
   
 

   
 

 

Blodet renner i gatene?  

En komparativ studie om medierepresentationen i 
lokal press och oljekrisens konsekvenser för 
städerna Stavanger och Aberdeen 

Av: Alexis Appelgren Gougoulakis & Vendela 
Söderberg 
Handledare: Urban Larssen 
Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 
Kandidatuppsats 15 hp  
Journalistik | Vårterminen 2018 
Programmet för Journalistik med samhällsstudier  



   
 

 

 

Abstract 
  
Detta är en jämförande studie om medierepresentationen av oljekrisen i Stavanger i Norge och Aberdeen i Skottland. I 

uppsatsens första del undersöker och jämför vi tre nyhetsartiklar från norska lokala tidningar i Stavanger med tre 

skotska lokala tidningar i Aberdeen genom en kvalitativ textanalys. I uppsatsens andra del lägger vi tyngd på 

journalisternas uppfattning om krissituationen och använder oss av semistrukturerade intervjuer. Genom kvalitativa 

intervjuer med norska och skotska journalister jämför vi hur de resonerar kring val av vinklar, nyheter, källor och hur 

de upplever sitt yrke och sin arbetsroll i relation till rapporteringen av oljekrisen. 

 

 I arbetet lyfter vi fram skillnader i framställningen av situationen i Stavanger respektive Aberdeen. Vi använder oss 

av en etnografisk intervju i vårt tillvägagångssätt när vi träffar journalisterna, för att kunna använda detta som en 

ingång till historisk bakgrund för effekterna av oljekrisen och påverkan på städerna. 

En utgångspunkt för uppsatsen är att undvika att bedöma huruvida det rör sig om en kris eller inte och istället fokusera 

på gestaltningen i de valda medierna och journalisternas upplevelser av sitt arbete. 

Resultatet av vår studie visar att det finns nationella samband med hur journalisterna uppfattar oljekrisen. De norska 

journalisterna mörkar i högre utsträckning att det pågått en omfattande oljekris i Stavanger, medan de skotska 

journalisterna talar mer öppet om en kris. Vi kan genom denna studie konstatera att det återfinns skillnader i hur den 

lokala rapporteringen för oljekris sker, samt hur gestaltningen av oljekrisens konsekvenser ser ut i artiklarna som vi 

har valt att analysera. 

Nyckelord       
Krisjournalistik - crisis journalism, politisk journalistik - political journalism, oljekris - oil crisis, framing, lokal 

journalistik - local journalism.  
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1. Inledning  
 

Den pågående oljekrisen i Stavanger och Aberdeen har gjort att förutsättningarna för städerna har förändrats, bland 

annat har många människor blivit arbetslösa och städernas finansiella tillgångar har reducerats. Det är svårt att veta 

exakt hur städerna har drabbats beroende på vilka nyheter och artiklar man läser i den lokala pressen. Den mediala 

bilden av hur situationen skiljer sig beror på var man inhämtar information. 

 

Titeln på uppsatsen är tagen från rubriken i den norska tidningen Verdens Gang, VG, i juni 2015 där hotellmagnaten 

Petter Stordalen citerats. Rubriken illustrerar hur braskande och möjligen missvisande en journalistisk representation 

av en stad i kris kan bli. Efter vårt arbete med att samla in material kan vi inte se att krisen är så bloddrypande som 

titeln anger, men att liv och död är någonting som kan sägas står på spel. 

 

Kris är någonting som kan konstrueras journalistiskt och får olika allvarsgrad beroende på var du befinner dig. Vi vill 

undersöka hur rapporteringen ser ut i lokala medier i respektive stad samt hur journalisterna som är verksamma vid 

dessa medier har blivit påverkade. 

Baserat på artiklar och svar från journalister, som hänvisar till olika studier, uppskattas oljekrisen i Stavanger och 

Aberdeen brutit ut ungefär samtidigt under första kalenderåret 2014, när priset på olja började sjunka från 

uppskattningsvis 115 dollar per fat till så lågt som 27 dollar i början av 2016 (Davies, 2017). 

Vi har i vår studie som journaliststudenter delat upp arbetet. Vendela har täckt nyhetsrapporteringen i Stavanger och 

intervjuat de lokala journalisterna i staden. Alexis har istället haft övergripande insikt över situationen i Aberdeen och 

intervjuat de lokala journalisterna därifrån. Samtidigt som var och en har haft varsitt område att täcka, har vi under 

arbetets gång haft kontinuerlig avstämning och gemensam diskussion kring allt studien berör. Besöken i respektive 

städer skedde under maj månad, år 2018. 

Vi har i denna undersökning valt att fokusera på nyhetsrapporteringen av specifikt oljekrisen i Stavanger respektive 

Aberdeen i artiklar genom en kritisk diskursanalytisk modell utformad av Peter Berglez (Ekström & Larsson, 2013). 

Vi har även intervjuat lokala journalister för att få med deras syn på sin arbetsroll genom semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Journalisternas åsikter och upplevelser har varit viktiga för nyhetsvärderingen och den sociokulturella 

medvetenheten står därför i centrum för andra delen av vår studie. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet för studien är att undersöka och jämföra den lokala rapportering mellan två städer hos två journalistgrupper, 

situerade på två olika geografiska platser som har drabbats av oljekrisen samt hur journalisterna ser på sin roll och 

nyhetsvärdering. 
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I denna uppsats undersöks och jämförs grundligt totalt sex artiklar från norska lokala webbtidningar med skotska 

lokala webbtidningar. I uppsatsen står norska och skotska journalisters reflektioner i fokus. Genom kvalitativa 

intervjuer med norska och skotska journalister vill vi jämföra hur de resonerar kring val av vinklar, nyheter och källor, 

men också hur de upplever sitt yrke och sin arbetsroll. I arbetet vill vi lyfta fram eventuella skillnader i 

framställningen av situationen i Stavanger respektive Aberdeen genom att jämföra huruvida den lokala rapporteringen 

skiljer städerna åt.  

 

Frågeställningar för uppsatsen är följande:  

 - Hur skiljer sig rapporteringen av oljekrisen åt i artiklarna?  

 - Hur resonerar lokala journalister från Stavanger respektive Aberdeen om nyhetsvärdering, vinklar och källor?  

 - Hur kan den journalistiska yrkesrollen karaktäriseras, såsom den framträder i det material vi i uppsatsen analyserar? 

  

3. Bakgrund om kris 
 

Som en generell ingång till rapporteringen om kris tar vi spjärn i sociologen Craig Calhouns framställning om kris 

som ett begrepp som frammanar en viss social föreställning (social imaginary), med andra ord ett sätt för en grupp 

människor att se på världen (Calhoun, 2004). Att tala och tänka i termer av kris, som inkluderar frågor om skuld, 

ansvar, problem och lösningar skapar ett visst förhållningssätt. 

 

Calhoun nämner Pitrim Sorokin (se Calhoun, 2004) som en av de första personerna att skriva en viktig sociologisk 

studie om kris (Sorokin, 1925). Sorokin ställer sig frågan hur olika kulturer hanterar katastrofer och hur olyckor 

förändrar sociala och kulturella organisationer. Det Sorokin hävdar, och det Calhoun tar fasta på, är att hanteringen i 

sig gör något med sociala relationer, i termer av exempelvis ansvarstagande. Detta passar vår studie då vi tänker oss 

att journalisternas rapporteringar gestaltar krisen på ett sätt som målar fram vissa scenarier. Från denna generella 

ingång är steget alltså inte långt till ett explicit fokus på medier och journalistik. Genom artikeln “Paving The Way for 

Crisis Exploitation: The Role of Journalistic Styles and Standards” ges en mer allmän igång till journalistikforskning 

med fokus på kris (Olsson & Nord, 2015). Artikeln undersöker krisutnyttjande i samhället genom politiska åtgärder. 

Olsson & Nord menar att kris ofta är viktiga politiska händelser för att styra allmänhetens krismedvetenhet. Hanteras 

kriser väl ger detta möjligheter för politiker att stärka deras trovärdighet och driva igenom nya strategier. Författarna 

menar att kris ofta handlar om viktiga politiska händelser som hanteras för att styra allmänhetens krismedvetenhet. 

Om kriserna hanteras väl ger detta möjligheter för politiker att stärka deras trovärdighet och driva igenom nya 

strategier (a.a.). 

 

Kris är ett begrepp som står i relation till människans sociala liv. Begreppet kan te sig olika beroende på om det berör 

en nation, företag eller privatpersoner. Dessa termer konstruerar i hur olika händelser uppfattas och hur åtgärder 

organiseras i förhållande till detta (Calhoun, 2004). I den här uppsatsen står kris som centralt begrepp, och mer precist 

oljekris. Med en närmare undersökning kring hur krisen i Stavanger respektive Aberdeen representeras och gestaltas, 

vill vi bidra med kunskap om journalistikens roll i den här typen av händelser och situationer. 
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3.1 Övergripande bakgrund om oljekris 
 

Under de senaste 100 åren har tillgången och efterfrågan på oljan pendlat fram och tillbaka. Ur en artikelserie från 

Svenska Dagbladet (Lindahl, 2015) antyds det att den moderna oljehistorien inleddes år 1901 när man började borra i 

ett hål i marken som utvann olja på oljefältet i Spindletop, Beaumont, Texas. Detta ledde till att olja sprutade 30 meter 

upp i luften och inom några månader hade ett hundratal hål borrats i fälten som ledde till att man år 1902 producerade 

17 miljoner fat olja. Det ledde till att Spindletop pressade ner oljepriset från 98 cent per fat till 3 cent sommaren 1902 

(a.a.). 

 

Det var när de amerikanska myndigheterna klev in för att reglera handeln som priset steg på oljan. TRC, Texas 

Railroad Commission, var de som i slutändan beslöt hur mycket olja varje företag fick frakta. Nya oljefält hittades 

sedan i Texas vilket bidrog till en ökad produktion i USA till 2,7 miljoner fat per år vilket utlöste ett nytt prisoljefall 

från 3,5 dollar per fat till 5 cent per fat (a.a.). 

 

Under andra världskriget fick oljan en stor betydelse i och med att de länder som kontrollerade olja kunde flytta 

trupper och materiel snabbare. Efter Japans attacker på bland annat Kina och andra länder i Asien beslöt sig USA att 

förbjuda all export av olja till landet. Detta var en av de beslutande faktorerna som gjorde att Japan attackerade landet 

(Tharoor, 2016). 

 

Efter andra världskriget gjordes en rad stora oljefynd i Mellanöstern och senare även i Nordsjön vilket ledde till ett 

överskott och en prisreglering för oljan. Under den andra oljekrisen, 1979, drevs oljepriset upp från 13 dollar per fat 

till 34 dollar per fat (Lindahl, 2015). 

 

När finanskrisen bröt ut 2008 sjönk efterfrågan på olja och oljepriset rasade från 34 dollar per fat till 20 dollar per fat i 

december 2008. I samband med att den arabiska våren bröt ut stoppades bland annat Libyens oljeexport på 1,8 

miljoner per fat helt under några månader. Det ledde till att efterfrågan på olja blev större och priserna höjdes vilket 

gynnade länderna kring Nordsjön, bland annat Norge och Skottland (a.a.). 

 

3.2 Bakgrund om oljekrisen i Aberdeen  
 

Aberdeen kallas ofta för Europas oljehuvudstad eftersom staden är centrum för majoriteten av oljeaktivitet på den 

brittiska sektorn och oljeindustrin har utgjort och utgör fortfarande en stor del av stadens tillika folkets ekonomi 

(Buxton, 2016). Sommaren 2012 hade Aberdeen fler miljonärer än någon annan stad i Storbritannien på grund av de 

höga priserna på olja kombinerat med den stora efterfrågan (a.a.). Vid den tidpunkten låg priserna på cirka 100 dollar 

per fat. I samband med detta hade Aberdeen som stad blivit utnämnd till den lyckligaste staden att leva i över hela 
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Storbritannien enligt The Guardian, mycket på grund av den rika kulturen och låga arbetslösheten (se Forth, 2014). 

Arbetslösheten var så låg som under 2% i staden och under 1% ute på landsbygden (McKenna, 2014). Inom olje - och 

gasindustrin fanns det rikligt med jobb och arbetena var högavlönade och högspecialiserade. Man trodde att oljan 

skulle vara god ytterligare många år framöver och att den industriella kompetensen i Aberdeen skulle skörda fördelar 

för den lokala befolkningen och framtida yrken inom sektorn (McKenna, 2014). 

 

I kombination med problematiken av att extrahera oljan kring Nordsjö-reservatet med den stora skillnaden i pris 

mellan olja man utvinner i Aberdeen och Saudiarabien sjönk oljepriserna. Samtidigt började oljefälten bli gamla och 

utslitna vilket bidrog till högre produktionskostnader. När oljepriset började sjunka år 2014 blev det snabbt en märkbar 

skillnad. I en undersökning av Aberdeens handelskammare (Graeme, 2015), kan man utläsa att resultatet av oljeprisets 

fall bidrog till att det blev rekordlåga priser, 27,67 dollar per fat, samt att två tredjedelar av arbeten inom gas- och 

oljesektorn varslades, vilket utgör ungefär 40,000 arbeten.  

 

Samma undersökning (a.a.) visar att 67% av de stora oljebolagen i staden, bland annat Petrofac, Oil & Gas UK, 

Increased Oil Recovery Ltd, började med nedskärningar och frysta löner till anställda. I slutet av januari 2016 reste 

Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron till Aberdeen för att presentera en investeringsplan på 3 

miljarder kronor som bland annat skulle innefatta uppbyggandet av en bättre infrastruktur. Dessutom lovade den 

skotska regeringen ett stödpaket på 3 miljarder kronor under de kommande fem åren, men dessa löften har ännu inte 

infriats. 

 

Jillian Ambrose, krönikör på The Guardian (Ambrose, 2018) menar att hon med stöd av många andra tror att det 

kommer ta lång tid innan stödpaketen börjar märkas i samhället och tillägger att det enklaste sättet att undvika 

ytterligare nederlag för oljeindustrin är att den varje år behöver be om skattelättnader och stöd av regeringen i den 

årliga budgeten. 

 

  

3.3 Bakgrund om oljekrisen i Stavanger  
   

Stavanger är en stad som är starkt förknippad med olja. Under 1800-talet blomstrade staden till en sill-  och hamnstad 

som senare under 1900-talet blev mer industrialiserad genom att staden kännetecknades som specialister inom 

skeppsbyggande (Gjerde, 2015). När fiskeindustrin tillkom i början av 1960-talet ökade oljebehovet och oljeindustrin 

från Nordsjön fick sin start.  

 

Under 1960-talet försämrades situationen för Stavanger. Efterfrågan på konservburkar sjönk och staden upplevde 

stagnation. Det skapades inga fler arbetsplatser och befolkningstillväxten stannade upp. Under denna period 

kännetecknades Stavanger som en av Norges fattigaste städer (Svartström, 2015). Entreprenörer och politiker var 

under denna tid på jakt efter en ny affärsverksamhet. De gick med på villkor som ställdes från amerikanska 
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oljegiganter om basstationer för den landbaserade delen av verksamheten och Stavanger etablerades som en bas-stad 

redan innan den första oljan upptäcktes. PPS, Phillips Petroleum Company, ett amerikanskt oljesällskap, letade efter 

olja och gas runt Norges kust under år 1962. Även många välkända oljesällskap som Esso och Shell visade sitt intresse 

för Stavanger som oljestad. Genom etablering av dessa företag i Stavanger ökade arbetsplatserna i staden.  

 

Det första oljesällskapet som började med borrning efter olja utanför Norges kust var Esso. Det var under år 1969 som 

den första oljan upptäcktes och den första oljeproduktionen startade år 1971. Det var även år 1971 som staden intog 

rollen som Norges oljehuvudstad (Svartström, 2015). Stavanger har sedan dess och fram till idag haft den största 

andelen oljearbetare i landet.  

 

Stortinget, den lagstiftande församlingen i Norge, beslutade år 1972 att statens oljesällskap Statoil skulle ha sitt 

huvudkontor i Stavanger (Gjerde, 2015). Oljebolag och leverantörsföretag attraherade ytterligare anläggningar inom 

oljeindustrin och staden förändrade snabbt karaktär till en växande oljestad. År 1970 övergick produktionen av 

oljetankfartyg till koltanksfartyg och sedan vidare till offshore-varv och plattformsdäckmoduler. I Jåttåvågen vid 

Gandsfjorden gjordes ett uppsving i antalet arbetstillfällen utanför oljeutvinningen mellan 1970–1990 talet. Det 

byggdes kajer, verkstäder och administrativa byggnader för oljeindustrins vinning i både Dusavika i Stavanger och 

Risavika i Sola. Oljebolagen växte och blev fler och andra områden som hotell, restauranger och banker utökade.  

 

Stavanger är en medelstor stad med en folkmängd på ca 140,000 invånare och krismedvetenheten för oljeindustrin är 

stor (Svartström, 2015). Totalt sett har 15% av Stavangers invånare anknytning till olje- och gasindustrin (indirekt 

oljesysselsättning som exempelvis inom finans, hotell, transport och restauranger ger högre siffror) enligt NAV, 

Norska Arbeids- och velferdsforvaltningen (2018). Krisen i Stavanger uppskattas ha brutit ut sommaren 2014. Då 

sjönk priset från 115 dollar fatet i juni 2014 till under 33 dollar fatet i januari 2016 (Svartström, 2015). Både 

välfärdssystemet och regeringens lågkonjunkturpolitik har försökt att dämpa den negativa utvecklingen. I 

statsbudgeten 2016 fastställdes det till att 4 miljarder i stödpaket skulle tillfalla Stavanger och regionen för åtgärder för 

att hålla arbetslösheten så låg som möjligt i det så kallade oljebältet som består av Stavanger, Rogaland, Västra Norge 

- den del av Norge som starkt är förknippad med petroleumsindustrin (NAV, 2018). I framkant har de större företagen 

, som Statoil och Aker BP, börjat anställa personal igen under 2018 (Statoil, 2018). Det är däremot många 

lågutbildade som fortfarande kämpar med att få arbete igen. Arbetslösheten i Stavanger under mars 2018 har sänkts 

med 5,1 procent från november 2016 (NAV, 2018).  

 

Enligt en artikel i Dagens Næringsliv kommer bostadspriserna att öka under de kommande fyra åren. I artikeln 

framgår det att «Norsk økonomi» genom en prognosrapport utarbetad av Socio-Economic Analysis i mars 2018, 

menar att det år 2021 förväntas bli 8,5 procent högre genomsnittspriser än år 2017 (Mikalsen, 2018).  
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4. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 

Vi utgår från tre teoretiska utgångspunkter i vårt arbete: gestaltningsteorin, professionsstudier och nyhetsvärdering.  I 

underrubrikerna som följer redogör vi för dessa. Utöver våra teoretiska utgångspunkter utgår vi från två artiklar som 

berör kris. 

 

Den första artikeln är skriven av Nord & Olsson (2015) och behandlar krisjournalistik, politisk journalistik och 

framing. Den tar även upp hur journalistiken som form förklarar kris och problematisering kring fenomenet och hur 

politiken kan påverka framställningen av en krissituation.  

 

Den andra artikeln vi använder oss av är av Calhoun (2004) som i en artikel framställer en konstruktion av 

krishantering. I termer av social imaginary ges en karaktäristisk form genom både perception och handling och tar upp 

hur kris behandlas retoriskt och hur man lyfter kris globalt. 

 

 4.1 Gestaltningsteorin (framing)  
 

I vår studie har vi valt att tillämpa gestaltningsteorin för att kunna utföra mer djupgående jämförelser på en kvalitativ 

nivå. Denna teori kommer att vara central för vår analys.  

 

Gestaltningsteorin (eng: framing) handlar om kommunikationens roll för hur människor upplever och förstår sin 

omvärld och hur gestaltningar syftar på hur en sakfråga framställs eller uppfattas (Shehata, 2015). I denna studie 

används gestaltningsteorin som en utgångspunkt för hur människors perception och verklighetsuppfattning formas 

utifrån nyhetsrapportering. I detta fall hur nyhetsvärdering och vinkel utformas när det kommer till begreppet kris i 

respektive land.  
 

Forskningen skiljer på två övergripande gestaltningar, en strategisk och en journalistisk. Den strategiska gestaltningen 

riktar in sig på makthavande personer och hur dessa använder specifika ramar för att forma offentliga diskurser till 

deras fördel. Den journalistiska gestaltningen fokuserar mer på informationsbearbetning och textproduktion hos 

enskilda journalister (Entman, et al., 2009).  

 

Journalistiskt material kan systematiseras genom indelning av två övergripande gestaltande kategorier. Den första är 

politiska, eller sakfrågespecifika, gestaltningar som står i direkt anknytning till ämnet i den mediala agendan. Detta är 

användbart i vår studie för att lokalisera vad som är dominerande i nyhetsrapporteringen. Den andra gestaltande 

kategorin är generella gestaltningar (Shehata, 2013). Generella gestaltningar har ingen direkt anknytning till ett 

specifikt ämne. Istället förekommer generella gestaltningar fritt i nyhetsrapporteringen. De används inom rutiner, 
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journalistiska värderingar och det redaktionella arbetet som i sin tur sätter prägel på nyhetsrapporteringen (Shehata, 

2013).  

 

Ett exempel som kan tillämpas är den ekonomiska konsekvensgestaltning som kopplar politiska beslut till samhälls- 

och privatekonomiska konsekvenser (De Vreese, 2005).  I vårt fall kan man tänka sig att krisgestaltning skulle kunna 

vara en generell gestaltning och med denna typ av gestaltning faller vissa aktörer ut som offer, bland annat 

medborgare och speciellt ansvariga politiker. Här går det att koppla Calhouns idé om att kris som fenomen gör något 

med en viss kultur och dra det till hur den mer konkreta formen blir i nyheternas gestaltningar. Vidare går det att 

koppla hur detta sedan formar människors förståelse och deras syn på frågor om orsaker, skuld och ansvar. 

 

 4.2 Professionsstudier - Intervjuer med journalister om krisrapportering 
 

Objektivitet uppfattas ofta som en av de viktigaste professionella värderingar för en journalist (Nygren, 2015). 

Ursprungligen växte objektivitet och opartiskhet fram i dagspressen i slutet av 1800-talet när tidningarna släppte sin 

koppling till partier (Hadenius & Weibull 1991).  

 

Vi vill ställa norska och skotska journalisters reflektioner i fokus och undersöka hur de ser på sitt yrke som profession 

och ansvaret man bär på sina axlar som medlare av nyheter. Vi vill även ställa oss frågan om inte t ex objektivitet som 

värde åsidosätts när det är kris, för att journalisterna väljer, eller känner sig pressade, till att stödja lokalsamhällen i 

traumatiserade förhållanden. En som behandlat denna fråga, i samband med terrorattentatet i USA 9/11, är Silvio 

Waisbord (Waisbord, 2002). Silvio Waisbord skriver att många riskfaktorer stod på agendan innan den 11 september 

inträffade, men att terrorism inte var en del av dessa (Waisbord, 2002). Waisbord nämner Thomas Friedman, 

kolumnist på New York Times, som en av alla journalister som framställde terroristiska faror som någonting 

exceptionellt. Händelserna under den 11 september kom därför som en fullständig överraskning för en stor majoritet 

av den amerikanska allmänheten och fångade därav medieuppmärksamheten på ett sätt som övriga krissituationer inte 

kunde mäta sig med (a.a.). Kritiker påpekade att nyhetsorganisationer skar ner täckningen av internationella nyheter 

och därav missade terrorismen som en påföljd av detta (Waisbord, 2002). Journalismen började som svar på kritiken 

att framföra dagliga påminnelser om nationen. Nyhetsrapporteringen började då ske genom nationalistiska känslor 

med exempel från samhället. Journalistiken framstod som ett medel framtaget för att skrämma samhället och fick 

mycket kritik för sitt journalistiska arbete (Waisbord, 2002).   

 

I Thomas Hanitzsch artikel ”Mapping journalism cultures across nations” (2010) beskrivs och jämförs 1800 

journalister från 18 länder utifrån rolluppfattning, epistemologiska orienteringar och etiska synpunkter. Resultatet i 

denna artikel visar att engagemang, politisk information och övervakning av regering anses vara nödvändiga 

funktioner för journalister runt om i världen. Tillförlitlighet, faktabaserad information och etiska principer anses också 

vara högt värderat världen över. Objektivism och vikten att skilja fakta från åsikter har däremot olika grader i 

värdering. Den generella uppfattningen är att journalister från icke-västliga länder är mer flexibla i sina etiska 

synpunkter och tenderar att vara interventionistiska i sina rolluppfattningar. Detta skiljer sig från de västerländska 
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journalisterna som i allmänhet är mindre stödjande till värderingar och sociala förändringar. Deras etiska beslut följer 

istället mer allmänna principer (Hanitzsch, 2010).  

 

Vidare har Renate Köcher skrivit artikeln ”Bloodhounds or Missionaries: Role Definitions of German and British 

Journalists” (1986) som jämför brittiska och tyska journalister i deras yrkesroller. Resultatet i artikeln visar att 

skillnaderna är stora mellan de två nationella grupperna, inte bara genom synen på yrkesrollen, utan även genom deras 

professionella motivationer och deras syn på objektivitet. Köcher redogör för att journalistik kan utvecklas i olika 

riktningar genom politiska, juridiska och historiska inställningar. Den tyska journalistiken kom sig att följa den mer 

traditionella journalistiska rollen genom att inrikta sig på politisk karaktär. Den tyska journalistiken lade även 

värdering i journalisternas åsikter och mindre på nyheter. Detta medan de brittiska journalisterna såg sig själva som 

sändare av fakta och neutral rapportering. Sammanfattningsvis grundar sig Köchers teori i att den journalistiska 

professionen ändras beroende på kultur och geografisk placering (Köcher, 1986).  

 

 4.3 Nyhetsvärdering (hot, risk och närhet)  
 

Strömbäck (2015) resonerar om att nyhetsfaktorer fungerar som oberoende variabler medan nyheternas innehåll 

fungerar som beroende variabler – genom att analysera nyheters innehåll kan man identifiera mönster i 

nyhetsrapporteringen bara om man har tillgång till den verklighet som nyheterna baserar sig på. En stor del av 

nyheterna handlar om uttalanden och intervjuer. Han menar att olika listor över nyhetsfaktorer inte säger särskilt 

mycket om varför vissa saker blir nyheter medan andra inte blir det. Strömbäck ser en sorts förvirring kring begreppen 

som en brist i forskning kring nyhetsvärdering. Det vore önskvärt med fler observationsstudier kring 

nyhetsvärderingsprocesser för att fånga den redaktionella processen i vilken nyheterna värderas, menar Strömbäck, 

som anser att det är en del av forskningen som behövs för att få en heltäckande studie av ämnet. 

 

Nyhetsvärdering syftar till hur möjliga nyheter värderas i de redaktionella arbetsprocesserna (a.a.). Det är många 

faktorer som påverkar mediernas innehåll och återfinns på analytiska nivåer. För att fullt ut förstå nyhetsvärderingen 

behöver vi även förstå nyhetsurvalet. Nyhetsurvalet syftar till vad som faktiskt publiceras. De metoder som används 

för att undersöka nyhetsurval fungerar dock inte för att undersöka nyhetsvärderingen. Strömbäck (2015) lyfter 

Shoemaker & Cohens (2006) resonemang som utgår från att nyhetsvärdering kräver undersökningar genom 

deltagande observationer, intervjuer eller enkäter. Dessa innebär journalistiska mätningar, vilket gör att det blir 

önskvärt att vara på plats för att själv förstå och få en insyn i hur nyhetsvärderingen fungerar. Nyhetsprocessen lyfter 

fram nyhetsvärderingar som utgör en del av de processer som leder fram till nyhetsurvalet. 

 

Genom denna utgångspunkt är syftet att få en bättre helhetsbild av den lokala rapporteringen under våra intervjuer, 

samtal och möten med journalisterna. Vi undersöker hur journalisterna uppfattar sin roll i relation till de förändringar i 

lokalsamhället som uppstått i samband med oljans prisfall och de efterverkningar det orsakat i Aberdeen och 

Stavanger. Vi studerar hur de uppfattar sin roll som är förknippad med hur journalistiken som profession ser ut och 

hur det fungerar i dessa lokala kontexter och hur de axlar ansvaret de bär på, inte bara för nyhetsförmedling utan för 
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sammanhållningen av lokalsamhället i stort. Vi vill också försöka reda ut vilken sida de tenderar att försvara; 

lokalpolitikern, företagare, eller de drabbade individerna.  
 

5. Metod och material  
 

Berglez (2013) lyfter den kritiska diskursanalysen som en metod med teoretiska inslag som bör kombineras med en 

teori (i Ekström & Larsson 2010). I vår forskning applicerar vi gestaltningsteorin med analysen. Ett analysschema till 

diskursanalysen är utformat för att analysen skall kunna genomföras på ett strukturerat sätt (bilaga 1). I en kritisk 

diskursanalys återfinns en tematisk- och schematisk struktur. I den tematiska strukturen ingår hur textens hierarki ser 

ut - huvudteman, delteman, vilka teman som har bedömts som viktiga respektive oviktiga. Till det schematiska hör hur 

berättandet sker, vad som förmedlas i rubrik, ingress och brödtext, vilka aktörer som får framträda och på vilket sätt.  

Även till vilka som ges utrymme för att kommentera och värdera händelser. Till denna studie är ordval en viktig 

aspekt då vi vill fokusera på hur kris gestaltas. I en kritisk diskursanalys genomförs vanligtvis även en slutlig analys 

av vad som hade kunnat förbättras i texten, men det är ingenting som vi kommer i denna studie kommer lägga större 

vikt på. 

 

Vi vill också i vår undersökning utgå från begreppet relation som är en av analyskategorierna som Ledin och Moberg 

behandlar (2010). Vi använder oss av relation då vi anser att det är mest intressant att titta närmare på hur relationen 

mellan journalister och publik framträder i de journalistiska produkterna, i termer av till exempel tilltal. Med hjälp av 

en relationsanalys kan vi undersöka hur språket bidrar till att etablera och bygga en relation mellan textens deltagare 

(a.a.).  

 

För att analysera bilderna i artiklarna använder vi oss av en strategi för bildanalys baserad på Hillesunds metod (1994). 

På det sättet kan vi analysera och diskutera vilken version av verkligheten som konstrueras i bilden och ställa frågor 

till den. I liknelse med textanalysen kan det hjälpa att ställa frågor till bilden och Hillesund ger exempel på frågor som 

beskriver texten enligt sex kategorier. Med hjälp av det omedelbara intrycket, stämning, glädje sympatier, skräck och 

den denotativa nivån, vad bilden föreställer, kommer det hjälpa oss att få en större helhetsbild. För att kunna se 

liknande kopplingar har vi valt att fokusera på begreppet bilden i sin kontext. På så sätt kan vi hitta likheter mellan 

bilderna i sin kontext och försöka utläsa vilka känslouttryck som bilderna vill illustrera. 

 

 

5.1 Tidningarna och artiklarna 
 

Vi har valt att avgränsa oss till två lokala tidningar per stad. Urvalet i Stavanger gjordes genom de tidningar som hade 

skrivit om oljekrisen flest gånger under tidsperioden 2016–2018. Detta framgick genom en sökning av orden 
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”Oljekrisen Stavanger” i sökmotorn Google. Då vi fått fram tre lokala tidningar kunde vi sedan söka i sökmotorn på 

respektive tidnings hemsida för att lokalisera hur många träffar av artiklar som uppkom vid sökning av ”Oljekrisen 

Stavanger”. Det framgick då att det var specifikt två tidningar från Stavanger som hade skrivit om oljekrisen i hög 

utsträckning. I Aberdeen fanns det enbart två lokala tidningar vilket underlättade urvalet.  

 

Aberdeen Journals är en tidningsutgivare som ger ut Press and Journal (Energy Voice) och The Evening Express. 

Tidigare ägdes Aberdeen Journals av Northcliffe Newspaper Group 1995–2006, som i sin tur ägdes av Daily Mail & 

General Trust, innan Aberdeen Journals såldes till D. C Thomson & Co. Ltd. Redaktionerna sitter i samma hus i 

Aberdeen. 

 

Tidningarna från Stavanger är Dagavisen Rogaland och Stavanger Aftenblad. Dagavisen Rogaland som ägs av 

Mentor Medier AS och grundades den 13 september 1899. Stavanger Aftenblad grundades år 1893 och ägs till 31,5% 

av Schibstedt. TV Vest AS står för TV-sändningarna i Sør-Rogaland och lokal text-TV. Moderbolaget till tidningen är 

Stavanger Aftenblad ASA som även driver Aftenbladet.no, Nettradio.no och Aftenbladet Mobil (Schibsted, 2015).  

 

Vi undersökte 50 artiklar var från två lokala tidningar från respektive stad, 25 artiklar per tidning, totalt 100 artiklar. 

Artiklarna hittade vi genom att söka på ”Oljekris Stavanger” i sökmotorn på hemsidorna för Stavangers tidningar och 

”Oljekris Aberdeen” i sökmotorn på hemsidorna för tidningarna från Aberdeen. Dessa läste vi mindre detaljerat och 

därefter ett mindre antal, sex totalt, mer specifikt och kvalitativt. Dessa sex artiklar valdes genom slumpmäsigt urval 

med en slumpgenerator. Utifrån dessa analyserades ett urval av texter kvalitativt och olika former av gestaltningar 

identifieras. Studien fokuserade sedan på hur nyheten berättas av journalisten, dels utifrån gestaltande verktyg och dels 

utifrån de orsakssamband som finns inbäddade i texten. Här står journalistens presentation av hur nyhetshändelsen valt 

att förmedlas i fokus. Därefter sökte vi efter mönster och grupperade information efter olika gestaltningar och sedan 

analyserades texten utifrån en kvalitativ kritisk diskursanalys utifrån vårt analysschema (se bilaga 1).  

 

 5.2 Analysschema  
 

I vår analys av artiklar utgår vi från några centrala punkter. Ett utförligt analysschema med samtliga punkter går att 

finna i slutet av uppsatsen (se bilaga 1). Punkter angående artikelns tematiska och schematiska struktur utgörs genom 

ett makroperspektiv. Det tematiska är en del av makroperspektivet som innebär en mer överskådlig bild av artikelns 

innehåll, medan den schematiska går in på detaljer.  

 

Vi utgår från Berglez modell (2013) i vår analys och använde oss av mikroorienterad analys av nyhetstexten, vilket 

går under textens textuella luckor, implicit eller frånvarande meningar, med andra ord textens förförståelse eller 

förkunskaper. Under punkten mikroorienterad analys ingår också den lexikala stilen, som handlar om textens ordval 

och textens jargong som journalisten komponerat. 
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Fortsättningsvis återfinns i analysschemat närvarande implikation, som är den uppenbart synliga informationen som 

ges i en text. Mer bestämt handlar det om att undersöka förekomsten av överflödig diskurs som egentligen inte tillför 

någon relevans till nyhetsstoryn. Närvarande implikationer kan vara en produkt av den enskilda journalisten och hans 

eller hennes eventuella agenda, men ofta handlar det om sociokulturella konventioner och rutiner som är mer eller 

mindre omedvetna för producent såväl som konsument. 

 

Sociokulturella kontextualiseringar är den sista punkten i vårt analysschema och innebär granskning av det sociala och 

politiska innehållet, det vill säga vad artikeln kan säga om det omgivande samhället texten behandlar.   

 

 5.3 Etnografisk metod 
 

Vi väljer att använda oss av etnografisk intervjumetod till intervjuerna och kommer därefter hålla intervjuerna 

semistrukturerade. Vi använder oss av ett tillvägagångssätt inspirerat av Sarah Pink, som genomfört etnografisk 

intervju genom att intervjua intervjupersoner under en promenad (Pink, 2007). Vi finner det användbart att ha detta 

som ett sätt att få ut information av journalisterna för att få en bättre bild av effekterna av oljekrisen och hur det har 

påverkat städerna. Genom metoden undersöker vi även om effekterna av oljekrisen har påverkat journalisternas val av 

vinkel och nyhetsvärdering (bilaga 2).  

 

Den etnografiska metoden är en observationsmetod som utgår från att studera människor i en viss utvald miljö, i vårt 

fall i journalisternas hemstad. I etnografisk metod kan journalisten ta reda på mer djupgående information, såsom 

personlighetsdrag, och kunna etablera en relation för att bygga ett slags förtroende med den intervjuade. En 

etnografisk metod är en kombination av intervju och observation, vilket gör det lättare att kvalitativt analysera 

intervjupersonen genom att studera både svar och handling (Davis 2017). 

 

5.4 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
 

Intervjuerna genomförs genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer, vilket innebär att vi utgår från ett antal frågor 

men att vi inte enbart förhåller oss till frågorna (Kvale och Brinkmann 2009). Intervjuerna vi väljer ut sker genom ett 

metodologiskt urval. Vi har valt att intervjua de journalister på respektive tidning som i någon form har haft 

anknytning till oljekrisen. I Stavanger finns det ett flertal journalister som skriver om oljekrisen, i Aberdeen finns det 

inte i samma utsträckning. Vi riktar in oss på aktiva oljekrisrapporterande journalister under tidsperioden år 2016–

2018 och urvalet sker sedan genom att välja ut journalister tillhörande olika åldersgrupper och kön för att försöka få 

ett rättvist resultat. Vi arbetade metodiskt och inledningsvis skickade vi först ut mejl med förfrågan om att få träffa ett 

antal journalister i Stavanger respektive Aberdeen, varav vi fick svar från fyra journalister i Stavanger, tre män och en 

kvinna, och svar från tre i Aberdeen, en kvinna och två män. Av de journalister vi hade mejlkontakt med hade de 

flesta inte möjlighet att träffas personligen och därför valde vi att hålla intervjuerna via Skype. Vi lyckades trots allt 

boka in ett etnografiskt möte med en journalist vardera för att kunna fånga den etnografiska observationen genom 
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analys av omgivning, kroppsspråk och yrkesmiljö. Denna metod var ursprungligen den metod vi ville använda oss av 

från början för att undersöka om det gav en annan dimension i vår studie. Resterande sex intervjuer skedde via 

Skypemöte och det blev enligt oss det bäst lämpade alternativet när det inte gick att träffas personligen. 

 

Inför intervjuerna förberdde vi oss genom att läsa på om allt som berörde oljekrisen för att få en vidare och mer allmän 

kunskap om ämnet. I samband med detta skickade vi ut mejl med frågor för att både journalisterna och vi skulle känna 

oss väl förberedda inför mötet (bilaga 2). På plats skedde intervjuerna sedan semistrukturerat och vi utgick från 

förutbestämda frågor, men passade på att ställa ytterligare följdfrågor. Intervjuerna utgick bland annat från hur 

journalisterna upplever sitt yrke och hur de axlar ansvaret som nyhetsförmedlare. 

 

5.5 Metoddiskussion  
 

De norska journalisterna var i regel snabbare på att svara än journalisterna i Aberdeen och gav gärna långa och 

utförliga svar, medan journalisterna i Aberdeen tog längre tid på sig att svara och svaren blev mindre informativa än 

svaren från de norska. Journalisterna från Skottland var dessutom svårare att få svar från, trots att de skrivit att de 

skulle svara på utskickade frågor tidigare. Journalisterna från Stavanger träffades gärna, men kunde oftast enbart 

datum som inte stämde överens med Vendelas vistelse i staden. Enbart en journalist kunde träffas under tiden för 

hennes besök. Journalisterna i Aberdeen bestämde tid och datum för intervju med Alexis, men avbokade sedan på 

grund av olika anledningar. Till slut lyckades Alexis ordna så att han kunde träffa en journalist i Aberdeen, via en 

kontakt som var specialiserad inom olje – och gassektorn, som skickades från en journalist på The Press and Journal.  

 

I Stavanger var den etnografiska metoden mer effektiv än Skypeintervjuer. Detta då den etnografiska metoden tillät 

direkta följdfrågor, ett visuellt besök i staden, och för intervjupersonen att precist peka ut de delar av staden där 

oljekrisen blivit visuellt synlig för lokalbefolkningen. Vendela som besökare upplevde inte att det visuellt gick att se 

någon oljekris på exempelvis bostäder eller butiker. Därför var den etnografiskt intervjuade journalisten viktig för att 

synliggöra detta. Dessutom kunde den etnografiskt intervjuade personen berätta att hamnpubarna som Vendela 

passerade med journalisten i Stavanger inte längre får lika många besökare som tidigare. Under intervjun, som 

genomfördes på en lokal restaurang i Stavanger, gavs även möjlighet att involvera servitörer i konversationen som i 

sin tur kunde berätta om deras upplevelse av oljekrisens konsekvenser. Under Skype intervjuerna gavs aldrig dessa 

möjligheter. Under de semistrukturerade Skype intervjuerna gavs istället möjligheten att ställa våra förutbestämda 

frågor till journalisterna samt även följdfrågor, men vi fick aldrig något etnografiskt inslag, ta del av staden 

personligen eller möjlighet att involvera en del av lokalbefolkningen i vår intervju.  

 

I Aberdeen utnyttjades den etnografiska intervjun genom att intervjun hölls på en restaurang i anslutning till hamnen 

där Alexis kunde få sig en visuell uppfattning kring antalet fartyg och industriutrustning som är nödvändiga för 

oljehandeln. Inne i centrum i staden var det svårt att se att Aberdeen drabbats av en oljekris eftersom allting verkade 

hålla igång som i vilken annan stad som helst i Europa. Begav man sig en bit utanför staden passerade man ett flertal 

butiker som såg igenstängda ut. Dessutom verkade många butiker, även bostäder, sälja sin verksamhet baserat på 
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skyltar utanför fönstret där det stod “house for sale” eller “shop for sale”. Ner mot hamnen fick man den riktiga 

känslan av Aberdeen som ”Europas oljehuvudstad”. Det gavs ett perspektiv till hur stor industrin är med de gigantiska 

industriverktygen med oljeborrar och oljeplattformar som stod oanvända. Under själva intervjun på vägen till hamnen 

kunde intervjupersonen konkret peka ut oljerelaterade affärer som varit tvungna att stänga ner på grund av krisen, 

även andra affärer som stängt ner såsom frisörsalonger och mataffärer. Utan den etnografiska intervjun hade man inte 

haft samma möjlighet att få den visuella och konkreta bilden av hur staden faktiskt påverkats, till skillnad från 

Skypeintervjuerna och mejlkonversationerna. 

 

Under Skypeintervjuerna och mejlkonversationerna kunde man på ett grundligare sätt fokusera på svaren man fick. På 

det sättet var det mer gynnande i och med att man då kunde analysera svaren och gett intervjupersonen tid till att 

formulera sig och utveckla sina resonemang, till skillnad från det etnografiska mötet då intervjuobjektet pratade friare 

och aningen mindre eftertänksamt. 

 

Den största skillnaden mellan intervjun på plats och de digitala intervjuerna blev således det visuella intrycket och 

faktorer runt som spelade in. Den lokala befolkningen, taxichaufförer, butiksbiträden och andra personer som man 

pratat med under resan kunde också ge sin bild av situationen vilket gav en annan dimension till forskningen. Trots att 

vi inte gör en studie kring den lokala befolkningens syn på oljekrisen, kunde man ändå ha med diskussionerna i 

bakhuvudet när man pratade med journalisterna i Aberdeen och Stavanger. 
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6. Resultat (Del 1) 
 

I och med att engelska och norska inte är vårt modersmål vill vi poängtera att detta är våra egna tolkningar av 

artiklarna. I den första artikeln kommer vi att redogöra för betydelsen av de analytiska begrepp som ingår i Berglez 

modell (2013) och som vi tidigare introducerat. Vi etablerar dem på detta sätt i direkt anslutning till analysarbetet och 

för resterande analyser gäller alltså den första analysen som en slags begreppsförklaring.   

 

 6.1 Aberdeen - analys av artiklar 
 

The Press and Journal  
 

Artikel 1  
Den första nyhetsartikeln, Thousands of families in north and north-east going hungry after oil price cash, är 

publicerad i The Press and Journal den 31 januari 2018 och handlar om familjer som går hungriga i konsekvens av 

oljekrisen. Ur en makroanalys undersöks hur relationen ser ut mellan artikelns huvudtema och delteman (van Dijk, 

1988). Huvudtemat i artikeln är kris och människor som är i behov av mat, som går att läsa ut i textens rubrik och 

ingress (Berglez, 2013). Vidare i texten utläses att regeringen mottagit 42 760 ansökningar om “krisbidrag”, en ökning 

med 3% jämfört med föregående år.  

 

Bilden i artikeln visar brittiska pund (mynt) som ligger utspritt på sedlar. Det omedelbara intrycket, bildmässigt ur sin 

kontext, är att bilden tyder på att det finns gott om pengar. I sin kontext utgör det på så sätt en bra kontrast till rubriken 

“Thousands of families in north and north-east going hungry after oil price cash”. Bilden konnoterar ekonomisk 

frihet, men i verkliga fallet är det raka motsatsen. 

 

Nyhetstextens tematiska struktur rör sig om ett huvudtema som är fokuserat på oljekris och hur människor går 

hungriga på grund av oljekrisen. Ur en mikroanalys utvecklas och fördjupar man analysen av den nyhetsdiskurs som 

är av ideologiskt intresse (Berglez, 2013). Rubriken Thousands of families in north and north-east going hungry after 

oil price cash, finns det i rubriken “crisis” och i ingressen “families” som en övertydlig betoning och 

nationstillhörighet som kan ses som närvarande implikation (Berglez, 2013).  

 

Genom nyhetstextens schematiska struktur, vilket innebär analys på detaljnivå, riktar sig artikeln till medborgarna i 

staden genom att poängtera hur omfattande krisen varit för de drabbade och politiker får utrymme i texten för att 

skicka sina sympatier till den lokala befolkningen. “We will continue to do all we can to support hard pressed families 

and individuals and remain absolutely committed to a welfare system that treats people with respect and dignity.” 

  

Begreppet implicit betyder underförstådd och förekommer i denna text genom att inte skriva ut vad MSP, Member of 

the Scottish Parliament, eller SNP, Scottish National Party, står för. I denna artikel förekommer det detaljerat om 
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oljekrisen på en mikroorienterad nivå med statistik på antalet sökande av krisbidrag. Den lexikala stilen i artikeln är 

informativ och statistisk (Berglez, 2013).  

 

Artikeln är politisk villkorad och journalisten i The Press and Journal har identifierat ett problem, att fler familjer 

söker krisbidrag och har gjort en nyhet av det. Om inte problemingrediensen hade funnits hade nyheten aldrig kommit 

till (Berglez, 2013). Samhällskontexten finns med då det centrala dilemmat finns med: fler familjer söker krisbidrag på 

grund av oljekrisen. Effekten blir att lyfta den negativa trenden med bostadsförsäljningar på grund av oljekrisen och 

informationen som går ut till publiken är att det inte råder tvivel om att det pågår en oljekris. Genomgående i artikeln 

förekommer orden “crisis” och det tenderar inte att mörklägga en kris och det stärks av statistik från statistik av 

Scottish Welfare Fund i artikeln. 

 
Artikel 2  
Den andra nyhetsartikeln, House sales fall in Aberdeen as oil crash continues to bite, är publicerad i The Press and 

Journal 23/11 2016 och behandlar en studie gjord av fastighetsfirman Sevills som visat att det årliga antalet 

husförsäljningar minskat under 2016 med 24 %. Artikelns huvudtema är bostäder och inriktar sig på en av de stora 

konsekvenserna av försäljningen av bostäder. Den som läser artikeln får reda på att de bidragande faktorerna till att 

husförsäljningen minskat är dels att folk vill sälja och att det inte finns tillräckligt med köpare, men också på grund av 

förändringar i förmånssystemet, som låg lön och stigande arbetskostnader.  

 

Den enda tillhörande bilden i artikeln är på en skylt där det står “sold”, där man kan skymta ett hus. Tas bilden ur sin 

kontext kan det tolkas som att det inte är några problem att sälja bostäder, utan att det snarare går bra.  I kontext med 

rubriken “House sales fall in Aberdeen as oil crash continues to bite” kan det utgöra en bra kontrast. 

 

Artikelns tematiska struktur handlar om ett huvudtema inriktat på familjer som går hungriga på grund av oljekrisen 

och politiker som inte gjort tillräckligt för att hjälpa familjer. Personer som anses vara viktiga är politiker och 

bostadsmäklare enligt journalisten. Via textens schematiska struktur kan man i rubriken utläsa att familjer går 

hungriga på grund av oljekrisen, “families in north going hungry after oil price cash” och i ingressen att säljandet av 

hus gått ner:”...fell by 24%”.  

 

I rubriken och i ingressen kan man spåra att det framträder en tematisk hierarki och en stor del av artikeln består av 

uttalanden (Berglez, 2013). I denna artikel kommer inte heller någon drabbad till tals. Det är istället Faisal Choudry, 

chef för bostadsforskning för Savills, som uttrycker sin oro. “The oil crisis and resulting falling consumer confidence 

has led to a rise in homes being launched to the market, with less people in a position to buy”.  

 

Implicit förekommer det inte i texten genom att inte skriva ut vilken period bostadspriserna har sjunkit med 24%, utan 

bara att det har fallit. Den lexikala stilen som skribenten utgår från är informativ och baserad på en undersökning av 

fastighetsbyrån Sevills. 
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Artikeln är politiskt villkorad genom att skriva ut lokala samhällsproblem, att folk får svårt att sälja sina bostäder på 

grund av att det finns för få köpare, och gjort en nyhet av dilemmat. Utan ett befintligt problem går det inte att göra en 

nyhet (Berglez, 2013). Samhällskontexten finns med där det centrala dilemmat finns; fler vill sälja, men få kan köpa. 

 

Ordet kris upprepas genomgående i texten, liksom i artikel nummer 1, och i kommentarer från fastighetsmäklare i 

texten uppmanas befolkningen att tänka om ifall man har bråttom med att sälja. “Those who need to sell relatively 

quickly may wish to consider setting significantly reduced asking prices”. 

 
Artikel 3  
Den tredje artikeln, Aberdeen property market finally shows signs of recovery after three-year decline, är publicerad i 

The Press and Journal 20/3–17 och handlar om, till skillnad från artikel nummer 2, att husförsäljningen i Aberdeen 

för första gången på tre år visar att husförsäljningen har ökat med 7 % under årets (2017) första veckor. Huvudtemat i 

artikeln är att bostadsförsäljningen ökat efter tre års fall i bostadsförsäljning. Vidare i artikeln kan man läsa att det är 

större konkurrens bland fastigheter, men trots försäljningsökningen så faller genomsnittspriset i regionen. 

 

På den enda bilden som används i artikeln har de valt att ha en bild på Bob Fraser, en av Aberdeen Considine “senior 

agent”, som verkar vara tillfreds med situationen med ökad försäljning. Ur sin kontext kan bilden fungera som en bild 

för ett personporträtt med Fraser. I sin kontext kan det uppfattas som smått märkligt att han är på artikelns enda 

tillhörande bild, eftersom det inte är hans egna förtjänst till att försäljningen ökat. Journalisten har tänkt att Fraser 

agerar talesman för hela byrån. 

 

Textens tematiska struktur rör sig om ett huvudtema riktat på att mäklare i Aberdeen äntligen ser hoppfullt på 

framtiden. Personen som anses vara viktig i artikeln är Bob Fraser, “senior property partner estate” i en av Aberdeens 

största fastighetsförmedling, Aberdeen Considine. Delteman i artikeln man kan utläsa är återhämtning och 

framtidsutsikt. 

 

Genom textens schematiska struktur förmedlas information till läsaren om bostadsprisernas uppgång. I ingressen 

“House sales across Aberdeen and Aberdeenshire are on the up for the first time in three years as the region emerges 

from the oil slump” återfinns en övertydlig betoning över att det går bra igen. 

 

Genom en öppen dialog finns en större chans att skapa relation till läsaren och rubriken “Aberdeen property market 

finally shows signs of recovery after three-year decline” skapas en relation till den lokala läsaren eftersom man kan 

känna sig inkluderad eller berörd av dessa fakta.  

 

Implicit förekommer inte vad ASPC, Propery Search and Real Estate in Aberdeenshire, står för. Läsaren förväntas ha 

kännedom om fastighetsmäklarna. Den lexikala stilen är lättsam för läsaren att hänga med i och informativ. 

 

Artikeln kan tolkas som politiskt villkorad genom att skriva ut lokala samhällsproblem som att folk inte lyckas få sina 

hus sålda på grunda av oljeprisfallet och att bostadsförsäljningen efter många års sänkning äntligen håller på att höjas 
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och det inger ett hopp. Ur en sociokulturell analys är framställningen av konsekvenserna av oljeprisets fall redan 

etablerad för läsaren eftersom det pågått under en längre tid och man uppfattat sin egna bild av det. Man kan bara som 

skribent föreställa sig läsarens svar på det man skriver (Ledin & Moberg, 2010). Liksom i artikel 1 och 2 upprepas 

ordet kris genomgående i texten. 
 

6.1.1 Sammanställning av resultat - The Press and Journal 
 

Efter att ha analyserat artiklarna från The Press and Journal kan man utläsa ett mönster av att det nästan uteslutande är 

parlamentariker, eller andra högre uppsatta yrkesmän och kvinnor, som står till svars i artiklarna. Ingen 

lokalbefolkning eller någon som förlorat sitt jobb till följd av oljekrisen ges utrymme i intevjuerna. Det är inte svårt att 

förstå att lagändringar och bidrag hanteras i parlamentet, men det hade varit intressant att få höra någon som drabbats 

av krisen för att få en annan dimension av det hela. Artiklarna blir lätt politiskt villkorade genom lokala 

samhällsproblem som brist på pengar och oljeprisfall, men att det är politikerna som yttrar sig kring vad som sker och 

man får därefter en skapa sig en uppfattning utifrån det. 

 

Lexikalt påminner artiklarna om varandra i sin informativa stil och i texten representeras politiker och folk som är 

verksamma inom fastighetsvärlden. För att på ett bättre sätt skapa en relation till mig som läsare skulle skribenten ha 

kunnat använda sig av värdeord och uppmaningar (Ledin & Moberg, 2010). 

 

Bilderna i artiklarna som analyserats kunde varit mer genomtänkta för att få ett större allvar och tyngd till situationen 

(a.a.). I och med att representationen av lokalbefolkningen saknas i texten skulle man kunna tänka att bilderna 

åtminstone hade kunnat utgöra en del av representationen, men istället har respektive skribenter/redaktörer valt att 

använda bilder på högre uppsatta människor, eller bilder på pengar och mäklare, vilket bidrar till en annan bild som 

målas upp. 

 

The Evening Express  
 

Artikel 1  
Den första artikeln från The Evening Express, med rubriken MSP claims there is “no crisis” in Scotland’s oil industry, 

är publicerad 5/1–2016 och handlar i stora drag om att en minister för Labour partiet, Kezia Dugale, uttryckt sig att det 

inte pågår någon kris - trots att fatpriserna sjunker och tiotusentals arbetare förlorat sina jobb.  

 

Tittar man på bilden i artikeln, är det väldigt svårt att veta vad det är om man tar den ur sin kontext. För den som inte 

är insatt i oljeindustrin kan det vara svårt att veta att det föreställer en oljeplattformsborr. Bilden är taget uppifrån, ur 

ett fågelperspektiv och konnoterar en smått förskräckt känsla. Stora industrier, stora parlamentariker som uttrycker att 

det inte pågår en kris, kontra den lilla människan, som förvisso har statistik att luta sig på i detta fall. 

 

I artikelns tematiska struktur ingår ett huvudtema som är fokuserat på skotska parlamentariker som anser att det inte 
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pågår en oljekris och att oljeprisfallets konsekvenser inte kan ses som en prioriterad sakfråga. Delteman är 

arbetslösheten till följd av oljekrisen och sjunkande bostadspriser. En stor del av texten består av uttalanden och de 

aktörer som kommer till tals i texten är politiker och regeringsparlamentariker som uttrycker sig kring situationen. 

 

Genom textens schematiska struktur ifrågasätts oljeprisfallets konsekvenser. Genom ingressen förmedlas att nyheten 

handlar om en skotsk parlamentariker som anser att det inte pågår en kris. I texten är det journalisten själv som får 

komma till tals, parlamentarikern och folk som ställt sig mot uttalandet, bland annat Tommy Campbell, som arbetar på 

oljeplattformen Unite. “What planet is this man on?”, det ger en ny dimension till texten eftersom en “vanlig” 

människa får komma till tals. 

 

Den historiska bakgrunden framkommer genom siffror med antal människor som förlorat sina arbeten och finns med i 

texten. “Oil & Gas UK has estimated around 65,000 jobs have been lost from across the sector since the decline in oil 

price began in 2014”. 

 

Implicit förekommer, liksom i artikel 1 i The Press and Journal, att inte skriva ut vad MSP, Member of the Scottish 

Parliament, eller SNP, Scottish National Party, står för. Den lexikala stilen är informativ med politiker som kommer 

till tals. 

 

Artikeln är politiskt villkorad genom att journalisten skriver ut lokala samhällsproblem till följd av oljekrisen och att 

det finns en dialog mellan politiker och medborgare. Effekten kan vara att bidra till ett mer medvetet samhälle hos den 

lokala befolkningen och lyfta konsekvenserna kring oljeprisfallet. Skribenten väljer att använda parlamentarikerns 

citat “ there is no crisis” som rubrik för att väcka intresse hos läsaren och möjligtvis ta den lokala befolkningens parti i 

ett försök att lyfta uttalandet som något felaktigt i den rådande krisen. Ordet kris återkommer löpande i artikeln. 

 

Artikel 2  
Den andra artikeln från The Evening Express, “Former oil and gas worker turns double-decker bus into mobile cafe”, 

publicerad 25/4–2018, handlar om en tidigare olje- och gasarbetare, Ramona Obafemi, som gjort sin dubbeldäckare 

till ett mobilt café. På grund av varslandet av anställda i konsekvens till oljeprisets fall lanserade hon sitt eget företag. 

Det omedelbara intrycket när man ser bilden är glädje. En kvinna står framför sin dubbeldäckare, som nu är hennes 

företag, och ler rakt in i kameralinsen. Den observante kan även utläsa att det står “open” på en skylt i bakgrunden. 

Bilden konnoterar lycka och en slags trygghet. I sin kontext fungerar bilden bra till artikeln, efter en tuff tid på grund 

av oljeprisets fall, kan hon nu blicka framåt igen. 
 

Nyhetstextens tematiska struktur kretsar kring ett huvudtema, att en före detta oljearbetare bestämt sig för att starta en 

ny firma. Delteman i artikeln är initiativet till eget företagande, oljekris och första steget till att börja ett nytt jobb. 

Personer som får komma till tals i texten är huvudpersonen man får följa, Ramona Obafemi och hennes “handledare” 

Kirstie McLaughlin, som jobbar på Business Gateway, en verksamhet som hjälper egenföretagare att börja sin egen 

verksamhet. 
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Genom nyhetstextens schematiska struktur förmedlas det i ingressen att Ramona Obafemi lyckats ta sig ur sin icke 

befintliga arbetssituation genom att starta en egen firma. Oljekrisen har gjort att anställda har varslats eller blivit 

beordrade att flytta från staden för att söka arbete i andra städer. Den historiska bakgrunden framgår genom att 

beskriva arbetet kring oljeplattformar. 

 

Implicit förekommer genom att inte skriva ut på vilket sätt Obafemi varit anställd inom olje- och gassektorn. En 

bakgrund hade bidragit med ett perspektiv på hur länge hon spenderat sin tid på sitt tidigare arbete. Den lexikala stilen 

är personligt skriven av journalisten och lätt att hänga med i. 

 

Artikeln är politiskt villkorad genom att skriva ut lokala samhällsproblem genom att använda en person som drabbats 

av oljekrisen. Effekten kan sedan tolkas som att bidra till ett mer medvetet samhälle. Informationen som ges ut till 

publiken är att även fast du varit anställd inom oljesektorn, finns det andra vägar. Trots stor arbetslöshet i staden, går 

det att göra någonting bra av det. Ordet kris återkommer löpande i artiklen, liksom i artikel 1. 

 
Artikel 3 
Den tredje artikeln från The Evening Express, “The latest victim in the oil crisis…. cats”, är publicerad 8/7-2016 och 

handlar om kattägare som varit tvungna att överge sina katter på gatan på grund av oljeindustrins nedgång och bristen 

på pengar. 

 

Bilden ger onekligen ett omedelbart sorgset intryck och man får en känsla av nedstämdhet. Katten som figurerar på 

bilden blickar ut mot ett fönster vilket kan konnotera en uppgivenhet eller signalera att vilja drömma sig bort. Ur sin 

kontext fungerar den lika bra som i sin kontext. Bilden präglas av en dyster och uppgiven ton. 

 

Nyhetstextens tematiska struktur rör sig om ett huvudtema som går att spåra i artikelns rubrik, att inte bara människor 

drabbats av oljekrisen utan även djur, i detta fall katter. Delteman i artikeln är representanter för ideella föreningar 

som tar hand om herrelösa katter, Aberdeen Cats Protection och familjer som lämnar sina husdjur ute.  

 

Genom nyhetstextens schematiska struktur förmedlas djurens situation till följd av oljekrisen. I artikeln kommer en 

person till tals, Liz Grant, som är avdelningskoordinator på Aberdeen Cats Protection. Hon talar inte enbart från sitt 

egna perspektiv utan representerar folket i Aberdeen och förklarar situationen. “I know people who can’t even afford 

to feed their cats and have had to give them up. And while we can’t move cats on to new homes, we can’t take more 

on. It’s awful.” Genom ingressen påpekas återigen att det är katter som fallit offer för oljekrisen.“Cats are the latest 

victims of oil downturn…”. 

 

Implicit förekommer inga siffror på hur många katter hjälporganisationen The Outer Aberdeen Cats Protection 

vanligtvis tar emot. Statistik hade kunnat bidra med en uppfattning kring hur det i regel brukar se ut. Den lexikala 

stilen är följsam och baserat på svar från Liz Grant som jobbar på organisationen. 
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Artikeln är politiskt villkorad eftersom den beskriver samhällsproblem, i detta fall att familjer släpper ut sina katter på 

grund av de ekonomiska ansträngningarna. Det blir tydligt att journalisten vill hjälpa Liz och andra i samma situation 

som henne att adoptera katter till sitt hem genom att lyfta hennes vädjande ord till allmänheten i slutet av texten, 

“And there’s nothing quite like coming home from work to a cat. They tune-in to your feelings, and they can cheer 

you up.”.  

 

6.1.2 Sammanställning av resultat - The Evening Express 
 

I artiklarna från The Evening Express är den första spontana reaktionen efter analyserna att fler människor - även 

katter - blir representerade. Till skillnad från The Press and Journal, där det nästan uteslutande var parlamentariker 

eller mäklare som fick rum i artiklarna, får istället lokalbefolkningen utrymme och man får som läsare en större 

inblick i deras kamp i vardagen till följd av oljekrisen. Samtliga artiklar har en politisk ingång med fokus på 

oljeprisfallets konsekvenser med en tydlig vinkel där även journalistens åsikter får träda fram. 

 

De paralleller vi kan dra mellan tidningarna är att bilderna tillhörande artiklarna inte riktigt varit bilder som är det 

första man associerar till artiklarna - med undantag i artikeln med Ramona Obafemi som startat sin egna business av 

sin dubbeldäckare där bilden passar bra. I övrigt är artiklarna informativa, givande och mer djupgående än artiklarna 

från the Press and Journal. Det kan vara på grund av att The Evening Express är en kvällstidning som har möjligheten 

att dyka ner i artiklarna på ett annat sätt och journalisterna har längre tid på sig att skriva artiklar. I likhet med 

artiklarna i The Press and Journal skriver journalisterna i varje artikel ut kris, crisis. 

 

6.2 Stavanger - analys av artiklar  
 

Dagavisen Rogaland 
 

Artikel 1  
Den första nyhetsartikeln, Oljekrisen som ikke ble en krise, är publicerad i Dagavisen Rogaland den 26 juni 2017. 

Artikelns huvudtema är politik och inriktar sig på oljeprisfallets konsekvenser för arbeten, bostäder och ekonomin i 

Stavanger (Berglez, 2013). Det handlar om norsk politik samt huruvida arbetslösheten, en konsekvens av 

oljeprisfallet, är en viktig prioritering inom norsk politik eller inte.  

 

Den enda tillhörande bilden föreställer Tesla-chefen Elon Musk som berättar i BBC om skyhöga oljepriser. Bilden 

kompletterar inte med någon ytterligare information. Bilden blir snarare missvisande då texten handlar om 

oljeprisfallet och dess konsekvenser. Elon Musk är inte heller den enda personen som får träda fram i artikeln, vilket 

kan tyckas missvisande mellan bild och text. Dessutom har programmet BBC ingen ytterligare koppling.  
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Nyhetstextens tematiska struktur rör sig om ett huvudtema som är fokuserat på norsk politik med inriktning på 

huruvida oljeprisfallets konsekvenser är tillräckligt stora för att bli en prioriterad sakfråga (Berglez, 2013). Delteman 

är arbetslösheten, oljeprisfallets ekonomi, bostadspriser och företag som lockat till sig gäster genom att anordna olika 

fester. Artikeln innehåller även statistik från NAV. Artikeln riktar sig till att ifrågasätta om oljeprisfallet är tillräckligt 

stort för att politiken skall locka till sig väljare och kunna fokusera på problemet. Personer som anses viktiga är Tesla-

chefen Elon Musk, Regionchef Truls Nordahl i NAV, Hadia Tajik och Jonas Gahr Støre som sköter mobilisering i 

Rogaland. Krisargumenten är många och stora från vänster, medan högern kraftigt motargumenterar för detta 

“Mobilisering i Rogaland har vært på Hadia Tajiks og Jonas Gahr Støres agenda det siste året, og mens 

kriseargumentene hagler fra venstrekanten motargumenteres det kraftig fra Høyre”.  

 

Genom nyhetstextens schematiska struktur förmedlas handling och ett visst ifrågasättande till oljeprisfallets faktiska 

konsekvenser. Genom ingressen förmedlas hur politiken har olika åsikter angående oljeprisfallets allvarlighetsgrad. En 

rad olika företag representeras i texten, Tesla, Statoil, politiker och NAV. Den historiska bakgrunden framkommer 

genom att framföra siffror på statistiken bakom oljeprisfallet. I artikelns början framhävs det vilken bra ekonomi och 

stora fester som anordnades av oljeföretag, för att sedan övergå till det stora antalet arbetslösa och de ökade 

bostadspriserna. De resonemang som framförs av journalisten är att höger - och vänsterpolitik tycker olika angående 

oljeprisfallets konsekvenser. Trots statistik och siffror anser högern att kris argumenten inte är rimliga, medan 

vänstern vill framföra argument som många och viktiga.  

 

Implicit förekommer genom att inte skriva ut huruvida Statoil är ett oljebolag, annars förekommer många detaljer 

angående oljekrisen på en mikroorienterad nivå. Den lexikala stilen som används är lättsam och med en ironisk ton 

(Berglez, 2013). Ett exempel på denna lexikala stil går att tyda genom ingressen “Arbeids-ledigheten etter 

oljeprisfallet er vel en stor nok sak? Eller kanskje ikke?”.  

 

Artikeln är politiskt villkorad genom att skriva ut lokala samhällsproblem genom arbetslöshet, oljeprisfallet och att 

bostadspriserna efter många års sänkning äntligen håller på att höjas. Effekter är att bidra med ett mer medvetet 

samhälle och vilka konsekvenser som oljeprisfallet faktiskt drar med sig till staden Stavanger. Informationen som ges 

ut till publiken är att politiker anser olika om krisen som pågår i Stavanger. Trots stigande arbetslöshet genom 

framförd statistisk från NAV i artikeln, är det många politiker som väljer att fokusera på andra ämnen. Journalisten 

skriver även att affärsmän i Rogaland har ersatt begreppet “oljekris” med begreppet “oljeprisfallet” - “Er dagens krise 

– et begrep næringslivsfolk i Rogaland har erstattet med «oljeprisfallet» – sterk nok til å mobilisere velgere?”. Detta 

kan tolkas som ett resultat av att försöka undvika begreppet kris.  

 

Artikel 2  

Den andra artikeln, Ingen tør snakke om olje-exit. Da taper alle., är publicerad i Dagavisen Rogaland den 21 

september 2017. Artikelns huvudtema är oljekrisens konsekvenser samt norsk politik (Berglez, 2013). Artikeln 

handlar om oljeprisets konsekvenser. Texten är skriven utifrån skribentens egna åsikter och är därför vinklad. Texten 

är en uppmaning till medborgare och politiker att få upp ögonen för den rådande krisen och dess konsekvenser. 

Skribenten menar att det större politiska partierna inte uppmärksammar oljekrisen och inte tror på att miljön är hotad. 
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Artikeln beskriver även hur Stavanger skall kunna ersätta det som oljan tidigare stod för, det vill säga vilken 

yrkesgrupp som ersätter oljearbetena.  

 

Den enda tillhörande bilden föreställer en oljeplattform ute i havet. Bilden ger en allvarlig känsla genom det mörka 

stormiga havet i kontrast med den ensamma oljeplattformen. Bilden kompletterar inte med någon ytterligare 

information, men den är inte heller missvisande då artikeln handlar om just olja.  

 

Nyhetstextens tematiska struktur rör sig om ett huvudtema riktat på oljekrisens konsekvenser och delteman är 

politiken som inte har gjort tillräckliga insatser enligt skribenten, den ökade arbetslösheten och klimatfrågor (Berglez, 

2013). Personer som anses viktiga är politiker från Grönpartiet som prioriterar miljöfrågor.  

 

Genom nyhetstextens schematiska struktur förmedlas handling och ett uppmanande till medborgare och politiker att 

öppna upp ögonen för oljekrisens många konsekvenser. Genom ingressen förmedlas hur det enbart är Grönpartiet som 

diskuterar klimatkrisen. I texten är det journalisten själv som får komma till tals. De större partierna i Norge samt 

några politiker nämns vid namn, men de får aldrig komma till tals. Den historiska bakgrunden framkommer genom att 

framföra siffror på statistiken bakom oljeprisfallet samt att påpeka hur länge händelseförloppet har ägt rum.  

 

Implicit förekommer genom att inte skriva ut huruvida Statoil är ett oljebolag, annars förekommer många detaljer 

angående oljekrisen på en mikroorienterad nivå. Den lexikala stilen som används är allvarlig och värderande (a.a.). Ett 

exempel på denna lexikala stil går att tyda genom meningarna “Det er klimaendringer. Det er på tide at de store 

partiene slutter å late som noe annet.”.  

 

Artikeln är politiskt villkorad genom att skriva ut lokala samhällsproblem genom arbetslöshet, oljeprisfallet och att 

bostadspriserna efter många års sänkning äntligen håller på att höjas. Den är även vinklad genom att nå ut med 

kunskap om konsekvenserna för oljekrisen. Slutligen är det tydligt att journalisten är Grönpartist då han genomgående 

i artikeln uppmanar de större partierna till att göra som Grönpartiet.  

 

Begreppet kris upprepas ett flertal gånger och det framgår (liksom i den första artikeln) att oljekrisen inte används som 

begrepp, istället skriver journalister och politiker ”oljeprisfallet”. Skribenten pekar på detta som ett sätt att mörklägga 

den faktiska krisen som råder i staden.  

 
Artikel 3  

Den tredje artikeln, – Vi skal ikke skrive om olje for tanta på Gjøvik, är publicerad i Dagavisen Rogaland den 4 

februari 2017. Artikeln handlar om Glenn Stangeland som har startat upp företaget “petro.no” som är en nyhetskälla 

inriktad på olja.  

 

Den tillhörande bilden föreställer Glenn Stangeland på en oljeplattform med ett leende på läpparna. Den föreställer 

dock inte honom på hans nuvarande arbetsplats, utan på hans tidigare arbete på Sysla Offshore. Bilden kompletterar 

genom att läsaren får ett ansikte på intervjupersonen men tillför ingen vidare information (Berglez, 2013).  



   
 

 23 

 

Nyhetstextens tematiska struktur rör sig om ett huvudtema riktat på Glenn Stangeland och hans företag inriktat på 

nyheter om oljeindustrin. Delteman är norska kontinentalsockeln, rigmarknaden, undervattensteknik och underhåll och 

modifiering av gamla plattformar (a.a.). Personer som anses viktiga i texten är Glenn Stangeland med hans 

nylanserade företag.  

 

Nyhetstextens schematiska struktur förmedlas genom ingressen hur Stangeland kommer att etablera en webbsida med 

nyheter om oljeindustrin genom sitt företag. Det framgår att hans tidigare arbete numera har blivit en konkurrent, men 

Stangeland svarar på detta som någonting positivt. I texten är det Stangeland själv som får komma till tals. 

 

Implicit förekommer på en mikroorienterad nivå genom att inte skriva ut vad Sysla är för typ av arbete. Den lexikala 

stilen som används är lättsam och Stangeland är positivt inställd till sitt företag. Ett exempel på denna lexikala stil går 

att tyda genom citatet “Det trengs både olje og nyheter også i framtiden, det er jeg ganske sikker på. Dessuten tror jeg 

begge bransjer kommer til å få et løft om kort tid”.  

 

Begreppet kris framgår inte i artikeln. Däremot framgår det att god journalistik är viktig för oljeindustrin, men vad just 

“god journalistik” innebär framgår inte i artikeln.  

 

6.2.1 Sammanställning av resultat – Dagavisen Rogaland 
 
De två första artiklarna har båda en politisk ingång med fokus på oljekrisens konsekvenser. De två första har en tydlig 

vinkel på sina texter och journalisternas åsikter får träda fram. Nyhetstexterna liknar krönikor. De berättar öppet om 

hur många av Stavangers företag försöker mörklägga krisen genom att använda sig av begrepp “oljeprisfall” istället 

för “oljekris”. Det framgår även att de större politiska partierna inte har valt att lägga fokus på oljekrisen, vilket 

journalisterna till de två första artiklarna tydligt bemärker som oförståeligt. Den sista artikeln utmärker sig från dem 

andra genom att inte riktas till politik. Istället nämns inte kris som ett begrepp i artikeln utan riktar in sig på att 

journalistiken bakom framställningen av oljeindustrin skall göras på ett konkret och ärligt sätt.  

 

Som ett sammanfattande resultat av artiklarna i Dagavisen Rogaland kan sägas att oljekrisen och dess konsekvenser 

vill framhävas och att journalisterna vill göra sina läsare och lokala medborgare medvetna om oljekrisens alla sidor.  

 

Stavanger Aftenblad 
 

Artikel 1  

Den första nyhetsartikeln, Boligprisene fortsetter nedover i Stavanger-regionen, är publicerad i Stavanger Aftenblad 

den 5 april 2018. Artikelns huvudtema är de sjunkande boendepriserna i Stavanger (Berglez, 2013). Artikeln är inte 

vinklad till någon sida utan förmedlar enbart siffror för bostadsmarknaden i Stavanger i en jämförelse mellan år 2017 

och 2018.  
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Det finns en tillhörande bild och den föreställer en radhuslänga med en skylt “til salgs” i fokus. Bilden kompletterar 

inte med någon ytterligare information och är inte missvisande för artikelns innehåll.  

 

Nyhetstextens tematiska struktur rör sig om ett huvudtema riktat på hur boendepriserna har sjunkit, detta samtidigt 

som oljeprisfallet. Det redogörs dock inte att boendepriserna är en direkt konsekvens av oljeprisfallet. Delteman är hur 

många lägenheter som ligger ute till salu samt har sålts i en jämförelse mellan år 2017 och 2018 samt mellan mars 

månad år 2017 och 2018 (a.a.). Personer som anses viktiga är företaget “Eiendom Norge” som får stå som källa till 

dem nytillkomna siffrorna.  

 

Genom nyhetstextens schematiska struktur förmedlas bostadprisernas nedgång (Berglez 2018). Genom ingressen 

förmedlas hur bostadspriserna har sänkts med 0,9 procent i mars år 2018. Den enda personen som får komma till tals i 

texten är verkställande direktör Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge. Citat från Christian Vammervold 

“Prisutviklingen i mars bekrefter utviklingen vi har sett så langt i 2018 om at boligprisfallet som preget markedet 

gjennom 2017, har stoppet opp i store deler av landet. Prisveksten hittil i år er moderat med unntak av i hovedstaden, 

der første kvartal har resultert i en sterk prisoppgang”. Den historiska bakgrunden framgår genom siffror på 

boendepriser i en jämförande framställning mellan år 2017 och 2018. 

 

Implicit förekommer i ingressen genom att inte skriva ut vilket år som bostadspriserna har sjunkit med 0,2 procent 

samt i jämförelse med vilket år som detta rör sig om. Läsarna anses redan vara medvetna om årtalen. Den lexikala 

stilen som används är faktabaserad. 

 

Artikelns sociokulturella kontext framgår genom bostadspriserna. Ett samhällsproblem bestående av de sänkta 

bostadspriserna lokaliseras.  

 
Artikel 2  

Den andra artikeln, Oljeselskap omdirigerer Stavanger-fartøy for å hjelpe isolerte i Finnmark, är publicerad i 

Stavanger Aftenblad den 2 april 2018. Artikelns huvudtema är omdirigering av fartyg längs kusten för att underlätta 

för kustbelägna städer (Berglez, 2013).  

 

Det finns två tillhörande bilder som ser nästan likadana ut. Dessa två föreställer ett skepp som är på väg in till en 

hamn. Hamnen är täckt av snö och det framgår tydligt att det är en bild tagen under vintertid. Bilden tillför ingenting 

till texten förutom att läsaren får en förståelse för hur de omtalade skeppen ser ut.  

 

Nyhetstextens tematiska struktur rör sig om ett huvudtema riktat till hur oljeföretaget “Eni Norway” omdirigerar flera 

skepp för att hjälpa isolerade människor i bland annat Finnmark. Delteman förmedlar att detta är klimatanpassat, tar 

upp ett exempel med en kvinna som har fått hjälp genom detta och att det har snöat mycket (a.a.). Personer som anses 

viktiga är Kurt Mørk Eriksen, projektledare för drift och underhåll i Finnmark och Andreas Wulff, 

kommunikationschef och sociala kontakter i Eni Norge AS.  
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Genom nyhetstextens schematiska struktur förmedlas skepp i Stavanger som skickas ut för att hjälpa utsatta städer 

längs kusten. Genom ingressen förmedlas ett exempel på vad detta har inneburit, nämligen att en kvinna med 

magproblem har fått tillgång till medicinering. Personer och företag som får komma till tals i texten är företaget “Eni 

Norway”, Kurt Mørk Eriksen, projektledare för drift och underhåll i Finnmark och Andreas Wulff, 

kommunikationschef och sociala kontakter i Eni Norge AS. Den historiska bakgrunden framgår genom att ta upp det 

bakomliggande problemet till varför skeppet omdirigerades, vilket var på grund av att städerna längs kusten blev 

isolerade på grund av den stora mängden snö. 

 

Texten har textuella luckor genom att inte beskriva vad företagen som nämns står för. Läsaren bedöms redan ha 

kännedom om detta eller behöver läsa igenom hela texten för att få en samlad uppfattning om vad företagen står för.  

 

Artikelns sociokulturella kontext framgår genom ett samhällsproblem i form av att städer blir isolerade på grund av 

det rådande väderläget och att samhället ingriper genom att skicka ut skepp från Stavanger för att hjälpa dessa utsatta 

städer.  
 
Artikel 3  

Den tredje artikeln, Kommer på Aftenbladet: Slik ble prestisjeprosjektet Goliat en skandale, är publicerad i Stavanger 

Aftenblad den 4 april 2018. Artikeln handlar om en oljeplattform vid namn “Goliat” som var den första att producera 

olja i Barentshavet och att denna sedan har upptäckts med en rad misstag (Berglez, 2013).  
 

Texten kompletteras med ett filmklipp som visar hur plattformen Goliat ser ut och kort redogör för misstagen som har 

lokaliserats. Detta är ett komplement till texten genom en bakgrund till vad texten handlar om, det går även att klicka 

sig vidare genom videoklippet för att se fler filmklipp om händelsen. Längre ner i artikeln finns det även en 

tillhörande bild på Goliat. Den är tagen under solnedgången och utgör en känsla av att någonting är på väg bort. 

Oljeplattformen har förlorat nästan 20 miljarder norska kronor och bilden kan genom solnedgången tolkas som 

oljeplattformens nedgång och slut.  

 

Nyhetstextens tematiska struktur rör sig om ett huvudtema riktat på skandalen om oljeplattformen Goliat. Delteman är 

vilka konsekvenser som oljeplattformens misstag har utgett, att anställda är oroliga samt dokumentbedrägeri. 

 

Genom nyhetstextens schematiska struktur förmedlas genom rubriken att oljeföretaget Golat har blivit en stor skandal. 

Genom ingressen förmedlas hur detta kunde tillåtas att ske. Den historiska bakgrunden framgår genom att beskriva 

oljeplattformen som den första att producera olja i Barentshavet. 

 

Artikelns sociokulturella kontext framgår genom oljeplattformens konsekvenser. Oljeplattformen Goliat har förlorat 

nästan 20 miljarder norska kronor, vilket skapar vidare samhällsproblem enligt journalisten. Journalisten menar även 

att de anställda inte vågar namnge sig, utan vill stå som anonyma i artikeln. Ett citat från en anställd på oljeplattformen 

Goliat “– Vi har hatt ekstremt flaks som ikke har hatt en storulykke på Goliat-plattformen, sier en kilde”.  
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6.2.2 Sammanställning av resultat – Stavanger Aftenblad 
 
Samtliga artiklar i Stavanger Aftenblad har en dramatiserad ton i sitt skrivande. Det framgår tydligt att alla journalister 

vill locka läsare genom att skriva om skandaler genom drastiskt sjunkande bostadspriser, människor i nöd eller 

oljeplattformar som har förlorat stora summor pengar. Däremot namnges inte “oljekris” som begrepp under någon av 

de ovanstående artiklarna. Istället skyller journalisterna på andra orsaker och konsekvenser, som till exempel på vädret 

och konstruktionsfel. Till skillnad från Dagavisen Rogaland trycker därav artiklarna från Stavanger Aftenblad inte lika 

mycket på problem och konsekvenser bakom oljekrisen. Artiklarna är inte politiskt inriktade och skrivs aldrig 

värderande, istället skrivs artiklarna i ett informerande och intresseväckande syfte.   

 

6.3 Komparativ analys mellan Aberdeen och Stavanger (1)  
 

I artiklarna från The Press and Journal används forskningsinriktade ord och begrepp vilket ger intryck av att artiklarna 

blir mer sakliga. Uttalanden från auktoritära personer ger tyngd i artiklarna. Bägge tidningar riktar huvudsakligen in 

sig på politik och uttalanden från auktoritära personer och politiker. Den största skillnaden mellan artiklarna i The 

Press and Journal och Dagavisen Rogaland, är att det i den norska pressen nästan uteslutande bara är journalisten som 

får komma till tals. Genom denna analys kan vi utläsa att vår teori om hur professionen kan ändras beroende på 

journalistens nationalitet eller geografisk placering i detta fall stämmer.  

 

I artiklarna från Aberdeen tas begreppet oljekris, oil crisis, genomgående upp som ett faktum medan artiklarna från 

Stavanger Aftenblad ändrar ordval genom exempelvis att skriva ut “oljeprisfallet” istället för “oljekris” och inte 

skriver lika öppet om oljekrisen. Dagavisen Rogaland poängterar detta sätt att förmedla oljekrisen i norska medier och 

uttrycker att de inte anser detta som bra rapportering.  

 

Till en viss del förutsätter både de skotska och norska journalisterna att man har en förkunskap kring oljekrisen 

eftersom det inte redogörs i någon artikel hur allting uppkommer. Förkunskap krävs då förkortningar och ord 

relaterade till olja och oljeproduktion används. De norska artiklarna kräver också en slags förkunskap när det kommer 

till norska oljeföretag. Vi är dock medvetna om att det kan vara en språkbarriär i och med att vi inte har respektive 

språk som modersmål och vi vill återigen poängtera att detta är vår egen tolkning. I Dagavisen Rogaland uttrycker sig 

journalisterna i högre utsträckning mer värderande än journalisterna i Skottland genom exempelvis meningar som 

“Det er klimaendringer. Det er på tide at de store partiene slutter å late som noe annet”.  

 

I The Evening Express och Stavanger Aftenblad tillåts den lokala befolkningen komma till tals i mycket större 

utsträckning än i The Press and Journal och Dagavisen Rogaland. I The Evening Express och Stavanger Aftenblad 

används till en högre grad den ekonomiska konsekvensgestaltningen som kopplar politiska beslut till samhälls- och 

privatekonomi som leder till konsekvenser för lokalbefolkning (De Vreese, 2005).   
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I Dagavisen Rogaland kan man utläsa samma mönster som i The Evening Express, att det nästan uteslutande är 

parlamentariker och politiker som får ta plats. De riktar in sig på en strategisk gestaltning som i sin tur riktar in sig på 

makthavande personer och hur dessa använder specifika ramar för att forma offentliga diskurser till deras fördel 

(Entman, et al., 2009).  

 

I de norska lokala tidningarna skrivs det mycket om politik, ekonomi, bostäder och arbetslöshet. I Dagavisen 

Rogaland framgår det att Stavanger inte vill tala öppet om oljekrisen och i Stavanger Aftenblad nämns inte oljekrisen 

som begrepp mer än vid något enstaka tillfälle. I den lokala pressen i Aberdeen får samhälleliga problem mer utrymme 

och information ges kring vad som kan åtgärdas med stödpaket och löften till staden och lokalbefolkningen. 

 

I analyserna har vi genomgående utgått från gestaltningsteorin. Kommunikationens roll genom media har, genom 

analys av artiklarna, varit viktig för Aberdeen och Stavanger. Kommunikationen i Stavanger och Aberdeen har skett 

olika beroende på vilken lokal rapportering som vi valt att följa. Sakfrågan i Aberdeen framställs konsekvent genom 

båda tidningarna, trots att den lokala befolkningen fick komma till tals i större utsträckning i The Evening Express än i 

The Press and Journal. I huvudsak är det ingen av tidningarna som tillåtit journalisterna att vara aktörer i sin 

rapportering utan de har istället stått som observatörer. I Stavanger är journalisterna i Dagavisen Rogaland till större 

del aktörer i sin egen rapportering och vinklade i sin rapportering av politiska fördelar, medan journalisterna i 

Stavanger Aftenblad tagit rollen som observatörer och framfört en objektiv rapportering med större fokus på inriktning 

på lokalbefolkningen. Människors perception och krismedvetenhet påminner mer om varandra genom 

medierapporteringen för lokalbefolkningen i Aberdeen, medan den ser olik ut beroende på vilken del av 

lokalbefolkningen som blir tillfrågad i Stavanger.  
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7. Resultat (Del 2) 
 

Totalt fyra journalister från lokaltidningar i Aberdeen intervjuades under resan till Aberdeen. Samtliga journalister i 

denna undersökning har jobbat på en av de lokala tidningarna i Aberdeen i över två år och två av journalisterna är 

specialiserade inom olje - och gassektorn. En journalist intervjuades genom ett personligt etnografiskt möte, medan 

resterande intervjuades via Skype och mejlkonversation. Journalist 1 är den journalist som Alexis träffade i Aberdeen 

och som intervjuats genom etnografisk metod. 

 

Under resan till Stavanger intervjuades fyra journalister från två lokaltidningar. Samtliga journalister i denna 

undersökning har arbetat på någon av tidningarna i över två år och en av de intervjuade är även specialiserad på olja 

och har skrivit en bok om oljekrisen. Precis som i Aberdeen intervjuades en journalist genom ett personligt 

etnografiskt möte medan resterande intervjuades via Skype och mejlkonversation. Journalist 1 är den journalist som 

har intervjuats genom etnografisk metod.  

 

Vidare har vi valt att organisera presentationen av intervjumaterialet till fyra teman och underrubriker. Dessa är 

yrkesroll, uppfattning kring fenomenet kris i media, vinklad nyhetsjournalistik och framtidsutsikt.  

 

Intervjupersonerna i Aberdeen och Stavanger är döpta till: Journalist 1, Journalist 2, Journalist 3 och Journalist 4. 

Detta för att underlätta läsningen och för att bättre kunna fokusera på resultatet av intervjuerna.  

 

7.1 Aberdeen intervjuer  
 

Yrkesroll  
 

De intervjuade journalisterna upplever sin arbetsroll som viktig för spridning av aktuella och korrekta nyheter. 

Journalist 2 upplever att yrkesrollen påverkas av närheten till händelsen. Den lokala rapporteringen om oljekrisen 

skiljer sig från utrikes och rikstäckande nyheter och blir mer individanpassad. 

 

Local reporting in Aberdeen is continually reporting on the health of the oil business - it is the 

No1 industry in the area.  

 Journalist 2 

 

Journalist 3 och 4 håller med om att den lokala rapporteringen i Aberdeen är mer riktad mot individer och poängterar 

även att i Aberdeen, i och med att staden är så beroende av sin oljeindustri, känner journalisterna en skyldighet att 

rapportera mycket kring oljan. 
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As a reporter, it’s always a bit of a sombre affair reporting on job losses, especially in 

Aberdeen, as in reality they are a lot more than just numbers on a screen. When reporting a 

story about 40 job losses, I know that in reality the knock-on effect is much more widespread, 

as of course so many people will rely on the people working those 40 jobs.  

Journalist 4 
 

Journalist 3 säger att yrkesrollen är viktigt som journalist och att korrekta nyheter, inte bara om oljekrisen, utan 

nyheter som rör lokalbefolkning kommer ut på rätt sätt, i kombination med att kunna sälja artiklar. Journalist 3 vill 

också, i den mån den kunde, lyfta välgörenhet och bra ändamål i sitt skrivande.  

 

My role is to primarily getting stories for the paper and helping the paper selling the story 

basically and if along the way telling those stories I try to help out good causes like charity 

and fundraisers  

Journalist 3 

 

Journalist 1 påpekar att det viktigaste i hans arbete är att vara balanserad när det kommer till nyheter, att det inte ska 

vara överväldigande positiva nyheter eller negativa nyheter. Att reflektera kring situationen och vad som händer är 

väsentligt för en journalist och ens känslor får inte komma i vägen för rapporteringen. 

 

You can’t get too hysterical when one thing looks bad and also not getting wildly unrealistic 

when there’s a bit of positive news. You have a responsibility as a journalist to be impartial. 

          Journalist 1 

  

Överlag är samtliga journalister överens om att de i sin yrkesroll är viktiga medlare till den lokala befolkningen och 

ansvariga för att nyheter som publiceras ska vara sanningsenliga. 

 

Uppfattning kring fenomenet kris i media 
 

Den generella uppfattningen kring journalisterna i Aberdeen är att rapporteringen kring kris och ordvalet kris i hög 

utsträckning är något som de är försiktiga med - men att i detta fall, oljekrisen, är det en självklarhet att det råder en 

kris. Journalist 4 och 2, båda från olika tidningar, hänvisar till att Aberdeen blir ignorerat av den rikstäckande pressen, 

även då det råder en stor kris. 

 

Aberdeen is largely ignored by the national press, as they tend to favour news coming from 

Glasgow and Edinburgh. For them, the oil downturn, the crisis and its impact on the north-

east is an afterthought, but for the newspaper I work for and other media organisations in 

Aberdeen, the North Sea oil and gas industry is vastly more important as the lives of most of 

our readers are directly impacted by its performance. 

          Journalist 4 
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Journalist 3 säger att det finns en skillnad beroende på vilken tidning man arbetar för och vem som är ansvarig 

utgivare. De anser att man ska vara försiktig med värdeladdade ord för att undvika att folk blir rädda. De förnekar inte 

att det finns en problematik kring rapporteringen av den pågående krisen, att nationell press inte lyfter folk som 

kämpat sig igenom krisen efter att förlorat sina jobb. Detta hade kunnat uppmuntra folk överallt, inte bara i Aberdeen. 

 

My colleagues and I have reported on a number of success stories of individuals who have 

been sacked from the oil industry, only to then use their severance pay and savings to pursue 

their own dreams - something I think should get a recognition nation wise. An example of this 

would be Fierce Beer, an independent brewery started by two guys I used to serve when I 

worked as a barman. They used their severance pay to start up their brewery, and have 

recently won national awards for their beer. 

           Journalist 1 

 

Journalist 4 menar att det finns något bra man kan hämta från rapporteringen av oljekrisen och att lokal media ofta 

rapporterar om olja och berör många människor är det därför viktigt för människorna i staden att utforska andra 

områden och bli framträdande inom andra industrier. 

 

I personally think Aberdeen can’t be reliant on just the oil industry, because now when we see 

that one factor goes down, everything else suffers. When you spread your focus on all kind of 

industries. Now it’s been a lot more focus on the culture, which is good. 

          Journalist 4 

 

Journalist 1 säger till skillnad från journalist 2 och 4, att nyheter kring olje- och gassektorn absolut lyfts i den 

rikstäckande pressen med tanke på hur mycket pengar industrin genererat till landet. BBC rapporterar veckovis om 

situationen och har en utsänd journalist som rapporterar. Journalist 1 nämner även The Times, som rapporterar med 

vinkeln hur oljekrisen påverkar hela landet och fokuserar på den ekonomiska aspekten. 

 

If you buy The Sunday Times and go to the business section, there’s usually something related 

to the North Sea industry. We check it out every Sunday because they usually have 

something.  

          Journalist 1 

 

 

Vinklad nyhetsjournalistik 
 

Journalist 2 och 3 menar att all journalistik är vinklad till någons fördel, men att det huvudsakligen blir väldigt mycket 

kring politik där det för tillfället i Skottland finns två läger i frågan om att Skottland ska vara självständiga, eller 

fortsätta att vara i union med England och resten av UK. 
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Journalist 2 och 3 säger att det ligger i det lokala intresset att fokusera på politikerna och besluttaganden kring olika 

samarbeten och säger att det är viktigt att vända sig direkt till människorna, eller företaget, som drabbats och inte vad 

politiker anser. 

 

What I usually do whenever a company goes under or something like that, we normally try to 

speak to the people who has lost their job and also speak with the company. We also try to 

interview people from the union to have their voices represent the people.  

 Journalist 4 

 

I och med att Aberdeen är förknippat med olja och lokalbefolkningen är beroende av den rapporterar journalisterna på 

ett förutfattat sätt att de tar för givet att den lokala läsaren är insatt.  

 

Most of Scotland outwith the Aberdeen area doesn't know or understand anything about the 

industry, though it has been a massive earner for the country. An occasional story about the 

impact of the oil downturn will be seen on national news programmes and in national 

newspapers, but it is really a forgotten crisis for them - despite thousands of people losing 

their jobs. 

           Journalist 3 

 

Journalist 2 berättar att den skotska pressen inte mörkar siffror kring oljekrisen, snarare att de är väldigt 

sanningsenliga. Journalist 2 anser att krisen varit mer omfattande i Aberdeen, men att den kommer återhämta sig 

starkare än i Stavanger och att det redan ser bättre ut. Journalist 1 är medveten om att krisen varit och är omfattande, 

även att politiska aktörer dominerar förstasidorna och får mer utrymme i tidningarna än i Stavanger. Även om ett 

företag varslar anställda, får den inte lika mycket utrymme som en politisk nyhet skulle få i Stavanger. 

 

I guess there is different ways of balancing it up, if there’s a company getting rid of 100 

people in Aberdeen, it’s got a huge impact ad we cover it, but it wouldn’t get to the front 

page, more likely back in the business sector. 

       Journalist 1 

   

 Journalist 1 och 2 har inblick i tidningarna i Stavanger och anser inte att rapporteringen skiljer sig från rapporteringen 

i Aberdeen, utan snarare att de inspireras av nyheter som kommer från den lokala pressen. Handlar en nyhet om ett 

norskt företag som även har sysselsättningar i Aberdeen, ser de inget problem med att skriva om det. Journalist 1 var 

noggrann med att poängtera att det är omöjligt för någon att ge en uppfattning kring rapporteringen av en annan stads 

rapportering utan att kunna förstå språket. 

  

I can’t consume such a wide section since I don’t speak the language, but  

    for what level I can see, the situation seems quite comparable. 

         Journalist 1 
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 Samtliga journalister menar att nyhetsjournalistiken alltid skall ske oberoende och opartiskt och att man får ge vika 

för sina personliga åsikter. Även om det är något som missgynnar staden får journalisterna ställa sig neutrala till fakta 

som presenteras. 

 

Framtidsutsikt  
 

Framtiden för staden Aberdeen är svår att förutse enligt majoriteten av journalisterna, men det finns en viss optimism 

kring journalisterna huruvida Aberdeen kan återhämta sig från den värsta krisen staden någonsin har upplevt. 

Journalist 3 menar att man nått botten och att det nu är på väg upp mot toppen igen. Nya fält inom andra industrier 

kommer komma igång vilket kommer injicera nya pengar till Aberdeen, samtidigt som journalisten inte tror att det 

kommer bli som förr, enligt journalist 3. 

 

I have doubts that the oil industry will ever regain the heights we saw before the crash. There 

will be fewer jobs in the industry than in the past and less higher-paying jobs too. 

The Aberdeen economy will have to look to diversifying into areas which have been 

neglected until now, such as tourism, to give it a bright future. 

      Journalist 1 

 

Journalist 4 är inne på samma spår och tror att situationen öppnar upp för andra industrier, liksom det kulturella 

engagemanget och aktiviteter kring hamnen. Han säger att staden redan börjat hämtat sig och lyfter att regeringen 

redan bidragit till summor som ska få oljesektorn i hamn igen. Dessutom har staden gynnats bättre av oljekrisen än i 

Stavanger, eftersom Aberdeen enligt journalist 4 har mer områden att försörja sig på än i Stavanger. 

 

Recovery from the oil downturn is well underway, and as noted previously, there has been a 

lot of diversification away from a dependency on the oil and gas industry – more focus is 

being placed on the region’s other industries, including hospitality, food and drink, tourism, 

arts and culture. 

      Journalist 4 

 

Journalist 2 ställer sig inte lika optimistiskt till framtiden och baserar sina tvivel på studier som visar att det i 

framtiden kommer förloras fler jobb. 

 

Aberdeen will continue to feel the effects of the oil sector downturn for the years to come, 

with another 5000 energy sector jobs expected to be lost by 2027, from a study published by 

Skills Development Scotland (SDS). 

      Journalist 2 
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Journalist 3 är även hon medveten om att det finns en risk för att fler inom olje- och gassektorn förlorar sina jobb, men 

att det ger utrymme för andra fält att expandera och utveckla. 

 

The job losses will be partly offset by strong growth in the digital, creative and financial 

service sectors. 

          Journalist 3 

 

Journalist 1 ser ljust på framtiden och lyfter liksom journalist 3 och 4, andra industrier som fått växa ekonomiskt till 

följd av oljekrisen, som agrikultur, restauranger och främst turismen. Till följd av den växande turismen har hamnen i 

Aberdeen expanderas och dagliga turer i havet erbjuds för den intresserade, anordnade av diverse oljebolag som är 

anknutna till Aberdeen.  

 

7.2 Stavanger intervjuer 
 

Yrkesroll  
 

De intervjuade journalisterna upplever sin arbetsroll som viktig för spridning av aktuella och korrekta nyheter. 

Samtliga journalister upplever att de står nära källorna genom att de har vänner inom oljebranschen och får 

information genom dem. Journalist 3 upplever detta som både positivt och negativt. 

 

Som redaktør får jeg ofte god informasjon om bransjen, men opplever selvsagt at avvikende 

syn blir stemplet som Miljøpartiet De Grønne-politikk, «hippie-aktig» eller «naivt». Dette er 

en balansegang man må være bevisst.  

Journalist 3 

 

Journalist 3 och 4 menar att deras yrkesroll i förmedlingen av specifikt oljekrisen är att rapportera om entreprenörer 

och före detta oljeingenjörer som har startat grön industri. Ett återkommande exempel är Zaptec, där tidigare 

ingenjörer på Statoil har utvecklat teknik som används av NASA och Renault elbilar (Zaptec, 2018).  

 

Samtliga journalister upplever att yrkesrollen påverkas av närheten till händelsen. Den lokala rapporteringen skiljer sig 

från utrikes eller rikstäckande nyheter och alla av de intervjuade journalisterna anser att detta beror på kunskap om 

ämnet. 

 

Journalist 3 och 4 anser även att yrkesrollen påverkas av politiska infallsvinklar. Den lokala rapporteringen sker 

genom den politiska syn som präglar staden. De upplever inte att politiken styr deras yrkesroll. De menar att politiken 

har olika åsikter när det kommer till oljekrisen i Stavanger och att detta därav blir nyheter av.  
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Mediedekningen er nok også preget av forskjeller i politisk syn og sentrum-periferi-konflikt. 

Stavanger og Vestlandet står for et synder man mener at olje og gass fremdeles er nødvendig, 

mens synet i Oslo i langt større grad er at olje er solnedgangsindustri, skaper klimaproblemer 

etc. 

Journalist 3 

 

 

I Oslo og innlandet er forståelsen av landets viktigste næring dessverre svært liten. Der får 

den vanligvis ikke sin fortjente plass i nyhetsbildet - bortsett fra når noe går galt (kfr 

oljekriser).  

   Journalist 2   

  

Journalist 1 och 2 säger inte att politik har någon betydelse för deras yrkesroll. Däremot menar journalist 1 att media 

rapporterar nyheter framtagna av olika politiska partier och att politiken står på agendan om intressant information 

finns att rapportera om.  

 

Uppfattning kring fenomenet kris i media 
 

Samtliga journalister säger att fenomenet kris hanteras olika i media beroende på tidningsutgivare. Journalist 1 anser 

dock att krisrapporteringen inte har någon markant skillnad beroende på om det är en lokal eller en rikstäckande 

tidning som förmedlar nyheten. Detta medan journalist 3 och 4 menar att skillnaden är stor lokalt och nationellt. De är 

även säkra på att en så kallad “vi-känsla” eller respekt för staden påverkar krisrapporteringen.  

 

Stavangers attityd har vært preget av at vi har vært en fattig fetter ingen har brydd seg om, og 

at det er vår ære at Norge ble en rik oljenasjon. For 50 år siden var Stavangers politikere svært 

delaktige i satsingen på olje, og næringen er blitt oppfattet som «vår». Stavanger-regionen 

hadde også en stor arbeidskraftreserve (bønder, arbeidsledige sjøfolk) og mange sysselsatte i 

mekanisk industri. Disse gruppene lot seg fort konvertere til oljearbeidere, eller leverandører 

av offshore-utstyr. En vi-känsla er svært relevant! 

  Journalist 3 

    

Journalist 2 säger dock inte att en “vi-känsla” präglar krisrapporteringen.  

 

Oljejournalistikken i Stavanger er preget av den kritiske tilnærming all liknende aktivitet skal 

ha over alt. Regner med heller ikke svenske journalister har en vi-kjensla overfor svensk 

industri.  

  Journalist 2 

 



   
 

 35 

Journalist 2 berättar istället om att Stavanger Aftenblad just haft en grundlig artikelserie där de har avslöjat 

överskridanden, inkompetens och bristande respekt för norska lagar och föreskrifter på Goliat operatören Eni (första 

oljeplattformen i Barentshavet - en artikelserie som även journalist 1 refererar till). Journalist 2 berättar även att 

journalister ofta anses otillräckliga och skriver för lite om oljeindustrins positiva sidor.  

 

Ellers er en vanlig innvending fra bransjen at mange journalister kan for lite, og skriver for 

lite om de positive sidene; sikkerhetsarbeidet, teknologiutvikling, utslippskutt m.v. Intet nytt 

for oss som har vært i pressen noen tiår.... 

  Journalist 2 

 

Journalist 2 menar även att oljebyråerna Kristiansand, Stavanger, Bergen, Kristiansund, Trondheim, Sandnessjøen, 

Mosjøen, Harstad och Hammerfest, rapporterar om olja då det berör många människor och är viktigt för 

ekonomin/sysselsättningen. Rikstäckande skrivs det enbart om olja då det skett en större kris.  

 

Journalist 3 och 4 tar upp artikeln “Blodet renner i gatene” som publicerades i VG i juni 2015. I artikeln intervjuades, 

Petter Stordalen, känd inom hotell- och restaurang koncernen, om oljekrisen.  

 

Denne førstesiden i VG i juni 2015 sier en hel del (og Stavanger kokte av raseri!). 

  Journalist 3 

 

 

Vinklad nyhetsjournalistik  
 

Samtliga fyra journalister i Stavanger menar att nyhetsjournalistiken skall vara oberoende och opartisk. Journalisterna 

menar dock att rapporteringen kan bli vinklad då politiska åsikter och förhållningssätt tränger igenom i rapporteringen. 

I Stavanger blir ofta nyheterna vinklade till oljekrisens fördel. Journalist 1, 3 och 4 säger dock att rapporteringen 

ibland sker på ett sätt för att dölja krisens negativa sidor. Ett exempel på detta är att skriva “oljeprisfallet” istället för 

“oljekrisen”. 

 

Journalist 3 säger att det norska välfärdssystemet, liksom det svenska, är starkare än britternas. Därav tror journalist 3 

att skillnaden i rapporteringen mellan Stavanger och Aberdeen är stor. Journalist 3 menar även att vinkeln på 

reportagen hos dem har varit fokuserade på att arbetslösa har börjat få jobb igen och att dessa personer har sökt sig till 

andra industrier.  

 

Journalist 2 anser att rapporteringen nästan alltid är vinklad till oljekrisens nackdelar och att det sällan är som 

journalister rapporterar någonting positivt. Både journalist 2 och 4 anser att en nyhet kan bli stor om den indikerar 

någonting positivt om oljekrisen.  

 



   
 

 36 

De flesta intervjupersoner är ockuperade av att inte utpressa situationen, detta tror journalist 4. Journalist 4 säger även 

att han är osäker på hur vinkeln för rapporteringen sker, men att han kan tänka sig att den lokala rapporteringen i 

större grad har varit positivt vinklad. Journalist 4 menar att den lokala rapporteringen kan ske genom positiva vinklar 

för att skydda en så kallad “vi-känsla” och respekt för staden. Journalist 4 fortsätter med att uttrycka att den lokala 

rapporteringen även kan ha skett genom en mer positiv vinkel för att försöka se möjligheter som öppnas i en aktuell 

krissituation istället för att enbart se negativitet.  

 

Kan hende at lokale medier i større grad har hatt positive vinklingar på grunn av dette. At ein 

i større grad ser opp og fram. Ser på moglegheitene som opnar seg i ein slik situasjon. 

Journalist 4 

 

Journalist 2 menar att oljan betyder mycket mindre för Storbritannien än för Norge, men att den för Skottland betyder 

nästan lika mycket.  

 

Oljekrisen sto uansett som nevnt høyt på dagsorden i Norge så lenge den varte. Dersom du 

skulle ha fått et inntrykk av at media i Norge ikke skrev "øppet" om det som skjedde, tar du 

helt feil.  

Journalist 2 

 

Journalist 1 har besökt Aberdeen ett flertal gånger och även rapporterat om deras oljekris. Han menar att krisen i 

Aberdeen är mycket större än vad den är i Stavanger. Där står hela oljeplattformar tomma och övergivna, butiker är 

stängda och oljekrisen syns tydligt på staden. Han menar att det inte går att se oljekrisens påverkan på staden lika 

tydligt i Stavanger, vilket han menar är på grund av Norges goda ekonomiska tillgångar. Oljekrisen slog hårt i 

Stavanger men landet har kunnat rädda upp situationen genom sin goda ekonomi. Därav är oljekrisen i Stavanger, 

enligt Journalist 1, ingen större katastrof om den jämförs med många andra länder som hade en lägre procentuell 

oljeprisnivå redan innan de genomgick någon form av oljeprissänkning.  

 

Journalist 2 menar att arbetslösheten, som en följd av oljekrisen, var det viktigaste temat för alla parter och alla medier 

före det senaste riksdagsvalet.  

 

Kan ikke begripe hvorledes noen skal ha unngått og fått med seg det. 

Journalist 2 

 

Journalist 1 berättar att de första som förlorade sina jobb under oljekrisen var svenskar och sedan människor från 

andra länder. Först de som inte hade någon fast anställning och sedan de med fast anställning. Den vinkeln är det dock 

ingen tidning som har valt att använda sig av.  
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Framtidsutsikt 
 

Samtliga journalister säger att oljeindustrin är viktig för Stavanger. Journalist 1 och 2 tror till mestadels positivt på 

oljeindustrin, medan journalist 3 och 4 tror att stadens medborgare kommer att söka jobb inom andra industrier och 

branscher framöver.  

 

Journalist 2 anser att oljan är viktig för Stavanger. Journalist 2 väljer att skriva “landets oljehuvudstad” istället för 

“Stavanger”. Han menar dock att oljans relativa betydelse för Stavanger kommer att minska något.  

 

Etter hvert som aktiviteten forskyves nordover (Barentshavet) vil base- og supplytjenester 

flytte etter. På den bakgrunn er det mulig at oljens relative betydning for Stavanger vil minke 

noe, men selskapene vil fortsatt ha sine hovedkontorer m.v. her.  

Journalist 2 

 

Journalist 2 refererar inte till oljekrisen i nutid, han talar om oljekrisen som att den har varit och numera är över.  

 

Skulle oljeprisene igjen falle, noe de helt sikkert vil gjøre før eller siden, er det i dag ingen 

spesiell bransje som står klar til å ta over som den desidert viktigste næringen, verken i 

Stavanger eller Norge. (Vet ikke om Sverige har et ess i ermet i en tilsvarende situasjon?) I 

Norge har det vist seg at et samspill mellom bygg- og anlegg (infrastruktur) og olje, har gitt 

gode resultater. 

Journalist 2 

 

Även journalist 1 förklarar oljekrisen som att den numera är över. Oljepriserna stiger igen och arbetslösheten sjunker. 

Journalist 1 berättar att under oljekrisen var det flera “fine-dining” restauranger som fick lägga ner. Klubbar stängdes 

och det kom allt färre människor till hamnpubarna. 

 

Oljearbeidere har sluttet å gå ut for å spise og drikke for selskapets penger. De har blitt mer 

forsiktige med kredittkortene sine. 

Journalist 1 

 

7.3. Komparativ analys mellan Aberdeen och Stavanger (2)  
 

I synen på yrkesroll hittar man samband och olikheter mellan de två städerna. Journalisterna i Aberdeen känner en 

skyldighet att rapportera om olja eftersom oljan som industri är en sådan viktig del för lokalbefolkningen. 

Journalisterna i Stavanger håller delvis med, men det dyker inte upp som en punkt i samma utsträckning bland 

journalisterna i Stavanger, där känslan istället är att yrkesrollen präglas av politiska aspekter och åsikter om oljan, som 

i sin tur får ifrågasättas eller rapporteras om i media.  
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Journalisterna i Stavanger säger i likhet med journalisterna i Aberdeen att nyhetsrapporteringen av oljekrisen är viktig 

för lokalbefolkningen. Journalisterna i Stavanger påpekar i högre utsträckning än journalisterna i Aberdeen att 

rapporteringen om oljekrisen inte enbart är viktig för lokalbefolkningen, utan att den även är viktig på en rikstäckande 

nivå. De anser att rapporteringen inte sker i lika stor utsträckning på rikstäckande nivå på grund av att kunskapsnivån 

inte är lika hög som hos de lokala journalisterna. Här hänvisar inte journalisterna till att nyhetsvärderingen av 

rapporteringen sker genom närhet till händelsen, utan att det till största del beror på kunskap om ämnet. Journalisterna 

hävdar att oljeprisfallet i Stavanger kunde räddas upp genom den goda ekonomi som råder i Norge och att krisen därav 

inte blir lika synlig som i Aberdeen. De påstår också att den ekonomiska aspekten i större grad berör hela Norge och 

inte enbart Stavanger som stad, men att den mesta rapporteringen om oljekrisen, trots detta, görs i Stavanger. 

Journalisterna i Aberdeen anser att rapporteringen om oljekrisen skiljer sig från utrikes och rikstäckande nyheter och 

blir mer individanpassad när den sker lokalt.  

 

Två av journalisterna i Aberdeen lyfter begreppet kris och som ett uttryck att vara försiktig med. De anser att det är 

viktigt att vara försiktig med värdeladdade ord för att undvika rädsla hos läsaren. Även journalisterna i Stavanger 

menar att ordet kris är värdeladdat och helst inte ska användas i den lokala rapporteringen. Två av journalisterna i 

Stavanger nämner fenomenet “oljekris” som ett ord som har gjorts om till “oljeprisfallet” i den lokala rapporteringen. 

De säger att detta beror på att Stavanger inte uttryckligen vill erkänna att oljans prisfall lett till en krissituation. Istället 

skyller många journalister ifrån sig och menar att många andra städer har det mycket svårare än Stavanger. 

Journalisterna försöker peka fingret åt ett annat håll för att inte få uppmärksamheten riktad på sin egen stad. Här anser 

journalisterna i Stavanger olika, några anser att rapporteringen sker tendentiöst, medan andra menar att krisen försöker 

att döljas. Två av journalisterna i Stavanger är säkra på att en så kallad “vi-känsla” eller respekt för staden präglar 

rapporteringen med tanke på stadens bakgrundshistoria och stolthet. Staden Stavanger kallas även, enligt de lokala 

journalisterna, för “oljehuvudstaden” och detta är någonting som de vill behålla, detta i likhet med journalisterna i 

Aberdeen, som själva refererar till staden som “the oil capital of Europe”. 

 

En annan likhet mellan städerna är bristen på en så kallad positiv rapportering. Enligt de lokala journalisterna i 

Aberdeen faller positiva aspekter av oljekrisen bort i rapporteringen och samtliga journalister menar att det finns en 

problematik med den pågående krisrapporteringen. Problematiken innebär den positiva vinklingen av exempelvis 

människor som har kämpat sig genom krisen efter att de har förlorat sina jobb. Enligt journalisterna i Aberdeen vill de 

vara försiktiga med att låta personer som har blivit av med sina jobb att få utrymme i media på grund av att de kan 

“hämnas” på sina forna arbetsgivare som har sparkat dem en gång i tiden. De tycker det är viktigt att lyfta den 

enskilda människan, men då ska det vara väl förberett. I Stavanger menar en journalist att de större lokala tidningarna 

öppet skriver om den rådande krisen och dess konsekvenser, och att journalisterna, i likhet med Aberdeen, ofta anses 

som otillräckliga och skriver för lite om de positiva aspekterna. Därav blir nyheter med negativ förankring det som är 

högst nyhetsvärderat.  

 

En liknelse mellan städerna som går att uppfatta genom den lokala rapporteringen är känslan av att inte bli sedd eller 

tagen på allvar av politiker. Detta är någonting som gestaltas i både Aberdeen och Stavanger genom att oljekrisen inte 
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blir lika uppmärksammad i rikstäckande media. Samtliga journalister i Aberdeen, med undantag från journalist 1, 

anser att oljekrisen blir ignorerad av den rikstäckande pressen. Journalisterna i Stavanger anser att det är okunskap 

eller politiska aspekter som gör att den rikstäckande rapporteringen inte får samma spridning som den lokala. Många 

av de större partierna i Norge uppmärksammar inte oljeprisfallet i Stavanger trots att oljeprisfallet bidragit med 

ekonomiska konsekvenser som berör hela landet. De lokala journalisterna vill därför nå ut med sin kunskap och 

uppmärksamma de partier som lyfter oljekrisen och på så vis skapa kännedom hos de större partierna - vilket leder oss 

in på vinklad nyhetsjournalistik.  

 

Journalisterna från både Aberdeen och Stavanger beskriver att politiken har fått större utrymme i den vinklade 

nyhetsjournalistiken. De skotska journalisterna visar under intervjusamtalen i högre utsträckning att de är medvetna 

om att politiker får större plats i media, medan de norska journalisterna i större grad hävdar att de försöker hålla sig 

oberoende. Däremot menar även flera av de norska journalisterna att den vinklade journalistiken ofta blir till något 

partis fördel. Två av journalisterna från Stavanger säger att det är nödvändigt med en lokal rapportering som 

framhäver konsekvenserna av oljekrisen. Två av journalisterna från Aberdeen anser att politiken även tar över den 

vinklade nyhetsjournalistiken, detta på grund av den rådande situationen i Skottland där politiken är splittrad i två 

läger - de som slår slag för att Skottland ska vara självständigt, och de som är för att vara i union med England och 

resten av UK. Detta kan utläsas genom konsekvensgestaltning som kopplar politiska beslut till samhälls- och 

privatekonomiska konsekvenser (De Vreese, 2005).   

 

Genom våra intervjuer kan vi utläsa att två skotska journalister har insikt i den norska rapporteringen, medan enbart en 

av de norska journalisterna hade insikt i den skotska rapporteringen. En journalist från Aberdeen anser att krisen i 

Aberdeen varit mer omfattande än i Stavanger, men att Aberdeen återhämtar sig snabbare än Stavanger. Detta är 

någonting som journalister i Stavanger inte har kommenterat, men de har däremot sagt att oljekrisen i Aberdeen har 

varit mer omfattande och visuellt synlig än vad oljekrisen i Stavanger har varit. Två av de norska journalisterna har 

även varit flitiga med att påtala att oljekrisen i Stavanger är över och hänvisar till siffror som stiger på både olje-  och 

husförsäljningar.  

 

Två av journalisterna från Aberdeen menar att stadens framtid är i ovissa händer medan de andra två säger att staden 

långsamt är på väg mot en återhämtning, men inte i samma utsträckning som förr. Dessa journalister är säkra på att 

nya fält inom andra industrier kommer att generera nya pengar till Aberdeen. Detta noterade Alexis när han besökte 

staden, där affischer med olika kulturfestivaler var upphängda och reklamer för olika festivaler präglade staden. 

Vendela såg även hon olika aktiviteter i Stavanger under sin vistelse där, bland annat en utställning av racingbilar och 

en jazzfestival. Dessa specifika arrangemang präglade inte någon form av bekräftelse på ny industri, men däremot en 

känsla av att staden inte påverkades av en oljekris genom de glada firande människorna, precis som de flesta 

journalisterna indikerade. Precis som Aberdeen talar även journalister i Stavanger om nya tillkommande industrier och 

om ekonomin som kan komma att växa genom dessa. Denna reflektion kunde göras genom vår etnografisk metod, 

genom att kombinera intervju och observation (Davis, 2017). 
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Journalisterna i Stavanger är osäkra på ifall oljepriset kommer att stiga till detsamma som förr, men är inte oroliga för 

att krisen skall förvärras, utan menar att krisen faktiskt är över. Däremot talar de inte emot att det skulle kunna ske en 

oljekris på nytt. De känner ingen oro för en eventuell kommande kris, utan förlitar sig på Norges starka ekonomiska 

tillgångar. Journalister från Aberdeen menar att staden återhämtat sig snabbt och lyfter att regeringen har bidragit med 

pengar för att bistå oljesektorn. De tycker även att Aberdeen har gynnats bättre av krisen än Stavanger och syftar på att 

Aberdeen har fler försörjningsområden, som teater och andra hamnaktiviteter. Alla journalister från Aberdeen håller 

dock inte med om detta, en annan journalist tvivlar på oljans framtid och refererar till utspridda källor som menar att 

allt fler kommer att förlora sina jobb inom oljesektorn. En annan journalist kan hålla med om detta, men anser att 

dessa individer istället kommer att få jobb på annat håll och på så sätt stärka upp andra industrier som i sin tur kommer 

att generera pengar till staden. Gemensamt för städerna blir att oljans framtid inte går att förespråka redan nu, men att 

krisen i stort sätt, eller helt och hållet, har försvunnit och ekonomin nu är på bättringsvägen.  
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8. Slutsatser och avslutande reflektioner  
 

Genom textanalyserna av artiklarna och analyserna av intervjuerna hittar vi att den mest markanta skillnaden i 

rapporteringen av oljekrisen är politisk. Det vi kan utläsa från resultaten är att oljekrisen ofta används som ett redskap 

för att framföra politiska åsikter eller för att på olika sätt förmedla information till lokalbefolkningen. Krissituationen 

används som ett redskap för att förmedla en verklighetsbild till resten av landet och förhoppningsvis nå ut med 

information om allvarsgraden för kriserna till samtliga partier. Hur rapporteringen sedan sker är beroende av vilken 

tidning samt journalist som rapporteringen har sitt ursprung från.  

 

I vår studie har vi fått en större förståelse av journalistrollen som profession, mycket på grund av att många av svaren 

på intervjufrågorna har varit personliga beroende på vilken journalist som har fått besvara dem. I artiklarna från 

Aberdeen får journalisterna inte komma till tals i lika stor utsträckning som i Stavanger, vilket gör att vi även kan 

förmoda att journalister har större påverkan på samhället i Stavanger än vad de har i Aberdeen. Här är 

gestaltningsteorin central i vår reflektion genom kommunikationens roll för hur människor upplever och förstår sin 

omvärld (Shehata, 2015). Vidare har synen på hur en krissituation hanteras och vad som har ett nyhetsvärde i 

respektive stad konkret kunnat utläsas genom våra analyser. Dessa slutsatser bekräftar även att Köchers teori (1986) 

om hur den journalistiska professionen ändrats beroende på kultur och geografisk placering, stämmer överens med vår 

studie.  

 

Den generella uppfattningen i Skottland är att krisen varit oerhört omfattande, men att det kommer att bli bättre. 

Uppfattningen är på ett sätt likadan i Norge, att det är en av de största kriserna som landet har varit med om, samtidigt 

som journalisterna menar att landet många gånger tidigare har upplevt oljeprisfall och att detta bara är en i raden av 

prisfall. Flera journalister i Stavanger viftar bort det faktum att det har varit en kris och riktar istället 

uppmärksamheten till andra länder som inte har de ekonomiska tillgångar som Norge har och menar att “andra har det 

mycket sämre”. I Stavanger har även flertalet journalister ändrat ordet “oljekris” till “oljeprisfall”, vilket indikerar att 

journalisterna inte uttryckligen vill påstå att staden genomgått en kris. Detta är någonting som inte sker i 

rapporteringen i Aberdeen, trots att journalisterna till viss del är försiktiga med begreppet för att inte skrämma 

lokalbefolkningen.  

 

Journalister som vi pratat med har gett olika svar på hur framtiden kommer att se ut efter sådana omfattande 

krissituationer. Ingen av städerna har tidigare genomgått något som kan jämföras med oljekriserna, vilket gör att 

journalisterna känner sig ovetande till hur framtiden kommer att te sig. Någonting som uppmärksammades genom 

både analyserna av artiklarna och intervjuerna är att det tycks finnas olika bud att utläsa om oljans framtid i respektive 

stad och frågan om oljans framtid tycks vara en individuell fråga.  

 

För att sammanfatta studien i sin helhet har det konstaterats att det återfinns skillnader i hur den lokala rapporteringen 

för hur oljekrisen sker, samt hur gestaltningen av oljekrisens konsekvenser ser ut i dessa sex artiklar. Vår 

undersökning visar även att det finns nationella samband med hur journalisterna uppfattar oljekrisen. De norska 

journalisterna är väl medvetna om att det har pågått en kris, men ser den inte som ödesdiger för framtiden på grund av 
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de ekonomiska tillgångar som redan finns i landet. I Skottland, som i jämförelse med Norge inte har lika starka 

ekonomiska tillgångar, uppfattar de krisen som allvarligare, mycket på grund av att landets ekonomi i högre 

utsträckning är mer beroende av pengarna som kommer från olje- och gassektorn.  

 

Förslag till vidare forskning är att jämföra oljekrisen på lokal och nationell nivå, för att sedan sammanställa detta och 

jämföra städerna emellan. Många journalister i vår uppsats har berättat att rapporteringen inte ser likadan ut på lokal 

och rikstäckande nivå, vilket enligt dem kan bero på olika kunskapsnivå, nyhetsvärdering och liknande orsaker. Till 

vidare forskning kan man intervjua rikstäckande journalister och lyfta fram deras synpunkter på hur rapporteringen 

skiljer sig beroende på var man är placerad. Man kan även gå in djupare på de utlösande faktorerna till oljeprisets fall 

och utlösandet av oljekrisen i respektive städer, för att försöka reda ut vad som kan göras för att förhindra en ny 

eventuell oljekris.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Analysschema till diskursanalys   

  

Från Peter Berglez kap 10 (Ekström & Larsson) 

Redogörelse av rapporteringens huvudsakliga innehåll  

- Huvudsakliga innehåll (och hur den är nyhetsvärderad, närhet till händelsen?) 

- Kartlägga bilder och faktarutor (vilken funktion fyller dessa, kompletterar dem med info eller blir dem 

överflödiga?) 

Nyhetstextens tematiska struktur (makro)  

- Huvudtema (ofta spåras i rubrik och ingress) 

- Delteman 

- Vilka bedöms som viktigt respektive oviktigt  

Nyhetstextens schematiska struktur (makro)  

- a) Vad förmedlas i rubrik och ingress? b) Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar dem? 

(institution, företag, sig själva etc.) c) Historisk bakgrund d) Resonemang/kommentarer kring konsekvenser 

och orsak/verkan från aktörer och journalisten. e) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? f) Vem får 

sammanfatta/dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella händelsen? 

Mikroorienterad analys av nyhetstexten (micro) 

- Textuella luckor, implicit eller frånvarande mening (involveras förförståelse och förkunskaper om den 

aktuella händelsen?) 

- Överflödig eller irrelevant information  

- Lexikala stilen (Ordvalen som används av aktörerna/källorna/journalisten. Bidrar dessa till vinkeln av 

artikeln? Och på vilket sätt, lokal befolkning, Norge/Skottland som land?) 

Sociokulturella kontextualiseringar  

- Vilka sociokulturella processer är texten del av. Hur är den socialt/politiskt villkorad, vilka troliga effekter har 

den?  

- Vad kan texten säga om den sociala praktiken, dvs om det omgivande samhället, vilken roll har den? 

(Krishantering, information till publiken) 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Aberdeen 
- For how long has the oil crisis been affecting Aberdeen? 

- Is the crisis noticeable among the people in the city of Aberdeen? 

- How do you, as a journalist, feel about the reporting about the phenomenon of crisis and the local reporting in 

Aberdeen? 

- Is there any difference in the crisis reporting between local (Aberdeen) and national (Scotland) reporting? 
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- How has the government reacted to the phenomenon crisis? 

- In comparison with the crisis in Stavanger, where the impression is that the local journalists in Norway denies 

the fact that there is a crisis in progress, how do you see the national boundaries affecting the reporting? 

- What do you think, as a journalist and citizen(?)- will it get better or worse in the future for Aberdeen? 

 

Stavanger  
- Hur länge har oljekrisen påverkat Stavanger? Är invånarna i staden medvetna om krisen? 

- Rapporteringen om oljekrisen har ofta en positiv attityd och jag som läsare får en känsla av att krisen inte 

finns/är påväg att försvinna, hur ser ni på det?  

- Finns det någon skillnad i rapporteringen om kris lokalt (Stavanger) och nationellt (övriga Norge)?  

- Hur upplever du, som journalist, att krisrapportering sker lokalt?  

- Tror du att en “vi-känsla” eller någon form av respekt för staden påverkar krisrapportering? På vilket sätt?  

- I en jämförelse med krisen i Aberdeen skrivs det öppet om hur oljekrisen har påverkat samhället negativt, hur 

ser du att nationella skillnader påverkar rapporteringen?  

 

Intervjuguidens tematiska utformning 

Bakgrund  

1. Var kommer du ifrån?  

2. Varför ville du bli journalist? Vilken utbildning har du?  

3. Vad har du tidigare arbetat med?  

Diskussion i Stavanger/Aberdeen 

1. Tycker du att oljekrisen är viktig att prata om? Från din egna erfarenhet när blev oljekrisen märkbar?  

2. På din arbetsplats pratar ni ofta om oljekris?  

3. Har du upplevt att man vill mörka en pågående oljekris?  

Samhälle  

1. Upplever du att rapporteringen för oljekrisen är tendentiös?  

2. Är krisen märkbar bland folket? 

3. Hur ser framtiden ut för staden?  

Yrkesroll 

1. Hur känner du som journalist ansvar för rapporteringen? 

2. Kan du känna att ni representerar en sida mer än en annan? Befolkning vs. politiker? 

3. Hur upplever du att den lokala rapporteringen sker om kris? Vad är den mest förekommande nyheten då det 

kommer till kris? Ekonomi, bostäder, politik, arbete?  

4. Varför tror du att dessa nyheter får ett högt nyhetsvärde?  

 

Etnografiska intervjufrågor Aberdeen 

Before you became a journalist – what did you do? Education? Worked with something else? 

Where are you from?  
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How do you perceive your work as a journalist?  

How do you feel as a journalist, do you feel responsibility about the reporting?  

If I could ask you about the concept of crisis? 

How do you experience the reporting of crisis in Aberdeen?  

Do you feel that the reporting for the oil crisis is angled to someone’s advantage? 

What is the most common news when it comes to crisis? Except the oil perhaps  

Why do you think these news gets a high news value? 

How do you feel responsible for what the people are reading about the oil crisis?  

How do you consider the impact of the oil crisis among the people? 

 

Etnografiska intervjufrågor Stavanger 

Vilken utbildning har du?  

Varför ville du bli journalist?  

Var kommer du ifrån?  

Hur ser du på journalistiken som yrkesroll - vilka är de viktigaste uppgifterna för dig som journalist? 

Tycker du att oljekrisen är viktig att rapportera om?  

Pratar ni ofta om oljekrisen på er arbetsplats? 

Hur upplever du att rapporteringen om oljekrisen sker? Är det någon politisk aspekt involverad?  

På vilket sätt upplever du att det syns på staden att det har pågått en oljekris? Boendepriser, butiker osv.  

Vad är den mest förekommande nyheten då det kommer till rapportering om oljekrisen? Varför, tror du, att just de 

nyheterna får ett högt nyhetsvärde?  

På vilket sätt anser du att journalistyrket är viktigt för kunskapsnivån inom staden? Känner du ansvar för 

krisrapporteringen och för vad människor läser?  

 


