och systematik
Undersökningens trovärdighet är också kopplat till objektivitet, vilket också bör strävas efter vid en
kvantitativ innehållsanalys. Även detta är svårt att uppnå fullständigt men Östbye m.fl. (2003)
presenterar en anpassad definition av objektivitet och beskriver det som en ”överenskommelse
mellan enskilda individer vid kodningen av ett material” (Östbye m.fl., 2003:214) vilket kan anses
vara ett mer relevant och realistiskt mål att uppnå. Denna anpassade objektivitet är också enklare
att säkerställa genom att testa kodschemat.
Det finns också en risk att vi tolkar antingen frågan eller svarsalternativen olika. Det kan
exempelvis vara problematiskt med vida begrepp och att veta vad som exempelvis innefattar
”politik” och vad som är ”spekulationer”. För att undvika detta formulerade vi kodinstruktioner
där vi tydligt definierade begrepp som kontext, spekulationer, politik, offentlig person, motiv och terrorism
(se bilaga 2) Därmed har vi också arbetat mot kraven att analysen ska vara systematisk (Östbye
m.fl.,2003:213)
3.4.3 Validitet
Validitet handlar om att mäta det som avses att mätas. För att säkerställa att kodschemat och dess
variabler var relevant utifrån vårt syfte gjorde vi tre gemensamma testomgångar där vi under
arbetets gång såg framåt i tiden och ställde oss frågan: hur kan detta analyseras för att formuleras
till ett svar på våra frågeställningar? Även i utformningen av kodschemat hade vi både tidigare
forskning, frågeställningar och eventuella analyser i åtanke. Eftersom vi i utformningen av
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undersökningens mer detaljerade delar som frågeställningar och variabler i kodschemat har utgått
från den teoretiska bakgrunden hävdar vi att våra data är högst relevant.

3.5 Metodens nackdelar och möjliga metodologiska problem
I detta stycke kommer vi att identifiera de möjliga problem och risker som kan uppstå i vår
undersökning. Inledningsvis tar vi upp den kvantitativa analysens allmänna metodologiska
svårigheter för att sedan nämna ett par problem som kan uppstå för vår undersökning mer
specifikt.
3.5.1 Nackdelarna med den kvantitativa innehållsanalysen
En del av den kritik som riktats mot den kvantitativa innehållsanalysen som metod handlar om
att helhetsperspektivet riskerar att gå förlorat i och med studiens tydliga fokusering på separata
delar (Larsson, 2000:113). Detta står dock i kontrast mot metodens fördel att utgå från det
enskilda med sikte på det generella.
En annan nackdel med all innehållsanalys är att det är omöjligt att reducera egna tolkningar som
påverkas av personliga förkunskaper. Även detta problem kan minskas genom ett välarbetat
kodschema, intersubjektivitetstest och tydliga instruktioner till kodschemat för att på så vis uppnå
hög objektivitet. I stycket om reliabilitet och validitet beskriver vi hur vi har arbetat för att
undvika detta. Men tolkningar och personliga förkunskaper kan också påverka arbetets tidigare
stadier och få betydelse för resultatet. Eftersom händelsen i Norge ligger nära både i tid och rum
och nyhetsrapportering i stort är en del av vardagen hade vi redan vissa förkunskaper om hur
nyhetsrapporteringen om händelsen såg ut i stort. Utöver detta hade vi redan innan
undersökningen tagit del av några av artiklarna i vår vardag. Detta kan ha påverkat vår
undersökning genom att utformningen av variabler påverkats av denna förkunskap och det vi
tros förvänta oss att upptäcka.
3.5.2 Vår undersöknings möjliga metodologiska problem
Ett möjligt problem med vår undersökning är att vi vid analysen var bundna till vårt kodschema.
Vi kunde därför inte ta upp specifika talande exempel eller extremfall i rapporteringen som
upptäckts under kodningens gång. Det ska dock kommas ihåg att enskilda fall inte heller är fullt
relevant utifrån vårt syfte att studera mönster i gestaltningen. Däremot betonar bundenheten
vikten av ett välarbetat kodschema, vilket har varit anledningen till att vi lagt mycket tid åt detta.
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Vår avgränsning och vårt beslut att utesluta ledare, debattartiklar och liknande kan innebära en
mindre risk för missvisande resultat, exempelvis kan en tidnings samtliga ledare och debattinlägg
handla om händelsen utan att ta upp någonting specifikt angående terrordåden i nyhetsartiklarna.
Detta innebär att det fanns material som handlade om terrordåden i tidningen den dagen utan att
det framkommer i vår undersökning. Det är därför viktigt att vi är medvetna om riskerna och att
vi har de i åtanke vid presentationen av resultatet. Att vår undersökning inte täcker allt material i
tidningarna om händelsen under tidsperioden är dock inget större problem i och med att vårt
syfte är att studera nyhetsrapportering, dit ledare och debattinlägg vanligtvis inte inkluderas.
Vår fokusering på de fem kategorierna i kodschemat kan innebära att vårt resultat blir
missvisande på grund av risken att vissa delar av rapporteringen studeras mer ingående än andra
eller att vi under kodningens gång upptäcker delar i rapporteringen som kunde varit relevant som
kategori. Kategorierna är dock formulerade utifrån våra frågeställningar och är starkt kopplade till
den tidigare forskning som presenterats i vår teoretiska del för att förhindra att det skulle ske.
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras vårt resultat av undersökningen i form av stapeldiagram och tabeller
samt i redogörande text. Inledningsvis redovisas resultatet angående rapporteringens omfattning
och innehåll. Därefter presenteras det som vår undersökning visat angående gestaltningen av
Anders Behring Breivik och terrordådens dödsoffer.

4.1 Omfattningen av rapporteringen

Figur 2 – Antal artiklar om terrordåden totalt och i de enskilda tidningarna
Figur 2 här ovan visar omfattningen av nyhetsrapporteringen under de fyra följande veckorna
efter terrordåden den 22 juli. Siffrorna visar att det totalt publicerades 616 stycken artiklar
angående händelsen under de undersökta veckorna. Det framkommer också att Aftenposten var
den tidning som hade mest omfattande rapportering sett till antalet artiklar med 250 stycken och
att den andra norska tidningen Verdens Gang hade näst flest publicerade artiklar. Rapporteringen
var därmed mindre omfattande i de svenska tidningarna. Aftonbladet publicerade dock fler
artiklar om terrordåden än Dagens Nyheter.
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Figur 3 – Antal publicerade artiklar under de undersökta veckorna
Staplarna och tabellen i Figur 3 beskriver antalet artiklar som publicerades under
undersökningens fyra veckor och redogör för hur omfattningen av rapporteringen förändrades
under den följande månaden efter 22 juli. Rapporteringen visade sig vara störst under den första
veckan då 314 stycken artiklar publicerades vilket utgjorde mer än hälften av de 616 artiklar som
publicerades totalt. Stapelgruppernas trappliknande form visar att omfattningen av
rapporteringen sedan minskade successivt. Denna tendens var tydlig både för det totala antalet
artiklarna och för varje enskild tidning
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4.2 Innehållet i rapporteringen

Figur 4 – Antal artiklar fördelat på plats- och händelsefokusering
Figur 4 visar i vilket utsträckning rapporteringen fokuserade på någon av de enskilda händelserna
bombattentatet i Olso och massakern på Utöya. Siffrorna står för antalet artiklar som handlade
om de angivna händelserna och resultatet visar att störst fokus låg på både bombattentatet och
massakern, vilket innebär att rapporteringen oftast handlade om terrorattentatet mot Norge i
stort, utan någon specifik fokusering på enskild händelse. Figuren visar också att det var vanligare
med artiklar som handlade om enbart Utöya än enbart om bomben i Oslo.

40

Medie- och kommunikationsvetenskap C
Norges eget 11 september
Elisabeth Cras & Rebecca Hoff

Karlstads universitet
HT 2011

Figur 5 – Huvudämne fördelat på antal artiklar i den totala rapporteringen
Ovanstående figur 5 visar fördelningen över de ämnen som artiklarna innehöll och beskriver
därmed vad rapporteringen innehöll. Undersökningen visade att tidningarna överlag fokuserade
på övrigt innehåll, det vill säga ämnen som inte ryms inom de angivna alternativen. Bortsett från
det handlade flest artiklar främst om händelseförloppet samt politik och statsminister Jens
Stoltenberg. Minst fokus låg på flera överlevare och flera dödsoffer.
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Figur 6 – Huvudämne fördelat på antal artiklar i de enskilda tidningarna
Figur 6 visar vad rapporteringen i de enskilda tidningarna främst handlade om där siffrorna i
tabellen står för antalet artiklar som behandlade de angivna ämnena. I Aftonbladet var det
vanligast att artiklarna handlade om händelseförloppet i sig eller fokuserade på gärningsmannen
Anders Behring Breivik. Även rapporteringen i Verdens Gang hade störst fokus på händelsen
och dess förlopp, men stort utrymme gavs också till spekulationer och politik. Det största antalet
artiklar i Dagens Nyheters handlade om politik och/eller Stoltenberg, vilket kan jämföras med
rapporteringen i Aftonbladet där endast 9 stycken av artiklarna handlade om detta. Näst vanligast
i Dagens Nyheter var att skriva om minnesstunder och landssorgen i Norge. I Aftenposten var
innehållet i rapporteringen mer blandat och de flesta artiklarna handlade om övrigt.
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Figur 7 – Huvudämne i artiklarna procentuellt fördelat på de undersökta
veckorna
Diagrammet och tabellen i figur 7 här ovan visar innehållet i rapporteringen fördelat på de fyra
veckorna och därmed också hur innehållet förändrades över tid. Siffrorna står för hur stor andel i
procent av artiklarna som handlade om de olika ämnena. Det kan utläsas att rapporteringen den
första veckan präglades av att beskriva händelseförloppet då 19,7 procent av de publicerade
artiklarna handlade om just detta. Under den andra veckan låg fokus på minnesstunder,
begravningar och landssorg samt politik och statsminister Stoltenberg. Andelen artiklar som
handlade om händelseförloppet utgjorde denna vecka endast 7,2 procent av samtliga publicerade
artiklar. Politik var vanligt som innehåll även den tredje veckan, då också spekulationer fick större
utrymme. Utöver detta visar vår undersökning att artiklar med övrigt innehåll blev vanligare
denna vecka med 17,5 procent. Under den fjärde och sista veckan handlade flest antal artiklar om
rättegångsprocessen samtidigt som övrigt innehåll fortsatte att utgöra en stor del. Spekulationer i
rapporteringen ökade också denna vecka.
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Figur 8- Huvudämne i artiklarna procentuellt fördelat på plats- och
händelsefokusering
Figur 8 visar det huvudsakliga innehållet i rapporteringen i förhållande till vilken händelse, det vill
säga bomben i Olso eller massakern på Utöya, som artiklarna främst handlade om. Diagrammet
visar att det var vanligast att fokus låg på själva händelseförloppet när artiklarna samtidigt
specifikt handlade om antigen bombattentatet eller massakern. Trots denna likhet visar
diagrammet också att innehållet ämnesmässigt skiljde sig beroende på vilken händelse som låg i
fokus. Exempelvis handlade en mycket större andel av artiklarna om Oslo spekulationer jämfört
med de som enbart behandlade händelsen på Utöya. Även politik var ett klart vanligare ämne i de
artiklar som fokuserade på bombattentatet. Rapporteringen om Utöya präglades, utöver
händelseförloppet, istället av dödsoffer och överlevare.
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Figur 9 – Procentuell förekomst av tydlig huvudperson
I ovanstående figur 9 illustreras fördelningen mellan artiklar som innehöll en tydlig huvudperson
och de som inte gjorde det. Detta beskriver i vilket utsträckning terrordåden gestaltades utifrån
en enskild person och förekomsten av personifiering. Resultatet visar att majoriteten av artiklarna
inte innehöll en tydlig huvudperson. Skillnaden var dock liten då siffrorna visar att 45,6 procent
av artiklarna fokuserade på en enskild individ.
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Figur 10- Procentuell förekomst av spekulationer

Figur 11 – Förekomst av angivna motiv i spekulationer
Figur 10 och 11 behandlar spekulationer i rapporteringen där figur 10 visar hur stor andel av
artiklarna som innehöll respektive inte innehöll spekulationer angående vem eller vilka som låg
bakom terrordåden och/eller varför de inträffade. Staplarna och tabellen visar att de allra flesta
artiklarna, mer exakt 80,2 procent, inte innehöll spekulationer om just detta. Figur 11 visar vilket
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motiv som uppgavs till händelsen i de 156 stycken artiklar som trots detta innehöll spekulationer.
Det klart vanligaste var att tidningarna uppgav terrorism som det främsta bakomliggande motivet.

Figur 12 – Fördelning av kontext för artiklar innehållande överlevare
Figur 12 ovan visar i vilken kontext terrordådens överlevare förekom i rapporteringen vilket
också kan kopplas till vilken roll de fick i gestaltningen av terrordåden. Det vanligaste var att de
fick utrymme genom sin egna personliga upplevelse eller berättelse och att de förekom i form av
vittne. Mest sällsynt var att de artiklar som innehöll överlevare också handlade om rättegången
mot Breivik.
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Figur 13 – Procentuell förekomst av angivna källor
Ovanstående figur 13 visar vilka källor som användes i rapporteringen, både totalt och i de
enskilda tidningarna vilket redogör för varifrån informationen om händelsen i första hand
hämtades. Vår undersökning visar att egna reportrar överlag och överlägset var den vanligaste
journalistiska källan och var fallet i 59,6 procent av artiklarna. Utöver det kan två andra skillnader
angående källor utläsas. Den första är att Aftonbladet och Dagens Nyheter använde andra medier
i mycket större utsträckning av de övriga norska tidningarna. Det andra som skiljer sig från övrigt
resultat är att Dagens Nyheter hade fler intervjuer än de övriga.
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4.2.1 Bildinnehåll

Figur 14 – Procentuell förekomst av bildmotiv i rapporteringen
I figur 14 beskrivs vad som förekom på bilderna i rapporteringen om terrordåden. Diagrammet
visar hur stor andel av de artiklar med tillhörande bild som innehöll de angivna motiven. Det
övergripande mest förekommande bildinnehållet var polis, räddningstjänst och/eller tjänstemän
där 16,1 procent av de artiklar som hade tillhörande bild eller bilder föreställde detta. Det näst
mest förekommande motivet var en eller flera privatpersoner. Det var också vanligt att bilderna
som publicerades föreställde en offentlig person.
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Figur 15 – Bildmotiv fördelat på antal artiklar i de enskilda tidningarna
Figur 15 beskriver förekomsten av bildmotiv i de fyra tidningarna och visar att polis,
räddningstjänst och tjänstemän inte bara var det generellt vanligaste bildmotivet i rapporteringen i
stort utan också vanligt förekommande i samtliga enskilda tidningar. Aftonbladet hade fler bilder
föreställande Breivik än de övriga och samtidigt en mindre andel bilder på en offentlig person.
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Figur 16- Bildmotiv fördelat på huvudämne
Figur 16 visar förekomsten av bildmotiv för de artiklar som handlade om händelseförloppet,
spekulationer, politik och/eller Stoltenberg samt minnesstunder, begravningar och landssorg.
Diagrammet beskriver därmed i vilket sammanhang bilderna publicerades. Undersökningen visar
att de artiklar som fokuserade på händelseförloppet oftast innehöll bilder på Utöya, polis,
räddningstjänst och tjänstemän samt överlevare. Polis och räddningstjänst var också ett vanligt
förekommande motiv när rapporteringen främst handlade om spekulationer. I de artiklar som i
första hand innehöll politik var istället offentlig person det klart vanligaste bildmotivet. Även vid
minnesstunder och begravningar bestod de flesta bilderna av personer – antingen privata eller
offentliga.
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4.3 Gestaltningen av Anders Behring Breivik

Figur 17 – Förekomsten av Anders Behring Breivik i rapporteringen
I figur 17 visas hur stor andel av artiklarna som innehöll terrordådens gärningsman Anders
Behring Breiviks namn minst en gång, både i de enskilda tidningarna och i den totala
rapporteringen. Detta visar i vilken omfattning Breivik var närvarande i det publicerade materialet
efter hans dåd. Undersökningen visar att han förekom i ungefär hälften av det totala antalet
artiklar, mer exakt i 53,2 procent. Så var också fallet i de enskilda tidningarna förutom i
Aftonbladets rapportering där han nämndes i 73,5 procent av de publicerade artiklarna.
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Figur 18 – Fördelning av kontext för artiklar innehållande Anders Behring
Breivik
Figur 18 visar i vilken kontext som Breivik nämndes och redogör för vad rapporteringen om
gärningsmannen fokuserade på. De artiklar som nämnde Breivik handlade vanligtvis om
händelseförloppet och hans tillvägagångssätt, vilket var fallet i 103 av de 328 artiklar som innehöll
hans namn. Det näst vanligaste var fokus låg på hans motiv och avsikter samt rättegången. Minst
vanligt var att Breivik förekom i rapporteringen som misstänkt eller genom polisuttalanden. Figur
18 visar också att det var vanligare att spekulera kring Breivik i de norska tidningarna.
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Figur 19 – Kontext för artiklar innehållande Anders Behring Breivik fördelat på
de undersökta veckorna
I figur 19 presenteras i vilken kontext Breivik nämndes utifrån de fyra veckorna vilket beskriver
hur fokuseringen tidsmässigt förändrades. Vår undersökning visar här att den första veckan till
stor del präglades av händelseförloppet och hans tillvägagångssätt. Rapporteringen innefattande
också mycket spekulationer kring Breivik denna vecka. Dock kunde inga större skillnader för de
enskilda veckorna kan utskiljas, utan rapporteringen om Breivik präglades genomgående av
händelseförloppet, hans motiv och avsikter samt rättegången.
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Figur 20 – Nämnt motiv i artiklar innehållande Anders Behring Breivik
Figur 20 illustrerar de motiv som nämndes i samband med artiklarna som nämnde Breivik. Detta
visar hur terrordåden benämndes i rapporteringen samt hur Breivik beskrevs utifrån hans
handlingar.

Figur 21 – Förekomsten av beskrivning av Anders Behring Breivik som norsk
medborgare
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Ovanstående stapeldiagram och tabell i figur 21 visar hur stor andel av artiklarna som Breivik
nämndes som norsk medborgare vilket också innefattade termer som ”norrman” och ”norsk”
samt tydliga kopplingar i artikeln till hans födelseort. Detta utgör en del av ur vilket perspektiv
han gestaltades. Undersökningen visar tydligt att han mycket sällan omnämndes i dessa termer.
Den enda tidning som utmärker sig något är Dagens Nyheter som i 13,6 procent av de artiklar
som nämnde Breivik också beskrev honom som norrman.
4.3.1 Bilder föreställande Anders Behring Breivik

Figur 22 – Procentuell förekomst av bild på Anders Behring Breivik
I figur 22 visas hur stor andel av de artiklar som nämnde Breivik som också innehöll en bild på
honom. Totalt innehöll majoriteten av artiklarna inte någon bild föreställande Breivik. Denna
majoritet var störst för Aftenposten och Dagens Nyheters rapportering där 84,3 respektive 83,3
procent av de publicerade artiklarna saknade bild på gärningsmannen. I Aftonbladet var resultatet
jämnast fördelat där 48,8 procent av de artiklar som nämnde Breivik också innehöll en eller flera
bilder på honom.
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Figur 23 – Bildmotiv på Anders Behring Breivik
I figur 23 redovisas den totala förekomsten av typ av bild på Breivik. Tydligast visar
undersökningen att bilderna på Breivik oftast var antigen en porträttbild eller föreställde honom
under den pågående rättegången.

4.4 Gestaltningen av dödsoffer

Figur 24 – Angivna dödsantal
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Figur 24 visar det angivna dödsantalet under två första veckorna efter terrordåden där siffrorna 793 avser det angivna antalet och siffrorna i tabellen avser i hur många av artiklarna som detta
antal angivits. Vi har här valt att endast redovisa de två första veckorna eftersom dödsantalet
sedan blir mer stabil och säkerställt. Figuren beskriver osäkerheten i den inledande
rapporteringen och resultatet visar att dödsantalet under den första veckan var mycket mer
utspritt än under den andra veckan. Tabellen visar också att antalet artiklar innehållande
dödsantal minskade från vecka 1 till vecka 2.

Figur 25 – Kontext för artiklar innehållande dödsoffer
I ovanstående figur 25 visas vilken kontext terrordådens dödsoffer förekom i artiklarna vilket
redogör för ur vilket perspektiv dödsoffren närvarade i rapporteringen. Vår undersökning visar
att offren oftast förekom i artiklarna genom att nämnas som just dödsoffer, vilket innebär att de
var en siffra i ett angivet dödsantal eller att rapporteringen nämnde de avlidna som en grupp.
Näst vanligast var att dödsoffer nämndes i samband med minnesstunder och begravningar.
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Figur 26 – Andel artiklar procentuellt fördelat på plats- och händelsefokusering
för artiklar som handlar om dödsoffer ur en anhörigs perspektiv
Figur 26 här ovanför visar antalet artiklar i procent som handlade om dödsoffer ur en anhörigs
perspektiv kopplat till om artiklarna fokuserade på attentatet i Norge, massakern på Utöya eller
terrordåden i stort. Detta visar vilka offer som gestaltades utifrån anhörigas perspektiv och
därmed också gestaltades ur ett mer personligt perspektiv. Det framgår tydligt av figuren att detta
perspektiv var klart vanligast i de artiklar som fokuserade på händelsen på Utöya.
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Figur 27 – Förekomsten av namn på dödsoffer i relation till de undersökta
veckorna
Figur 27 visar hur många artiklar som innehöll namn på enskilda dödsoffer under de fyra
veckorna, vilket beskriver hur stor fokus som låg på individuella dödsoffer ur ett tidsperspektiv.
Figuren visar, i den fjärde stapelgruppen, också hur många artiklar som handlade om dödsoffer
totalt under varje vecka. Det vanligaste var att namn på dödsoffer inte angavs. I de artiklar då det
framkom framgick oftast offrets eller offrens fullständiga namn, vilket var vanligast de två första
veckorna. Kopplat till det totala antalet artiklar som innehöll dödsoffer var det dock minst vanligt
förekommande med namn under den första veckan med endast 39 av 113.
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Figur 28 – Förekomsten av dödsoffers namn, ålder och yrke
I figur 28 redovisas om dödsoffrets namn, ålder samt yrke eller sysselsättning förekom i
rapporteringen om dödsoffer. I stort visar figuren i vilken utsträckning personlig information om
terrordådens offer uppgavs. Undersökningen visade att det var fler av de artiklar som handlade
om dödsoffer som inte uppgav denna typ utan uppgifter än som gjorde det. Av staplarnas
liknande höjd framkommer också att namn, ålder och yrke framkommer i ungefär samma antal
artiklar.

Figur 29 – Förekomsten av dödsoffers ålder i relation till kontext
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Figur 30 – Förekomsten av dödsoffers yrke/sysselsättning i relation till kontext
Ovanstående figurer 29 och 30 behandlar ur vilken kontext rapporteringen av dödsoffren sker i
samband med om ålder och yrke uppgetts. De båda figurerna beskriver ur vilket perspektiv
offren beskrevs när dessa uppgifter angavs. Resultatet visar att både ålder och yrke vanligtvis
förekom i artiklar som handlade om minnestund eller begravning samt om dödsoffer ur en
anhörigs perspektiv. Endast en artikel som innehöll en eller flera anhöriga uteslöt att nämna
offrets ålder. De båda figurerna visar också att ålder och yrke inte framkom i de artiklar som
nämnde dödsoffer i samband med gärningsmannen Breivik.
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4.4.1Bilder föreställande dödsoffer

Figur 31 – Bildmotiv på dödsoffer i relation till de undersökta tidningarna
Figur 31 visar förekomsten av typ av bild på dödsoffer i totalt och i de enskilda tidningarna vilket
kan ses både ur ett gestaltningsperspektiv och ur en etisk synvinkel. Den fjärde stapelgruppen
visar först och främst att bilderna på dödsoffer generellt oftast var bilder från anhöriga, med
andra ord bilder på offren som levande och privat. Vad gäller unika drag för de olika tidningarna
publicerade Dagens Nyheter endast fyra bilder föreställande dödsoffer totalt under samtliga fyra
veckor. Detta bör jämföras med de övriga tidningarna som publicerade mellan 25 och 30 artiklar
med tillhörande bilder föreställande dödsoffer. Ett annat utmärkande resultat var att Aftonbladet
och Verdens Gang hade betydligt fler bilder på döda kroppar än de övriga två.
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5. Analys
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att analysera vårt resultat i relation till tidningsmediets roll
och funktion i samhället som vi tagit upp i både inledningskapitlet och i den teoretiska
bakgrunden. Därefter analyseras resultatet utifrån teorier och forskning kring gestaltning. Denna
del är uppbyggd kring de mest typiska och utmärkande dragen i vårt resultat.

5.1 Tidningarnas roll i rapporteringen av terrordåden i Norge
I detta stycke diskuteras tre faktorer kopplade till tidningarnas roll utifrån vårt resultat. Vi
kommer att analysera kring hur innehållet i artiklarna påverkades av kravet på snabb information
och hur de etiska riktlinjerna följdes. Här nedan diskuteras dock först tidningarnas specifika roll
att analysera och kommentera.
5.1.1 Tidningarnas roll att analysera och kommentera
Som vi tagit upp i den teoretiska bakgrunden skiljer sig katastrofrapporteringen mellan olika typer
av medium och tidningsmediets roll är ofta att analysera och kommentera (Nordlund, 1994:33).
Detta kan återkopplas till tidningarnas rapportering om terrordåden då spekulationer var vanligt i
samtliga tidningar. Däremot visar vårt resultat samtidigt att beskrivningar av händelseförloppet
var vanligast, vilket till viss del talar emot det påstådda tidningsmediets roll. Vi upplever också att
tidningarna därmed väljer att fokusera på den inledande och mer dramatiska akutfasen. Att
innehållet i rapporteringen främst bestod av att beskriva händelsen utifrån händelseförloppet kan
å andra sidan också kopplas till det som inledningsvis tas upp i den teoretiska bakgrunden om
krisjournalistik och att den vanligtvis präglas av fokus på krisen i sig. (Nordlund, 1994:31)
Att spekulationerna var vanligast den första och tredje veckan tyder dessutom istället på att
spekulationerna snarare bör ses som utfyllnad i brist på annan information vilket också kan
kopplas till att medierna vid kriser och katastrofer känner behov av att rapportera trots att
ingenting nytt hänt (Hadenius m.fl., 2008:315). Att spekulationerna procentuellt blev mindre
förekommande den andra och den fjärde veckan kan ses som ytterligare bevis på detta då vecka
två istället präglades av minnestunder och begravningar till en mycket större grad än övriga
veckor. Detsamma gäller för vecka fyra då rättegångsprocessen var mer förekommande än i de
tidigare veckorna. I det inledande stadiet av en katastrof är dessutom uppgifterna mindre
fastställda, detta kan innebära att journalisterna måste använda sig av spekulationer för att göra
händelsen mer begriplig vilket kan kopplas till synen på spekulationer som att tidningarna lägger
pussel.(Hvitfelt, 1988:70)
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5.1.2 Snabb information till allmänheten
I genomgången av tidigare forskning tar vi också upp att det inte är sällsynt att den information
som kommer ut vid en katastrof är felaktig på grund av att sakligheten kommer i andra hand.
(Nordlund, 1994:31) Detta kan kopplas till att medierna får en roll som ”myndighetsmegafoner”
med uppdraget att förmedla snabb information (Nohrstedt och Nordlund, 1994:38). Detta kan vi
se i vårt resultat, främst genom att rapporteringen var klart störst den första veckan sett till antal
artiklar som publicerades men också genom att dödsantalet som angavs skiljde sig stort
inledningsvis i rapporteringen. Trots ovissheten om hur många som mist sitt liv tenderade
tidningarna att uppge dödsantal som visade sig felaktiga.
Att ge snabb information till allmänheten kan också till viss del kopplas samman med de källor
som används. I bakgrunden i vårt inledningskapitel tar vi upp att medierna i vissa fall själva kan
agera som ögonvittne och utifrån det skapa sina nyheter. (Strömbäck, 2009:156) Vårt resultat
visade att egna reportrar som källa var klart vanligast. I resultatet framgick också en stor skillnad
mellan de två undersökningsländerna genom att de svenska tidningarna använde sig av andra
medier i större utsträckning än de norska. Logiskt sätt skulle vi kunna tolka detta som att de i sin
rapportering använde sig utav de norska tidningarnas material. Det skulle också förklara
likheterna mellan den norska och svenska rapporteringen överlag och likheterna i innehåll och
bildpublicering specifikt. Det skulle rent hypotetiskt kunna innebära att bilderna inte bara
innehöll liknande motiv utan faktiskt var samma bild. Detta kan i sin tur också bero på att
tidningarna ville komma ut med snabb information och därför tog de bilder som redan fanns.
5.1.3 Ett pressetiskt perspektiv
Vi har tidigare nämnt att alla katastrofer är unika vilket har inneburit att pressetiken och de
journalistiska spelreglerna blivit omdiskuterade och svåra att förhålla sig till (Englund, 1999:14). I
ett utkast till etiska regler vid en katastrof uppges dock att tidningarna bör avstå från att publicera
namn och bild på chockerade personer samt bilder på offer och skadade där identiteten går att
avgöra. I rapporteringen bör det också finnas utrymme för beskrivningar av krisreaktionen hos
offer och anhöriga (Englund, 1999:20).
Vårt resultat visar att tidningarna överlag var försiktiga med att publicera bilder på dödsoffer som
döda och att endast tre bilder i hela undersökningen föreställde döda kroppar på nära avstånd.
Utöver detta var det klart vanligaste motivet dödsoffret som levande. Aftonbladet var den tidning
som utmärkte sig med flest bilder på döda kroppar. Verdens Gang med fem publicerade bilder på
dödsoffers kroppar utmärkte sig gentemot Aftenposten som endast publicerade en. Att både
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Aftonbladet och Verdens Gang är kvällstidningar kan ses som en naturlig förklaring till detta
resultat då kvällspressens kännetecken bland annat är att publicera just ”hårda och djärva” bilder
och deras behov av att sälja lösnummer (Hadenius m.fl.,2008:135) För att styrka detta
resonemang ytterligare hade morgontidningen Dagens Nyheter i kontrast endast fyra bilder
föreställande dödsoffer totalt. Att kvällstidningen Verdens Gang trots detta var försiktiga med
bildpublicering på döda skulle kunna bero på att händelsen ägde rum i det egna landet. Den
geografiska och kulturella närheten är något som också skulle kunna förklara försiktigheten.
Överlag återkommer detta också vad gäller publicering av namn. Resultatet visar att det vanligaste
var att namn på dödsoffer inte framkom i artiklar som ändå handlade om just dödsoffer.
Procentuellt var det också minst vanligt med namnpublicering den första veckan. Detta skulle
kunna förklaras utifrån de pressetiska riktlinjerna men skulle också kunna betyda att dödsoffer
mer frekvent förekom som grupp istället för som individer.

5.2 Gestaltningen av terrordåden den 22 juli 2011
Detta analyskapitel går nu vidare med att diskutera de delar i resultatet som är mer kopplat till
gestaltning. Vi har tagit fasta på de mest talande och intressanta aspekterna som kom fram i vår
undersökning, närmare bestämt; personifiering, fokus på Utöya, behovet av ovisshet och konflikt,
politik som huvudämne och slutligen gestaltningen av Anders Behring Breivik, dödsoffer samt
polis och räddningstjänst.
5.2.1 Personifiering
Resultatet visar att artiklarna oftast inte hade en tydlig huvudrollsinnehavare. Trots detta tyder
andra delar i undersökningen på att enskilda individer ofta fick utrymme i rapporteringen av
händelsen. Detta framkommer bland annat genom att överlevare oftast förekom genom egna
personliga berättelser och att mer ingående information framkom när artiklarna fokuserade på
dödsoffer genom begravning eller anhöriga. Utöver detta var det vanligare att dödsoffer och
överlevare förekom enskilt än i flertal, vilket kan anses styrka tesen om personifiering vid
katastrofrapportering, då enskilda personer tenderar att få stor uppmärksamhet och användas
som utgångspunkt för att beskriva händelsen (Hvitfeldt, 1988:187). Att många av de bilder som
publicerades föreställde offentlig person skulle också kunna anses förknippas med personifiering.
Att det vanligaste innehållet för artiklar med bilder på offentlig person vanligtvis var politik och
Stoltenberg tyder dock mer på att det fanns ett behov av en ledare och representant för landet i
en krisartad situation och att Stoltenberg fick rollen som denna ledare. Eftersom terrordåden
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dessutom var ett politiskt angrepp riktat mot Arbeiderpartiet kan han ses som ett naturligt val för
tidningarna att lyfta fram och fokusera på.
5.2.2 Fokus på Utöya
Att händelsen på Utöya fick större utrymme än attentatet i Oslo genom fler artiklar som enbart
handlade om den händelsen kan troligtvis förklaras med logiska anledningar som att massakern
hade betydligt fler dödsoffer och att själva gripandet av Breivik ägde rum på ön. En annan
förklaring kan vara att massakerns dödsoffer var yngre vilket gör händelsen mer tragisk vilket i
sin tur kan kopplas till rapporteringen efter diskoteksbranden i Göteborg där extra stor fokus låg
på sorg och minnen just på grund av att offren var barn och ungdomar. (Englund, 2008:132)
Resultatet kan också förankras både i den journalistiska formens faktor att inrikta sig på
höjdpunkter som dramatiska och avgörande moment (Hvitfeldt,1988:186) och den så kallade
dramatiska iscensättningen då rapporteringen syftar till att befara och förskräcka. (Nordström,
2002:21)Dessa påståenden kan styrkas med att undersökningen visade att rapporteringen från
enbart Utöya vanligtvis handlade om händelseförloppet. En annan förklaring kan kopplas till
Muscherts (2007) undersökning efter massakern på Columbine då en del av rapporteringen
handlade om att beskriva detaljer kring dödskjutningen och offrens reaktioner (Muschert,
2007:357f), någonting som var klart mer relevant för Utöya än attentatet i Oslo.
5.2.3 Behovet av ovisshet och konflikt
Enligt Schudson (2003) består katastrofrapporteringen vanligtvis av identifikation av en
huvudrollsinnehavare och ett huvudelement. Huvudpersonen blev efter terrordåden i Norge
tidigt Anders Behring Breivik på grund av det tidiga gripandet och identifieringen av honom som
skyldig. Vårt resultat visar att få artiklar innehöll spekulationer angående vem som låg bakom,
vilket mycket troligtvis beror på just avsaknaden av ovisshet i den frågan. Trots detta innehöll
rapporteringen andra spekulationer. Detta tyder på att behovet av ovisshet och konflikt i
uppbyggnaden av en nyhetshistoria Muschert (2007:364) menar att en bra nyhetshistoria
innehållet ovisshet och konflikt. Det förklarar att tidningarna fortsatte att spekulera i hans person
eftersom vem han var stod klart tidigt. fortfarande fanns i rapporteringen om terrordåden i
Norge trots att det tidigt blev avslöjat vem som låg bakom händelsen och vad hans
bakomliggande avsikter var. Vi har tidigare i analysen diskuterat förekomsten av spekulationer
som utfyllnad. I samband med ovisshet och konflikt skulle spekulationerna också kunna handla
om andra avgörande moment än just vem som låg bakom dåden eller varför. Medierna har
exempelvis förutom informationsspridning i uppdrag att granska makthavare. Detta i samband
med att rapporteringen till stor del innehöll politik och Stoltenberg skulle kunna tyda på att
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spekulationerna handlade om maktens agerande vid händelsen. Att polis och räddningstjänst ofta
förekom på bilder tillhörande artiklar med spekulationer skulle också kunna betyda att det fanns
ovisshet i deras agerande den 22 juli som fick utrymme i rapporteringen.
5.2.4 Jens Stoltenberg och det enade folket
Ämnet politik och Norges statsminister Jens Stoltenberg utgjorde en stor del av innehållet i
rapporteringen. Att de bilder som oftast hörde samman med dessa artiklar vanligtvis föreställde
en offentlig person tyder på att dessa artiklar utgjorde en del av rapporteringen där högt uppsatta
politiker uttalade sig eller stod i fokus, troligtvis statsminister Jens Stoltenberg. Detta kan kopplas
till den tredje typiska ingrediensen för nyheten som myt som Muschert (2007) tar upp; att
rapporteringen består av ett identifierat hot mot legitimerade normer, värderingar eller livsstil
(Muschert, 2007:364f) I detta fall skulle alltså Stoltenberg och andra offentliga personer sägas stå
för den norska eller nordiska livsstilen och värderingarna. Rapporteringen skulle därmed inte bara
handla om att identifiera hot utan också om att framhäva just den rådande normen. Offentlig
person var också vanligt som bildmotiv när artiklarna handlade om minnesstunder, begravningar
och landssorg vilket ger belägg för att de agerade symboler för det norska samhället. Det kan
också ses som en bekräftelse på att en del av rapporteringen efter en oväntad stor händelse
handlar om att förmedla bilden av ett enat land eller folk. Att tidningarna sällan benämnde
Breivik som norrman kan också ses som ett medel att skapa en vi-känsla. (Schudson, 2005:192)
En annan naturlig förklaring till förekomsten av politik kan också vara att dåden snabbt
publicerades som just ett politiskt brott och Breiviks inblandning i högerextrema politiska miljöer.
5.2.5 Gestaltningen av Anders Behring Breivik – En värdig fiende?
De artiklar i vårt resultat som handlade om Anders Behring Breivik tog oftast inte upp något
nämnt motiv till hans handling vilket, trots att tillvägagångssätt var den vanligaste kontexten,
skulle kunna anses som ett bevis på att fokus låg mer på honom än hans handling. Ytterligare
bevis för den tesen är att artiklarna om Breivik vanligtvis handlade om både motiv och avsikter
samt spekulationer trots att det redan var tydligt att han låg bakom dåden. Detta tyder på att
spekulationerna snarare handlade om just honom och hans motiv. När motiv väl nämndes
förekom sällan psykisk sjukdom som motiv. Istället framkommer terrorism och politik som
anledningarna bakom attentaten. Detta ger belägg för den tidigare forskningen om de
amerikanska mediernas gestaltning av Usama Bin Ladin, där medierna tenderade att göra
gärningsmannen till en på något sätt ”värdig” fiende. (Winch,2005) Genom att nämna Breivik i
termer som terrorism, hat och politiska åsikter görs attacken till en planerad händelse gjord av en
hatisk man med extrema åsikter snarare än av en norrman med en psykisk störning. Winch (2005)

68

Medie- och kommunikationsvetenskap C
Norges eget 11 september
Elisabeth Cras & Rebecca Hoff

Karlstads universitet
HT 2011

skriver också efter undersökningen om medierapporteringen efter den 11 september att ju
mindre mänsklig någon framstår desto lättare är den att hata (Winch, 2005). Vårt resultat visar att
Breivik sällan nämns som norrman, vilket kan ses som ett sätt att göra honom just mindre
mänsklig. Samma anledning skulle kunna användas för att förklara varför han sällan nämns i
artiklar som handlar om enskilda dödsoffer eller minnesstunder.
5.2.6 Gestaltningen av dödsoffer
I vår teoretiska bakgrund nämns att dödsoffer oftast inte personifieras utan istället gestaltas i
termer som ”demokratin” eller ”det goda samhället”. I de fall då offer gestaltas mer personligt
handlar det oftast om personlig information. (Nordström, 2002:58) Efter massakern på
Columbine bestod rapporteringen om dödsoffren av fyra delar: identifikation i form av att namn
och ålder på de skjutna framgick, närmare detaljer kring dödsskjutningen, minnesstunder och
begravningar och slutligen också genom en större samhällig kontext. (Muschert, 2007:364f) Vårt
resultat visar att bakgrundinformation om dödsoffren generellt inte angavs i de artiklar som
innehöll dödsoffer, vilket skulle kunna betyda att teorin om att offren istället gestaltas som
någonting större och som ”det goda” snarare än som enskilda individer vilket även kan appliceras
på nyhetsrapporteringen efter terrordåden i Norge. En annan tänkbar orsak till resultatet skulle
kunna vara att vi kodade dödsoffer som förekommande i artikeln även det bara handlade om
exempelvis dödsantal, vilket styrks av att dödsoffer var det vanligaste sammanhanget. Däremot var
det vanligt att mer ingående information som fullständigt namn, ålder och yrke/sysselsättning
angavs som handlade om just enskilt dödsoffer eller när kontexten i artiklarna var
minnesstund/begravning. Den mest förekommande typen av bild var dessutom bild från anhörig
som levande vilket också tyder på att denna del av rapporteringen om dödsoffer innehöll
personlig information, vilket i sin tur tyder på att det också gavs utrymme åt enskilda dödsoffer
och deras livsöden.
5.2.7 Gestaltningen av polis och räddningstjänst
I kapitlet om tidigare forskning framkommer också att bilder i nyhetsrapporteringen efter en
katastrof ofta tar upp dramatiska aspekter. (Hvitfeldt,1988:187) Detta skulle kunna strykas i vårt
resultat då polis, räddningstjänst och tjänstemän visade sig vara det vanligaste bildmotivet
tillsammans med det faktum att polis och räddningstjänst är en naturlig del i dramat. Dessutom
var detta ett vanligt bildmotiv för flera olika typer av innehåll vilket tyder på att polis och
räddningstjänst förekommer på bilder kopplade till artiklar som inte har någon koppling till just
polis eller räddningstjänst textmässigt vilket i sin tur tyder på att polis/räddningstjänst är ett
element som tidningarna gärna använder sig av just för att förstärka den dramatiska aspekten.
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Forskningen efter den 11 september visade att polis och räddningstjänst efter terrorattacken
gestaltades som hjältar. (Schudson, 2003:187f) Att polis och räddningstjänst oftast förekom på
bild i vår undersökning behöver i sig inte innebära att de gestaltas som hjältar. Samtidigt ska de
metodologiska problemen kommas ihåg och att ”tjänsteman” är ett vitt begrepp som också kan
innebära präster på en begravning eller liknande. (Schudson, 2003:187f) Förekomsten av
privatpersoner på bild vid beskrivningar av händelseförloppet tillsammans med polis och
räddningstjänst kan hypotetiskt förklaras utifrån att de var närvarande vid händelsen och att de
fyllde en viktig funktion i hjälparbetet. Därmed skulle också betyda att enskilda privata personer
fick gestaltades som hjältar. Detta är dock ingenting som vår undersökning djupare kommer åt.

70

Medie- och kommunikationsvetenskap C
Norges eget 11 september
Elisabeth Cras & Rebecca Hoff

Karlstads universitet
HT 2011

6. Avslutning
Följande kapitel är precis som titeln utlovar en avslutning på vår uppsats och är uppdelad i två
delar. Den första delen knyter an resultatet och det förgående analyserande kapitlet till våra
formulerade frågeställningar i syfte att besvara just dessa. I den andra delen blickar vi framåt och
ger förslag på framtida forskning inom området katastrofrapporering, både kring terrordåden i
Norge specifikt och ur ett vidare perspektiv inom ämnet.

6.1 Slutsats
6.1.1 Mönster i rapporteringen
Den omedelbara nyhetsrapporteringen om terrordåden i Norge den 22 juli 2011 fokuserade
främst på händelseförloppet i sig. Det kan förklaras utifrån att stor fokus läggs på den så kallade
akutfasen och att detaljer och fakta utgör en viktig och frekvent förekommande del av
informationen vid en katastrof trots att tidningsmediet överlag har en mer analyserande roll.
Denna roll kom istället i uttryck genom att spekulationer kring händelsens olika element ofta
förekom som utfyllnad när ingenting nytt hänt.
Flest artiklar om terrordåden publicerades den första veckan för att sedan successivt bli färre och
färre. Under den första veckan handlade rapporteringen om att beskriva händelseförloppet och
spekulera kring gärningsmannen Anders Behring Breivik. Dödsantal angavs mest frekvent under
denna vecka men siffran skilje sig mycket mellan både tidningar och dagar. I vecka två och tre
fokuserade rapporteringen istället på minnestunder, begravningar och landssorg i stort samt
politik och statsminister Jens Stoltenberg vilket kan ses som en övergång från akutfasen till en så
kallade följdfas. Även mindre övriga ämnen ökade dessa veckor. Artiklarna om Breivik handlade
under denna period om rättegången och hans motiv och avsikter och i och med förekomsten av
minnesstunder och begravningar ökade publiceringen av mer ingående information om
dödsoffer. I undersökningens sista vecka ökade fokuseringen på just rättegångsprocessen som
både var det vanligaste huvudämnet och kontexten för artiklar om Breivik.
Rapporteringen fokuserade mest på terrordåden i stort men det var vanligare med fokus enbart
på Utöya än enbart på bombattentatet i Oslo vilket kan förklaras genom att massakerns offer var
ungdomar och att händelsen innehöll fler dramatiska element som också är tacksamma för den
journalistiska formen och nyheten som berättelse. Trots att det var fler artiklar som inte hade en
tydlig huvudrollsinnehavare användes enskilda personer för att beskriva händelsen. Till den
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dramatiska aspekten kan också kopplas att polis och räddningstjänst var det vanligaste
förekommande elementet i bilderna.
Stor fokus låg också överlag på politik och Stoltenberg vilket troligtvis kan förklaras utifrån att
media tenderar att beskriva katastrofer som hot mot legitimerade normer och de ”normala”
värderingarna som råder. Det tyder också på att rapporteringen fokuserade på att förmedla bilden
av ett enat land.
6.1.2 Gestaltningen av Anders Behring Breivik
Gestaltningen av terrordådens gärningsman Anders Behring Breivik påverkades av det faktum att
han redan vid undersökningens första dag, den 23 juli, var utpekad som skyldig. Fokus tenderade
att ligga mer på honom än hans handling och i den omedelbara rapporteringen beskrevs han
överlag vanligtvis som en man med extrema politiska åsikter snarare än som en norrman med
någon form av psykisk störning, vilket kan bero på att tidningarna vill framställa honom som en
värdig fiende som samtidigt står utanför det norska samhället och dess normer och värderingar.
Vår undersökning visade också att han sällan nämndes i de artiklar som fokuserade på enskilda
dödsoffer eller minnesstunder och begravningar.
6.1.3 Gestaltningen av terrordådens dödsoffer
Mer personlig information om terrordådens dödsoffer var vanligast i samband med minnesstund
och begravning då ålder och yrke eller sysselsättning ofta framgick tillsammans med en tidigare
bild på offret som levande. Vanligast var dock att namn, ingående bakgrundinformation och bild
på dödsoffer inte förekom. En tänkbar förklaring är att de istället tenderar att gestaltas som ”det
goda samhället”.
6.1.4 Skillnader mellan rapporteringen i Norge och Sverige
Vårt resultat visar att det inte fanns några stora skillnader mellan de olika tidningarna eller mellan
rapporteringen i Norge och Sverige. Det faktum att vårt resultat också starkt kan kopplas till den
tidigare forskningen som presenterats inledningsvis tyder på att det faktiskt finns en typisk
katastrofrapportering där innehåll och gestaltning är densamma och att vårt resultat därmed inte
bara är specifikt för terrordåden i Norge utan också för tidningars nyhetsrapportering efter en
katastrof i stort. De skillnader som ändå gick att urskilja var att de norska tidningarna var de två
med flest antal artiklar och att de spekulerade kring Anders Behring Breivik i större utsträckning.
De svenska tidningarna nämnde Anders Behring Breivik vid namn i fler artiklar än de norska
tidningarna även om skillnaden mellan Dagens Nyheter och Verdens Gang var mycket liten.
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Ytterligare en skillnad var att de svenska tidningarna använde sig utan andra medier som källor i
mycket större utsträckning än de norska tidningarna, vilket skulle kunna förklaras utifrån det
logiska resonemanget att dessa andra medier var just de norska tidningarna. Fler skillnader gick
att utskilja mellan morgon- och kvällstidning.
6.1.5 Skillnader mellan rapporteringen i morgon- och kvällstidningar
Tydligast var att kvällstidningarna publicerade fler bilder överlag och fler bilder föreställande
offrens döda kroppar mer specifikt. Aftonbladet, som också var undersökningens mest
utpräglade kvällstidning, skiljde sig mest från de övriga tidningarna och var också den med flest
bilder på Anders Behring Breivik. Även i Dagens Nyheter kunde vi urskilja drag som också är
typiska för en morgontidning. Tydligast var att politik var vanligt innehåll, att de endast
publicerade fyra bilder föreställande dödsoffer och att de var den enda tidning som sakligt
beskrev Breivik som norrman. Att de norska tidningarna inte utmärkte sig lika mycket genom de
”tidningstypiska dragen” kan troligtvis förklaras utifrån det faktum att händelsen ägde rum i det
egna landet och att de därmed går ifrån den vanliga nyhetsrapporteringen i en större grad.
6.1.6 Pressetiken i rapporteringen
Tidningarna följde överlag de pressetiska riktlinjerna och publicerade sällan bilder på dödsoffer
som döda eller namn annat än i samband med minnesstunder och begravningar. Aftonbladet
hade något fler etiskt tveksamma publiceringar än övriga tidningar, vilket kan förklaras utifrån
kvällstidningars utformning och behov av att sälja lösnummer. Den generella försiktigheten kan
förklaras utifrån den geografiska och kulturella närheten för både svenska och norska tidningar.

6.2 Framtida forskning
6.2.1 Fortsatta studier kring nyhetsrapporteringen efter terrordåden i Norge
Eftersom vi i vår undersökning har gjort flera avgränsningar genom att bland annat inrikta oss på
tidningsmediet, de fyra första veckorna och endast norska och svenska tidningar finns det flera
möjligheter till att utvidga perspektivet i fortsatta studier om just rapporteringen av terrordåden i
Norge. En mer omfattande studie skulle till exempel vara att inkludera flera typer av medier och
undersöka skillnaderna i hur händelsen gestaltas.
Det hade även varit intressant att se utanför själva rapporteringen i sig och istället studera
händelsen från andra perspektiv. Ett exempel är att utföra en intervjustudie eller
enkätundersökning med syfte att undersöka vart allmänheten vände sig för att få information
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efter terrordåden alternativt vid en katastrof överhuvudtaget. En sådan undersökning skulle också
testa tesen om att människor fortfarande tenderar att vända sig till de traditionella medierna vid
informationsinhämtningen.
En annan mer omfattande studie skulle vara att genom intervjuer ta reda på hur offer, anhöriga
och politiker upplevde händelsen och i kontrast till detta se om den bilden skiljer sig från det
mediernas gestaltning. Resultatet av detta skulle i sin tur vara intressant att jämföra med studien i
denna uppsats.
I vår analys diskuterar vi att Jens Stoltenberg tenderar att återkomma i rapporteringen och gör
kopplingar mellan denna tendens och skapandet av ett enat land i en nationell katastrof. Detta är
dock ingenting som konkret kunnat utmätas i vår undersökning och skulle därför vara en mycket
intressant hypotes att undersöka i en framtida studie.
6.2.2 Fortsatta studier inom nyhetsrapportering i samband med katastrofer
I vårt inledande kapitel nämner vi endast kort att sociala medier hade en viss roll i
informationsförmedlingen efter terrordåden. Just detta fenomen är nytt och fortfarande ganska
outforskat och hade därför varit intressant aspekt att utforska. Hur ser de sociala mediernas flöde
ut vid en inträffad katastrof? Och vad innebär de ”nya mediernas” digitaliserade och interaktiva
karaktär för den traditionella rapporteringen kring en större händelse? De nya medierna för också
med sig nya etiska aspekter att ta hänsyn till, en framtida fråga är hur detta ska se ut i material
som publiceras digitalt.
I den teoretiska bakgrunden beskriver vi villkoren för det journalistiska arbetet i samband med en
katastrof eller kris. Ett sista förslag på framtida studier är att fördjupa sig i detta och studera
utifrån en nyhetsredaktions eller journalisters perspektiv och ingående undersöka hur det
journalistiska arbetet fungerar inifrån.
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Bilaga 1
Kodschema
IDNR: Tidning, datum, sida (exakt t.ex. 1-5)
ALLMÄNT
1. TIDNING
1.1 Aftonbladet
1.2 Dagens nyheter (DN)
1.3 Aftenposten
1.4 Verdens Gang (VG)
2. DATUM
2.1 23/7 2011
2.2 24/7 2011
osv..
19/8 2011
3. VECKA
3.1 Vecka 1 (23/7 – 29/7)
3.2 Vecka 2 (30/7-5/8)
3.3 Vecka 3 (6/8 – 12/8)
3.4 Vecka 4 (13/8 – 19/8)
4. PLATSFOKUSERING AV KATASTROF
4.1 Attentatet i Oslo – Regeringskvarteret
4.2 Massakern på Utöya – AUF lägret
4.3 Oslo och Utöya (Båda)

5. HUVUDÄMNE I ARTIKELN
5.1 Händelseförlopp
5.2 Spekulationer
5.3 Politik/Stoltenberg
5.4 Enskild person – Gärningsman
5.5 Enskild person – Överlevare
5.6 Enskild person - Dödsoffer
5.7 Minnesstund/ceremoni/landssorg
5.8Rättegångsprocess
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5.9 Övrigt
5.10 Flera överlevare
5.11 Flera dödsoffer
6. JOURNALISTISKA KÄLLOR (HUVUDSAKLIGA KÄLLAN)
6.1 TT
6.2 Polis
6.3 Ögonvittne
6.4 Privatperson
6.5 Intervju – av undersökt tidning
6.6 Reportrar
6.7 Andra medier
6.8 Övrigt
6.9 Framkommer ej
7. HAR ARTIKELN EN TYDLIG HUVUDPERSON/KRETSAR ARTIKELN RUNT EN
PERSON?
7.1 Ja
7.2 Nej
8. BILD? (FLERA ALTERNATIV ÄR TILLÅTET)
8.1 Regeringskvarteret i Oslo
8.2 Utöya
8.3 Dödsoffer
8.4 Privatperson/er
8.5 Offentlig person
8.6 Illustration av händelseförlopp
8.7 Anders Behring Breivik
8.8 Kollage av flera motiv
8.9 Övrigt motiv
8.10 Ingen bild finns
8.11 Polis/räddningstjänst/tjänsteman
8.12 överlevare
8.13 Saknad/saknade

ANDERS BEHRING BREIVIK
9. NÄMNS ANDERS BEHRING BREIVIK VID NAMN?
9.1 Ja
9.2 Nej (Gå till nästa kategori)
10. HUR MÅNGA GÅNGER NÄMNS BREIVIKS FULLSTÄNDIGA NAMN?
10. Antal (ange exakt antal till exempel 1 gång blir då 10.1)
11. I VILKEN KONTEXT NÄMNS BREIVIK/ VAD HANDLAR ARTIKELN OM?
(FLERA ALTERNATIV ÄR TILLÅTET)
11.1 Händelseförlopp/Tillvägagångsätt
11.2 Misstanke
11.3 Motiv/Avsikter
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11.4 Rättegång
11.5 Bakgrund
11.6 Offer/Vittnes perspektiv
11.7 Polisuttalande
11.8 Spekulationer
11.9 Övrigt
12. NÄMND HANDLING? (FLERA ALTERNATIV ÄR TILLÅTET)
12.1 Massaker/Skottlossning
12.2 Terrorism/Bombdåd
12.3 Mord
12.4 Övrigt
12.5 Ingen nämnd handling
13. NÄMNT MOTIV TILL BREVIKS HANDLING I ARTIKELN? (FLERA
ALTERNATIV ÄR TILLÅTET)
13.1 Politik
13.2 Terrorism
13.3 Hat
13.4 Psykisk sjukdom
13.5 Övrigt
13.6 Inget motiv nämns
14. FINNS BILD PÅ ANDERS BERHING BREIVIK?
14.1 Ja
14.2 Nej (Hoppa över fråga 15)
15. VILKEN TYP AV BILD? (FLERA ALTERNATIV ÄR TILLÅTET)
15.1 Kollage
15.2 Illustration
15.3 Fotografi från händelsen den 22 juli 2011
15.4 Porträttbild
15.5 Gripen
15.6 Rättegång/Förhandling/Transport
15.7 Övrigt
16. OMNÄMNS ANDERS BEHRING BREIVIK SOM NORSK MEDBORGARE?
16.1 Ja
16.2 Nej

DÖDSOFFER
17. INNEHÅLLER ARTIKELN DÖDSOFFER?
17.1 Ja
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17.2 Nej (Gå till nästa kategori)
18. NÄMNS DET ETT DÖDSANTAL I ARTIKELN?
18.1 Ja
18.2 Nej (Hoppa över fråga 19)
19. HUR STORT ANTAL DÖDA ANGES?
19. Ange antal
20. FRAMKOMMER NAMN PÅ DÖDSOFFRET/DÖDSOFFREN?
20.1 Ja, fullständigt namn
20.2 Ja, förnamn
20.3 Nej
21. FRAMKOMMER YRKE/SYSSELSÄTTNING PÅ DÖDSOFFRET?
21.1 Ja
21.2 Nej
22. FINNS DET BILD PÅ DÖDSOFFER?
22.1 Ja
22.2 Nej (Hoppa över fråga 23 och 24.)

23. VILKEN TYP AV BILD/MOTIV PÅ BILD? (FLERA ALTERNATIV ÄR TILLÅTET)
23.1 Döda kroppar/död kropp på avstånd
23.2 Döda kroppar/död kropp på nära avstånd
23.3 Offret/offren som levande innan massakerns eller bombdåden
23.4 Bild från anhörig som levande
23.5 Porträtt (Körkort/pass och liknade)
23.6 Del av döda kroppar/död kropp
23.7 Kollage
23.8 Övrigt
24. FINNS BILD PÅ DÖDSOFFER DÄR IDENTITETEN GÅR ATT AVGÖRA?
24.1 Ja, ansiktsbild
24.2 Ja, tydlig kroppsigenkänning
24.3 Nej, identitet går inte att avslöja p.g.a. pixelbild
24.4 Nej, identitet går inte att avslöja
25. I VILKEN KONTEXT NÄMNS DÖDSOFFER/VAD HANDLAR ARTIKELN OM?
(FLERA ALTERNATIV ÄR TILLÅTET)
25.1 Dödsoffer
25.2 Minnesstund/begravning
25.3 Anhörig
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25.4 Rättegång
25.5 Anders Behring Breivik
25.6 AUF - Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) Arbeiderpartiets ungdomsorganisation.
25.7 Övrigt
25.8 Överlevare
26. NÄMNS ÅLDER PÅ ETT ELLER FLERA DÖDSOFFER I ARTIKELN?
26.1 Ja
26.2 Nej
27. NÄMNS DÖDSOFFRET/OFFRENS HEMLAND/MEDBORGARE?
27.1 Ja
27.2 Nej (Hoppa över fråga 28)
28. VILKET HEMLAND/MEDBORGARSKAP?
28.1 Norsk
28.2 Svensk
28.3 Annat hemland/ursprung

Överlevare
29. INNEHÅLLER ARTIKELN ÖVERLEVARE?
29.1 Ja
29.2 Nej (Hoppa till nästa kategori)
30. I VILKEN KONTEXT NÄMNS ÖVERLEVARE/VAD HANDLAR ARTIKELN OM?
(FLERA ALTERNATIV ÄR TILLÅTET)
30.1 Vittne
30.2 Personlig upplevelse/berättelse
30.3 Minnesstund/begravning/landssorg
30.4 Rättegång
30.5 AUF - Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) Arbeiderpartiets ungdomsorganisation.
30.6 Övrigt
31. FINNS/OMNÄMNS INFORMATION FRÅN ÖVERLEVARE GENOM SMS
ELLER SOCIALA MEDIER I ARTIKELN?
31.1 Ja, publicerade sms
31.2 Ja, publicerade inlägg från sociala medier
31.3 Nej
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Spekulationer
32. INNEHÅLLER ARTIKELN SPEKULATIONER?
32.1 Ja
32.2 Nej (Hoppa över fråga 33,34,35)
33. VILKA MOTIV UPPGES TILL HÄNDELSEN? (FLERA ALTERNATIV ÄR
TILLÅTET)
33.1 Terrorism
33.2 Hat
33.3 Psykisk sjukdom/störning hos enskild person
33.4 Politik
33.5 Övrigt
33.6 Inget motiv framkommer i spekulationen
34. VEM UPPGES SOM SKYLDIG TILL HÄNDELSEN I SPEKULATIONEN/ERNA?
34.1 Främlingsfientlig grupp
34.2 Enskild person, okänd
34.3 Anders Bering Breivik
34.4 Övrigt
34.5 Ingen skyldig framkommer i spekulationen
35. VAD/VILKA KÄLLOR HÄNVISAR SPEKULATIONEN/ ERNA TILL?
35.1 Vittnen
35.2 Polis
35.3Tidigare publicerat material
35.4 TT
35.5 Reporter
35.6 Expert
35.7 Övrigt
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Bilaga 2
Kodinstruktioner
IDNR: (tidning, datum, sida) Identitetsnummer, för att kunna gå tillbaka till den specifika enheten
och hitta rätt. T ex Aftonbladet – 110723 – s.2-3.
Tidning avser vilken tidning artikeln hör till. T ex Aftonbladet
Datum avser artikelns publiceringsdatum och kodas utifrån att 2.1 = 23 juli, 2.2= 24 juli och så
vidare.
Vecka avser vilken tidsperiod där Vecka 1 betyder från den 23 juli 2011 till och med den 29 juli
2011.
Platsfokusering avser vilken eller vilka händelser av de två attentaten artikeln handlar om, T
ex endast attentatet i Oslo.
Huvudämne i artikeln avser fokuseringen i rapporteringen (Kan endast ange ett alternativ) T
ex Händelseförloppet. Om artikeln beskriver hur gärningsmannen gick tillväga ska detta kodas
som ”händelseförloppet”. Om artikeln handlar om vem gärningsmannen kan vara ska detta kodas
som ”spekulationer”. Om artikeln handlar om gärningsmannens bakgrund ska detta kodas som
”enskild person - gärningsman”.
Journalistiska källor avser den huvudsakliga källan rapporteringen utgår ifrån (den som får
störst utrymme) t.ex. TT eller polis m.fl. ”Polis” innefattar både direkta citat, pressmeddelanden
och presskonferenser.
Har artikeln en tydlig huvudperson? Om en artikel kretsar kring en specifik person t.ex.
Anders B Breivik eller en enskild överlevare.
Bild? Avser vad bilden eller bilderna föreställer t.ex. Regeringskvarteret i Oslo. (flera alternativ
kan anges)
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Nämns Anders Behring Breivik vid namn? ”Ja” avser om fullständigt namn eller endast
efternamn anges.
Hur många gånger nämns Anders Behring Breivik vid namn? Antalet räknas exakt
och anges i siffror, även om endast efternamn anges, dock ej smeknamn/metaforer eller andra
hänvisningar till Breivik inräknade. Bildtext där Anders Behring Breivik anges räknas.
Kontext avser sammanhang (Anders, offer osv. anges) i artikeln. Vad handlar texten om? T ex.
Rättegång eller bakgrund.
Nämnd handling flera alternativ kan anges. Avser hur katastrofen i artikeln benämns ha gått
till/beskrivs t.ex. Massaker, terrorism mm.
Motiv till handlingen avser vad som ligger till grund för det inträffade t.ex. politik Manifesten
kodas som ”politik”. Kan frågan ”varför?” besvaras, om inte kodas som ”Nej”.
Bild på Anders Behring Breivik avser alla bilder där han syns tydligt och kan identifieras.
Typ av bild avser vad bilden föreställer t.ex. Porträttbild.
Omnämns Anders Behring Breivik som norsk medborgare avser om han räknas som
en del av den norska befolkningen T ex. Norrman mm. ”Norrmannen Breivik” och ”Brevik från
Norge/en norsk stad” kodas som ”Ja”. ”Brevik terroriserade Norge” kodas som ”Nej”.
Innehåller artikeln dödsoffer avser om dödsoffer anges eller beskrivs antingen enskilt eller
som en grupp i texten.
Nämns dödsantal avser om en siffra på antalet döda nämns i artikeln.
Hur stort antal döda anges här ska exakt antal anges i sifferform. T.ex. X:77

86

Medie- och kommunikationsvetenskap C
Norges eget 11 september
Elisabeth Cras & Rebecca Hoff

Karlstads universitet
HT 2011

Framkommer namn på dödsoffret/dödsoffren avser namnpublicering på enskild
person/er. ”Anna Andersson” kodas som ja, fullständigt namn och ”Anna” kodas som ”Ja,
förnamn”.
Bild på dödsoffer avser ja eller nej om bild finns som föreställer ett dödsoffer. En person som
är levande på bilden men framkommer som avliden i texten kodas som ”ja”.
Typ av bild/motiv på bild avser vad bilden föreställer t.ex. Döda kroppar.
Bild på offer där identiteten går av att avgöra om personens identitet går att avslöjas
genom t.ex. Att hela ansiktet syns, eller att kroppen på så nära håll att en anhörig skulle kunna
känna igen offret.
I vilken kontext nämns dödsoffer/vad handlar artikeln om avser den centrala
handlingen i artikeln. T ex anhörig eller rättegång. ”Dödsoffer” väljs där artikeln på något sätt
nämner att någon/några dödats, antingen genom att nämna dödsantal eller mer specifikt
rapporterna händelseförloppet.
Nämns ålder på ett eller flera dödsoffer i artikeln avser om någon ålder nämns i
artikeln. T ex Specifik siffra samt ”I tioårsåldern” och ”i tonåren” kodas som ”Ja”. ”Unga” kodas
som ”Nej”.
Nämns dödsoffret/offrens etiska bakgrund avser om det i artikeln framkommer vilket
landsursprung dödsoffret har. För koden ”Ja” måste det tydligt framgå genom T.ex. ”norska
ungdomar”.
Innehåller artikeln överlevare avser om artikeln innehåller någon eller flera som befunnit
sig i Oslo eller på Utöya antingen genom att nämnas t ex ”så många klarade sig” eller genom
uttalande.
I vilken kontext nämns överlevare avser den centrala handlingen i artikeln/ i vilket
sammanhang överlevaren eller överlevarna nämns eller kommer tilltals.
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Finns information från överlevare genom sms eller sociala medier avser om sms
eller sociala medier på något sätt används som en källa för information. Om en överlevare
berättar att ”Jag skrev på twitter ” kodas detta som ”Nej”. Om texten tar upp innehållet i en
överlevandes sms, t.ex. ”Det är en man som skjuter” kodas detta som ”ja”.
Innehåller artikeln spekulationer avser om textens innehåll inte är säkerställd information
om t ex gärningsman eller motiv.
Vilka motiv uppges till händelsen avser vilka motiv som utan att vara säkerställda genom t
ex erkännande som får utrymme i texten.
Vem uppges som skyldig till händelsen avser vem eller vilka som utan att vara säkerställt
beskrivs som skyldig till dåden. ”Detta har gjorts som en ensam man” kodas som ”Enskild
person, okänd”. ”Anders Behring Breivik är skyldig till massakern” kodas som ”Anders Behring
Breivik”.
Vad/vilka källor hänvisar spekulationen/spekulationerna till avser vad den icke
säkerställda informationen bygger på.
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Bilaga 3
Spelregler för press, radio och TV
Det råder tryckfrihet och yttrandefrihet i Sverige Det är lag på att vi skall ha tryckfrihet och
yttrandefrihet i Sverige, ja t o m grundlag. Det betyder att t ex tidningar och etermedier har stor
frihet att framföra vilka åsikter de vill och att trycka och sända de nyheter de anser intressanta.
Men den friheten är inte obegränsad.

PUBLICITETSREGLER
Ge korrekta nyheter
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt
och allsidig nyhetsförmedling.
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna
medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan
faktaredovisning och kommentarer.
3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.
4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är
korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.
Var generös med bemötanden
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett
påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i
lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har
fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell
kommentar.
6. Publicera utan dröjsmål
Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna tidningen.
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Respektera den personliga integriteten
7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte
ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till
anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.
9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn
och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.
10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet,
religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är
missaktande.
Var varsam med bilder
11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial.
12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder
eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage
eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.
Hör båda sidor
13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta
kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att
anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.
14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om
fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.
Var försiktig med namn
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15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från
sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.
16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet,
kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.
17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger
materialet.
YRKESREGLER
En stark journalistisk integritet är avgörande för trovärdigheten. Den som granskar samhället
måste också själv kunna tåla att bli granskad.
Att journalisten visar hänsyn i arbetet på fältet är viktigt för allmänhetens förtroende. Tilltron till
medierna och dess medarbetare bygger på att yrkesreglerna följs.
Journalistens integritet
1. Ta inte i tjänsten emot journalistiska uppdrag av personer utanför den redaktionella ledningen
2. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåva, gratisresa eller annan förmån – och ingå inte avtal eller
andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist.
3. Ge inte efter för påtryckningar från utomstående i avsikt att hindra eller inskränka berättigad
publicitet.
4. Använd inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckning för egen
eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner.
5. Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska
förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda.
6. Beakta journalistavtalets bestämmelse om att medarbetare inte får åläggas att skriva mot sin
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övertygelse eller utföra förödmjukande uppdrag.
Anskaffning av material
7. Tillmötesgå rimliga önskemål från intervjuade personer om att i förväg få veta hur och var
deras uttalanden återges.
8. Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida samtalet är
avsett för publicering eller enbart för information.
9. Förfalska inte intervjuer eller bilder.
10. Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband med
olyckor och brott.
11. Beakta upphovsrätten vad avser text och bild och ljud.
12. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter.
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Bilaga 4
RIKTLINJER MOT TEXTREKLAM
Det är viktigt att värna mediernas trovärdighet och integritet. Detta kräver att medierna står fria
och är självständiga i sin medierapportering. Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att
utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras.
Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap.
Checklista mot textreklam:
Var särskilt vaksam och kritisk vid följande situationer:
- när utomstående erbjuder idéer och förslag till material som är sammankopplade med
motprestationer i någon form
- när erbjudanden lämnas om resor och förmåner som är gratis eller kraftigt subventionerade

- när förhandslöfte om publicitet efterfrågas

- när produkter/tjänster i konsumentupplysande material redovisas. Låt det klart framgå hur
urvalet ägt rum, hur produkter/tjänster blivit jämförda eller testade samt att redaktionen är
avsändare. Eftersträva mångsidighet vid sådana redovisningar så att otillbörligt gynnande inte sker

- när utomstående intressenter, t ex PR-byråer, lobbyister, forskare, företag, myndigheter eller
organisationer, bidrar med information och upplysningar. Det gäller särskilt inom områden där
lagen inskränker rätten att publicera reklam, till exempel för läkemedel, tobak, alkohol och reklam
riktad till barn

- vid publicitet kring företags, organisationers eller myndigheters verksamhet, produkter eller
andra arrangemang, så att ett otillbörligt gynnande inte sker
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- vid publicitet kring egen försäljning av varor och tjänster samt egna arrangemang

- när arrangemang genomförs i samverkan med utomstående så att det, där det är relevant,
framgår med vem samarbetet sker och förutsättningarna för samarbetet

- när produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som kan antas utgöra
produktplacering
1. Pressens samfunnsrolle
1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri,
uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.
1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et
spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.
1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan
ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri
adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for
fri nyhetsformidling.
1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige
forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin
samfunnsrolle.
1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller
forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
2. Integritet og ansvar
2.1. Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.
2.2. Den enkelte redaksjon og den enkelte medarbeider må verne om sin integritet og
troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av
ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innhold.
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2.3. Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag eller verv, økonomiske eller andre bindinger
som kan skape interessekonflikter i forhold til deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå
dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke
redaksjonelle medarbeideres habilitet.
2.4. Redaksjonelle medarbeidere må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler.
2.5. En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen
overbevisning.
2.6. Avvis alle forsøk på å bryte ned det klare skillet mellom reklame og redaksjonelt innhold.
Avvis også reklame som tar sikte på å etterligne eller utnytte et redaksjonelt produkt, og som
bidrar til å svekke tilliten til den redaksjonelle troverdighet og pressens uavhengighet.
2.7. Gi aldri tilsagn om redaksjonelle motytelser for reklame. Det som offentliggjøres, skal være et
resultat av en redaksjonell vurdering. Sørg for å opprettholde det klare skillet mellom journalistikk
og kommersiell kommunikasjon også ved bruk av pekere og andre koplinger.
2.8. Det er uforenlig med god presseskikk å la sponsing påvirke redaksjonell virksomhet, innhold
og presentasjon.
2.9. Redaksjonelle medarbeidere må ikke motta pålegg om oppdrag fra andre enn den
redaksjonelle ledelse.
3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene
3.1. Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt
med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.
3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god
presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av
informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon
som er gitt fra kilder mot betaling.
3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til
kilder og kontakter.
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3.4. Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en
forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig
informasjon.
3.5. Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er
uttrykkelig avtalt med vedkommende.
3.6. Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet skal upublisert materiale som hovedregel ikke
utleveres til utenforstående.
3.7. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets
uttalelser. Direkte sitater skal gjengis presist.
3.8. Endring av avgitte uttalelser bør begrenses til korrigering av faktiske feil. Ingen uten
redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.
3.9. Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer
som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser,
uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn
andre.
3.10. Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller.
Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig
samfunnsmessig betydning.
3.11. Pressen skal som hovedregel ikke betale kilder og intervjuobjekter for informasjon. Vis
moderasjon ved honorering for nyhetstips. Det er uforenlig med god presseskikk å ha
betalingsordninger som er egnet til å friste mennesker til uberettiget å trå innenfor andres
privatsfære eller gi fra seg personsensitiv informasjon.
4. Publiseringsregler
4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn.
Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.
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4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger
enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet
fra andre medier.
4.5. Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for
en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det er god
presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.
4.6. Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.
Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet.
Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.
4.7. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som
omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved
omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og
der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må
begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere
ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte
kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold
som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.
4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen
kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns
identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker.
4.9. Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er
nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre
forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.
4.10. Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.
4.11. Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon
må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som
illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje.
4.12. For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig
fremstilling.
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4.13. Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.
4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig
imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at
parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.
4.15. De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep
og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig
omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte
part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og
debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.
4.16. Vær varsom med å opprette pekere fra digitale utgaver til innhold som bryter med god
presseskikk. Sørg for at pekere til andre medier eller publikasjoner er tydelig merket. Det er god
presseskikk å informere brukere av interaktive tjenester om hvordan publikasjonen registrerer og
eventuelt utnytter bruken av tjenestene.
4.17. Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette
bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig
ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.
Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!
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