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ABSTRACT

Title:  Framing al-Qaida: A comparative study of two newspapers framing of  
  the network al-Qaida.

Author:   Björn Larsson.
 
Aim:    The study's aim and run-up are to investigate how journalists frame  
   texts, during impact of those standards and values that they have, 
   combined with the organization and in the nation     
   where they work.

Method/Material:  The study looks on how the authors of articles at the Swedish news- 
   paper “Dagens Nyheter” and the Norwegian newspaper “Dagbladet”,  
   uses the concept al-Qaida, in their news rapport, during the period 19:th  
   of mars – 24:th of august 2003. Two  hundred articles were collected  
   and divided into two groups, 1) the explicit group, there the text actu 
   ally treated al-Qaida, 2) the implicit group, there the text e.g. linked  
   to the name al-Qaida and the article itself treated another subject. Is  
   it possible to see differences or resemblances, in the way that journa 
   lists frame their texts? The main theoretical run-up is framing accor- 
   ding to R. Entman (1993). The study works with an overall  hypothesis:  
   that it advises differences between these two countries and newspapers  
   framing of al-Qaida.

Main Results:   Among the explicit articles, the newspaper “Dagbladet” distinguihes  
   themselves most, both in the number of articles and  how many times  
   they used the concept al-Qaida. Among the implicit articles, it is the  
   newspaper “Dagens Nyheter” that have the largest amount of articles,  
   but it is the “Dagbladet” that mentions the concept al-Qaida more   
   times. I therefore draw the conclusion that “Dagbladet” “refers/  
   mentions” al-Qaida considerable more times in their articles than 
   “Dagens Nyheter”. The reason to this is probably the cultural, indivi 
   dual, organizational and national differences that are between the   
   countries. And probably that Norway were a part of the Iraq coalition  
   force's 2003.
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1. INLEDNING

Journalisters objektivitet är delvis beroende av: 1/ i vilken organisation de arbetar, 2/ deras 

egna normer och värderingar, 3/ de nationella intressena och 4/ det geografiska läget. Oavsett 

vilken/et av dessa fyra faktorer som påverkar/influerar journalistens texter, så är individer och 

organisationer olika, beroende på var någonstans de befinner sig. Denna uppsats vill därför 

undersöka om det går att konstatera likheter eller skillnader mellan två olika tidningars sätt att 

skriva om nätverket al-Qaida. Studiens syfte och ansats är att utforska hur journalister ramar 

in sina texter, under påverkan av de normer och värderingar som de själva har, i kombination 

med organisationen och i nationen där de verkar. 1 Dessa influenser kommer delvis från indi-

videns egen socialisation och de kulturer som han/hon tar del av. Men även från de företags- 

och organisationskulturer, där implicita/explicita kanon delvis styr författarens sätt att vara, 

agera och skriva. Individen och organisationen influeras/påverkas i sin tur av faktorer utanför 

företaget. En av dessa faktorer kan exempelvis vara en sorts "nationell anda", vilket kan upp-

stå vid krig, kriser, eller händelser av större karraktär. Denna anda skapas oftast genom olika 

medie kanaler, där representanter på olika sätt "lobbar" för att få mottagarna att tycka som de 

själva gör. Att försöka påverka andra individer,("lobba") behöver inte vara ett explicit ut-

tryckssätt, utan underförstådda budskap förekommer i olika typer av texter. Exempel på detta 

ges i kapitel 4, "Hur påverkan kan yttra sig".

Hur journalister och deras organisationer agerar, kan delvis ses som en kulturell skillnad eller 

likhet hos olika nationer. Oavsett vad undersökningen visar, så går det inte att påstå, att detta 

är den enda sanningen. Det är naturligtvis svårt att veta vad olika individer influeras/påverkas 

av. Men det är snarare ett sätt att förklara, att så här kan det möjligen vara, med utgångspunkt 

från en del av den teoretiska och empiriska kunskap som finns idag. Studien vill därför under-

söka hur artikelförfattarna på den svenska tidningen Dagens Nyheter och den norska tid-

ningen Dagbladet, skriver om nätverket al-Qaida.2 Detta för att ämnet är ett samtida fenomen 

och den mer eller mindre dagliga medierapporteringen, pågått under många års tid. Frågan är 

om det går att se eventuella differenser, mellan de båda ländernas artikelförfattare. Intresset 

och ansatsen är att utforska om det finns skillnader/likheter mellan två tämligen lika kulturers 

(Sverige och Norge) sätt att skriva om begreppet Al-Qaida. 

1 Ordet "ram, ramar, ramverk" etcetera, avser här det engelska ordet, "frame, frames, framing".
2 Den engelska översättningen innebär, ”The Base” (BBC News, 2008-08-07). Al-Qaida stavas olika:  
 al-Qaeda, al-Qaida, al-Qa´ida. (Bajoria, Jayshree, staff writer. 2008-04-18). Dock visar det sig vid   
 eftersökningar på nätet att den första stavningen (al-Qaeda) är den vanligaste i Engelskspråkiga länder,  
 emedan (al-Qaida) används i Sverige och Norge.
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Här frågar jag mig därför om dessa två närliggande länder verkligen är så lika? I och för sig 

skriver alla individer olika, men påverkas samtidigt av sin egen närhet till organisationen och 

nationen. Den övergripande hypotesen utgår därför från, att det råder skillnader mellan dessa 

två länders framing av al-Qaida. Detta framing är den teoretiska ansatsen och är ett sätt att se 

på ”inramning” av texter. 

  1.1  Disposition

Uppsatsen är disponerad på följande vis: Kapitel två tar upp studiens syfte och dess metod. I 

kapitel tre diskuteras kulturer och här ges även en del exempel på hur påverkan kan yttra sig. 

Kapitel fyra ger en bakgrundsbild av de tre inblandade aktörerna: De två tidningarna, Dagens 

Nyheter, samt Norska Dagbladet och nätverket al-Qaida. Kapitel fyra ger en bakgrund av de 

teroretiska ansatserna. I kapitel fem redogörs för de teoretiska ansatserna. Kapitel sex redovi-

sar analys och resultat och kapitel sju avslutar med en diskussion.

2.  DET KULTURELLA PERSPEKTIVET

Studiens ansats är att teoretiskt och empiriskt titta efter skillnader/likheter hos både individen, 

organisationen, nationen och detta ur ett kulturellt perspektiv. Norge och Sverige ligger geo-

grafiskt sätt ganska nära varandra, men det råder ändå vissa skillnader mellan de båda. För-

utom språk, topografi, ekonomi med mera, så finns det en förhållandevis stor skillnad mellan 

länderna, nämligen det fakta att Sverige är neutralt och Norge är både med i NATO,3 samt var 

en del av "Iraq Coalition Troops", från den 20 mars 2003 till oktober 2005. 4 Liknande jämfö-

relse kan även hittas ur ett historiskt perspektiv, som exempelvis andra världskriget, där Norge 

var explicit inblandade i kriget mot Tyskland. Sverige var officiellt neutrala, även om landet 

"spelade under täcket", med bland annat Tyska trupptransporter. Frågan är om ländernas geo-

grafiska närhet till varandra, överspeglas av individernas, organisationernas och nationernas 

kulturella intressen? Studien jobbar därför med en övergripande hypotes, att det råder skillna-

der mellan dessa två länders framing av al-Qaida.

Ansatsen bör här vara att se hur journalister lägger ut och presenterar sina texter kring feno-

menet al-Qaida. På vilket vis ramas artiklarna in i sitt eget sammanhang? Studien kommer 

därför att utgå ifrån att det finns skillnader eller likheter, mellan de båda ländernas skribenter 

i Norge och Sverige. Det som förmodligen åstadkommer detta, är den rådande nations- 5 och 
3 North Atlantic Treaty Organization. Vilket sedan 1949 är en militär allians bestående av 26 länder.
4 Globalsecurity.org, 2007-03-09.
5 Nationskultur är i detta fall lika med nationell identitet, vilket innebär att [...] Den kulturella nationalis- 
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organisationskulturen, men även det som textförfattaren har med sig i form av normer och 

värderingar. Självklart går det inte att säga,- att så är det, men det är ett sätt att förklara hur 

olika typer av länder, organisationer och individer skapar: 1) en gemensam nationsidentitet. 

USA är exempelvis ett heterogent samhälle, där Japan är ett homogent samhälle. Men trots 

skillnaderna, så har båda länderna starka nationella identiteter, en typ av gemensamhet. 6 2) 

Enligt Mats Alvesson finns det en viss skillnad mellan begreppen, organisationskultur och 

företagskultur. Där det sistnämnda delvis står för det som ledningen strävar efter och organi-

sationskulturen mer betecknas som en typ av verklighet. Vilket också kan vara olika typer av 

kulturella fenomen inom organisationen. 7 3) För att förklara individens normer och värde-

ringar, tar jag hjälp av sociologen Pierre Bourdieus begrepp habitus. Vilket beskrivs som en 

typ av handlingssätt och dispositioner som finns lagrade i oss. Det kan också beskrivas som 

”att de är som en uppsättning »hypoteser» om den sociala verkligheten, hypoteser om vad 

som är möjligt och omöjligt (för oss) att göra eller uppnå.” 8 Detta habitus skulle delvis kunna 

tolkas som normer och värderingar, utifrån hur vi individer reagerar och beter oss i olika si-

tuationer. 9 Mats Alvesson beskriver denna process: [...] ”socialisation är den process i vilken 

individen lär sig att ingå i ett visst samhälle eller en grupp och anamma dess synsätt.” [...] 

Därutöver vill jag definiera begreppet kultur, som förvisso har många olika förklaringar, men 

här presenteras som en samling uppfattningar eller andemeningar, vilka implicit delas av en 

skara individer. 10 Dessa kulturer, kan som så mycket annat, vara både positiva eller negativa, 

beroende på nationens, organisationens och framförallt individernas agendor. 11 M.R. Louis 

definierar kulturens mening i Alvessons bok.  ”[...] [kulturens innehåll utgörs av] samtliga 

socialt överförda beteendemönster, en social och konstnärlig uttrycksform, en uppsättning 

gemensamma föreställningar. 12 

 men handlar kort sagt om den kulturella gemenskapens särdrag såsom kärna i en nation." (Castells,  
 Manuel. 1997, 1998, s. 45)
6 Castells, Manuel. 1997, s. 43-44.
7 Alvesson, Mats. 2001, s. 8.
8 Gripsrud, Jostein. 2002, s. 94.
9 Vidare är det min uppfattning att det ingår i vår egen socialisation och att denna är föränderlig, 
 åtminstående för de flesta av oss.
10 Alvesson, Mats. 2001, s. 91.
11 Alvesson, Mats. 2001, s. 94-111, 145-179.
12 Alvesson, Mats. 2001, s. 91.
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3. BAKGRUNDSBESKRIVNING

  3.1 Hur påverkan kan yttra sig 

För att läsaren ska få en bättre förståelse för hur journalister med flera, påverkas av sina egna 

normer och värderingar, sin organisations intressen och ytterst av de nationella representan-

terna, ger jag här ett par exempel från en samtida företeelse. Nämligen Irakkriget som delvis 

är sammankopplat med al-Qaida. Oavsett om nätverket al-Qaida är skyldiga eller ej, så har de 

många gånger använts i propaganda syfte. 

Flera månader innan attacken mot ”World Trade Center” planerade Pentagon, USAs försvars-

högkvarter, en attack mot Irak. Det som hände den 11 september 2001 sågs då som en möjlig-

het/ursäkt, för att kunna inleda kriget. 13 Med hjälp av propaganda enas nationen och befolk-

ningens och mediers förutsättningar byggs upp. ”We are good. Iraq is bad. We love freedom. 

They do not”. 14 Bush administrationen beskyllde Irak, för att ha en nära samvaro med Usama 

bin Laden. I efterhand har det visat sig att inget kunnat bevisats. ”No evidence connecting 

Iraq to Al Qaeda, 9/11 Panel Says”. 15 ”The question which should be asked today is, however, 

what approach democratic societies should take in relation to self-evindently deceptive influ-

encing of public opinion; to overtly manipulate rhetoric.” 16 När krig är nära förestående, eller 

precis har brutit ut, har det visat sig att många länder enas nationellt. Dessutom är det ingen 

direkt nyhet att propaganda används, för att påverka nationen. Akademikern Murray Edelman 

citeras i en Nordicom Review artikel, skriven av Brigitte Mral:

´People who are anxious and confused are eager to be supplied with an organised political order – 

including simple explanations of the threat they fear – and with reassurance that the threats are being 

countered (Edelman 1971:65).´ This is were the propaganda comes in. Most simply propaganda can 

be defined as active influencing of opinion, a unilateral form of rethoric which tries to guide our 

thoughts and feeling towards a certain goal – and not necessarily without our conscious consent, for 

where war is menacing and polarised to such an extent that unilateral messages are welcomed by 

many to provide reality with a sharper outline (Mral 2004:12). 17

Den 14 december 2001, släpper amerikanska regeringen en video om Bin Laden, vilken 

påstås vara hjärnan bakom september dåden. I väst anses videon stärka redan tidigare tankar 

kring Bin Laden. Den muslimska världen reagerar tvärtom och videon anses snarare vara pro-
13 Mral, Brigitte. 2006, s. 46-47.
14 Mral, Brigitte. 2006, s. 47.
15 Eggen, Dan. 2004-06-16.
16 Mral, Brigitte. 2006, s. 61.
17 Mral, Brigitte. 2006, s. 46.
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ducerad/falsk. 18 I sitt nationstal 2002, nämnde presidenten orden "onda" fem gånger och krig 

tolv gånger. Han gjorde inte heller det som presidenter ”normalt” sett brukar göra i krigstider,  

höja skatter för att finansiera kriget, eller be den civila befolkningen om förståelse för de kom-

mande offren och inte heller att stödja veteran administrationen. President Bush bad istället 

amerikanerna att spendera mer pengar och kongressen att minska skatterna.

Under perioden 2001-2003 ”matas” medier med information från officiella källor. Detta 

leder senare till att ett flertal medier ber sina läsare om ursäkt, för att de inte kontrollerat sina 

bakgrundskällor tillräckligt. Den 26 maj 2004 ber tidningen New York Times om ursäkt för att 

de kunde varit mer ifrågasättande, (se kommande citat) när det gällde viss information de fått 

från officiella amerikanska källor, eller deras anställda samarbetspartners. 19 Något senare, den 

12 augusti 2004,  blir Washington Post den sista, ”av de stora” amerikanska tidningarna, som 

ber sina läsare om ursäkt. 20

[…] But we have found a number of instances of coverage that was not as rigorous as it should have 

been. In some cases, information that was controversial then, and seems questionable now, was 

insufficiently qualified or allowed to stand unchallenged. Looking back, we wish we had been more 

aggressive in re-examining the claims as new evidence emerged — or failed to emerge. The proble-

matic articles varied in authorship and subject matter, but many shared a common feature. They de-

pended at least in part on information from a circle of Iraqi informants, defectors and exiles bent on 

”regime change” in Iraq, people whose credibility has come under increasing public debate in recent 

weeks. (The most prominent of the anti-Saddam campaigners, Ahmad Chalabi, has been named as an 

occasional source in Times articles since at least 1991, and has introduced reporters to other exiles. 

He became a favorite of hard-liners within the Bush administration and a paid broker of information 

from Iraqi exiles, until his payments were cut off last week.) Complicating matters for journalists, 

the accounts of these exiles were often eagerly confirmed by United States officials convinced of 

the need to intervene in Iraq. Administration officials now acknowledge that they sometimes fell for 

misinformation from these exile sources. So did many news organizations — in particular, this one.

[...] 21

Ytterligare ett medie exempel kommer från England. På hösten 2002, hade den Brittiska 

tidningen Observers USA korrespondent Ed Vulliamy, lyckats få en före detta CIA-agent, att 

uttala sig om den amerikanska underrättelsetjänstens verkliga bild av Irak. Det visade sig att, i 

18 BBC News 2008-08-07.
19 The New York Times, from the editors. 2004-05-26.
20 Kurtz, Howard. The Washington Post. 2004-08-12.
21 The New York Times, from the editors. 2004-05-26.
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motsats till vad de amerikanska och Brittiska regeringarna påstod, var inte CIA av den upp-

fattningen, att det fanns några massförstörelsevapen i Irak. Vidare att de analyser som gjorts 

av CIA, inte kunnat bevisat något samröre mellan Irak och al-Qaida. Detta bakgrundsmaterial 

användes aldrig av tidningen Observer, utan en av de mest erfarna journalisterna David Rose, 

gick istället i bräschen för ett krig mot Irak. David Rose erkände senare att han använt sig av 

felaktiga källor. I samma skede hade tidningen Observers nya ansvariga gällande den politiska 

bevakningen, stoppat en artikel som behandlade FN:s säkerhetsråd och den andra Irak reso-

lutionen. 22 Samma chef sades ha ett ”osunt nära band” till Tony Blairs informationsansvariga 

Alastair Campell. ”Lärdomen är att det kan vara farligt om enskilda nyhetsreportrar får en för 

dominerande ställning på en tidning.” 23

De ovanstående exemplena ger en bild av hur regeringspåverkan kan yttra sig. Men jag antar 

att organisationerna till viss del varit medskyldiga och framförallt individerna själva, som 

förväntas vara sakliga. Jag frågar mig då: vad, vem eller vilka är det som försöker påverka? 

I detta fall är det både den sittande presidenten och ett urval av hans medarbetare, som via 

medier försöker sanktionera ett krig mot Irak. Det visar sig dessutom att informationen sprider 

sig till andra länder. Detta som i det ovanstående exemplet, där en Engelsk journalist försöker 

påverka sina läsare att acceptera ett krig mot Irak. Både USA och England är förvisso de som 

skickat mest trupper till Irak, vilket borde vara ett underlag för vissa politiska agendor. Som 

exempelvis att påverka omgivningen till en möjlig positiv attityd. 

  3.2 Sammanfattning av Norge och Sverige

Denna sammanfattning syftar till att ge en introduktion till den kommande, något mer specifi-

cerade texten, gällande de båda tidningarna och länderna de verkar i. 

Sverige och Norge är i mångt och mycket ganska lika, men där finns också skillnader. Sverige 

är inte med i NATO, vilket Norge är. Sverige är med i EU, vilket Norge inte är. Dessa med-

lemsskap i de olika organisationerna påverkar ländernas sätt att agera. I Norges fall så var de 

en av deltagarna i "Iraq coalition forces" (2003-2005), vilket i slutändan ledde till ett uttalat 

hot från organisationen al-Qaida. Detta ledde vidare till förhöjd säkerhet och mer utgifter. Så 

22 Den andra Irak resolutionen gällde USAs rätt att gå in i Irak. Detta debatterades livligt i FN och alla var  
 inte för en sådan lösning. Genom att artikeln stoppades, gavs inte heller läsarna möjligheten att själva  
 kunna ta ställning till problematiken (Vinocur, John, 2003-01-06).Den politiskt ansvarige på tidningen  
 Observer, hade på så vis släppt på sin objektivitet och blivit påverkad av engelska politiker, 
 till att göra så.
23 Bergstrand, Mats. 2008-11-04.
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frågan är om denna undersökning kan se dessa eventuella skillnader i journalister sätt att rama 

in sina texter, vilket redovisas under analys och resultat.

Norge och Sverige strävar efter samma typ av utrikespolitiska budskap. Länderna samarbetar 

och det norska näringslivet har investerat mycket pengar i den svenska motsvarigheten. De är 

de ända två länderna i världen som ger 1% av BNI (bruttonationalinkomsten) i bistånd. 7% av 

Norges och 8% av Sveriges befolkning läser tidningar en vanlig dag. 16% i Norge och 17% i 

Sverige använder sig av Internet en vanlig dag. 38% i Norge och 27% i Sverige tittar på TV 

en vanlig dag. 20% i Norge och 27% i Sverige lyssnar på radio. Siffrorna gäller 2007 och 

baserar sig på hur lång tid som vi använder oss av respektive medier. 24 Tittar vi istället på hur 

många av ländernas innevånare som använder Internet dagligen, så är siffran i Norge 66% och 

i Sverige 58% (2007). 25

  3.3 Dagens Nyheter

Dagens Nyheter utkom första gången den 23 december 1864. År 2008 har DN cirka 580 

anställda och omsätter 1,9 miljarder, varav 65% kommer från annonsintäkter. 26 Den är idag 

Sveriges största morgontidning, med en vardagsupplaga om 344200 ex. (2007). Sedan i slutet 

av 1980-talet kallar sig tidningen oberoende liberal. Tidningen ägs av Bonnier AB, vilka har 

26,3% (946300 ex., 2007) av den totala dagspressupplagan, fördelat på nio tidningar. Bonnier 

gruppen är också Sveriges största medieägare, med intäkter om 15,7 miljarder kronor. Företa-

get finns inte bara i Sverige utan nästan hälften av intäkterna kommer från andra länder, vilket 

innebär att Bonnier gruppens totala intäkter 2007, var 30,8 miljarder kronor. 27 På Bonniers 

hemsida beskrivs Dagens Nyheter på följande vis:

Dagens Nyheter ska i enlighet med sin tradition göra en bred kvalitetstidning som fungerar som Sve-

riges viktigaste sociala och demokratiska torg. DN ska mer än någon annan tidning spegla livets och 

samhällets mångfald, ge orientering, bidra till förklaring, värden och riktning, samt tillhandahålla 

värdefulla verktyg. DN är huvudstadstidningen. 28

 

  

24 Nordicom, 2007.
25 Flisen, Terje & Harrie, Eva (red.), 2008, s. 30.
26 DN.INFO 2008.
27 Nordicom. 2008. Mediestatistik.
28 Bonnier. 2008.
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  3.4 Sverige

Tillika Norge är Sverige en konstitutionell monarki, vår konung heter Carl XVI Gustaf. Även 

i Sverige fungerar kungen mer som en marknadsförare av landet, än att inneha någon verklig 

makt, vilket ligger hos den sittande regeringen. Sverige är sedan 1995, medlem i Europeiska 

Unionen (EU). Även om landet strävar efter att vara neutralat i krigstider, så har inträdet i 

EU i kombination med en världslig förändring, gjort att Sverige mer aktivt deltar i säkerhets-

samarbetet inom EU. Sverige har sedan årskiftet 2001/2002 skickat militär representation, via 

ISAF styrkan (International Security Assistance Force ) till norra Afghanistan, (nära samar-

bete med Finland, men även Norge finns där). Svensk militär finns också sedan 1999 i Kosovo 

och består idag av 251 personer, som har till uppgift att stödja fred och säkerhet i Pristina 

området. Även detta är sanktionerat av ett FN mandat, där ett flertal NATO och icke NATO 

länder deltar med cirka 15000 personer. 29

  3.5 Dagbladet

Dagbladet gavs för första gången ut den 2 januari 1869. Tillika Dagens Nyheter är den obe-

roende liberal och ägs av Berner Gruppen AS. 30 Företaget har inga övriga ägarintressen inom 

samma genré, förutom att organisationen aktiebolagsmässigt är uppdelad i fyra andra företag: 

Dagblad - Trykk AS (100.0%), Dagbladet AS ( 99.0%), DB Medialab AS (100.0%), NHST 

Media Group AS ( 20.5%). Bakom denna konstellation finns: Dagens Næringsliv AS, Intra-

Fish Media AS och Fiskeribladet Fiskaren AS. Dessa ägs i sin tur av ett flertal andra företag. 31 

Pappersupplagan toppades 1994 med 228834 ex. och har sedan dess sjunkit till 135611 ex., 

2007. 32 Däremot är tidningens webbupplaga betydligt starkare och sedan tidningen har kom-

mit ut i nätupplaga, har den ständigt fått högre läsarsiffror: Unika besökare (=unika webblä-

sare), vecka 41: 2003 - 654243 st., 2004 -  1346474 st., 2005 - 1331654 st., 2006 - 1618083 

st., 2007 - 1694292 st., 2008 - 1855826 st. 33 Så här beskriver sig koncernen:

Konsernet skiftet i mai 2007 navn til Berner Gruppen AS og omfatter i dag virksomhetsområdene 

avis, trykkeri, digitale medier og eiendom/forvaltning. Konsernets forretningside er å nå lesere, bru-

kere og annonsører gjennom løpende innholdsproduksjon, sterke merkenavn og mediekompetanse. 34

29 Regeringskansliet, 2008-12-08.
30 F.d. Avishuset dagbladet AS, företaget bytte namn 2007.
31 Medieregistret 2008.
32 Medienorge 2008
33 TNS Gallup Norge 2008.
34 Berner Gruppen AS, 2008.
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  3.6 Norge

Norge är en monarki och statschefen heter Kung Harald V. Regeringschefen heter Jens Stolten-

berg och representerar, det norske Arbeiderparti. I det sista valet, september 2005, bildade tre 

partier regering: Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstre och Senterpartiet. De fick tillsammans 87 

mandat av stortingets totala 169 st. De viktigaste partierna med mandat i regeringen är: Arbei-

derpartiet 43, Höyre 38, Fremskrittspartiet 26, Sosialistisk Venstreparti 23, Kristelig Folkeparti 

22, Senterpartiet 10, Venstre 2.

Landet är ej med i EU, men däremot i EU:s samarbetsorganisation gällande miljöfrågor, EEA  

(European Environment Agency) 35 och  EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). 36 

Därutöver medlem i EFTA (European Free Trade Association) 37 som består av fyra medlemmar: 

Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz. Norge är också medlem i den militära samarbetsorga-

nisationen NATO. 38 Nationen har i två folkomröstningar, (1972 och 1994) sagt nej till att vara 

medlem i Europeiska Unionen. Även den politiska oenigheten gör sig gällande, där Arbeider-

partiet och Høyre är för ett medlemskap, emedan Sosialistisk Venstre, Senterpartiet, Kristelig 

Folkeparti och Venstre är emot. 39 Landet står förvisso utanför den Europeiska gemenskapen, 

men det förs en aktiv Europapolitik och Norge bidrar även ekonomiskt via EES avtalen.

Landets utrikespolitiska strävan är att bekämpa fattigdomen, de mänskliga rättigheterna och 

biståndet.  Dessutom framhäver de att FN (Förenta Nationerna) och folkrätten är viktiga inslag 

i omvärldspolitiken. Kruxet för Norge är deras medlemsskap i alliansen NATO, där artikel fem 

i stadgarna säger att, det förväntas en solidarisk assistens av medlemmarna, vid territoriella 

angrepp. Norge bidrar via NATO, med militära fredsbevarande styrkor, till ett flertal oroshärdar 

världen över. De ska dessutom vara delaktiga i en EU snabbinsatsstyrka, tillsammans med: Est-

land, Finland och Sverige (och ett flertal andra Europeiska länder). Även om Norge är medlem 

i NATO, men ej i EU, som för Sveriges del är tvärtom, så står länderna varandra nära. Bandet 

mellan länderna definieras som, språkförståelse, gemensam historia, kulturellt arv, folkliga ge-

menskaper, liknande utrikespolitik och starka ekonomier. Vidare är handels-, arbets- och turistut-

bytet mellan länderna högt och Norge har under de senare åren investerat mycket pengar i det 

svenska näringslivet. Dessutom ingår nationerna i en gemensam el-marknad. 40

35 EEA 2008.
36 EES 2008.
37 EFTA 2008.
38 NATO 2008.
39 Exportrådet (2007-03-14). Landpromemoria Norge.
40 Exportrådet (2007-03-14). Landpromemoria Norge.
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Den 20 mars 2003, när USA inledde kriget mot Irak, var Norge en del av "Iraq Coalition For-

ces". Norge hade tillika sin NATO granne Danmark, fått flera förfrågningar från USA, om att 

bidra militärt. Soldaterna som skickades ner tillhörde ingenjörstrupperna och hade ett FN man-

dat och tanken var att de skulle ge humanitär hjälp. Hemmakritiken var hård, bland annat för 

att soldaterna var fullt stridsutrustade och det uppfattades inte på hemmafronten som humanitär 

hjälp. Dessutom var chansen stor att den humanitära hjälpen kunde tas för stridande förband. 

Kritiken gjorde att de drog sig ur i oktober 2005. 41  En del av denna kritik, var bland annat hur 

omvärlden skulle uppfatta landet Norge, med tanke på att fredspriset delades ut. Undantaget en 

viss representation av NATO piloter i kosovo konflikten, så var detta första gången landet var i 

ett krigsliknande tillstånd, sedan andra världskriget. Känslorna var spridda och detta krig fanns 

fortfarande kvar i minnet hos många. 42

I norra Afghanistan har både Sverige och Norge militär representation, i den så kallade ISAF-

styrkan, (International Security Assistance Force). Uppgiften är att hjälpa till med återupp-

byggnaden av landet, vilket i detta fall innebär patrullering och stöd till lokal polis och militär. 

Norge har också ett skyttekompani placerat i Mazar-e Sharif, vars uppgift är att rycka ut vid 

krissituationer. 43

Norges aktiva deltagande i olika krig och såsom medlem i NATO, gjorde att de 2003 blev 

hotade av al-Qaida. 44 Hotet kom via ett ljudband från Usama bin Ladens närmaste man. Ter-

rorhotet gjorde att Norge förstärkte sitt skydd kring olje- och gasplattformarna, vidare fick 

gränsstationerna ny utrustning, för att kunna upptäcka radioaktivt material. Vidare har de köpt 

in utrustning för att kunna tvätta människor efter en eventuell biologisk attack. 45 Samt attNorge 

och Sverige har som enda länder i världen, målet att ge 1% av BNI (bruttonationalinkomsten

till fattigdomsbekämpning. 46

  

  

41 GlobalSecurity.org 2007-03-09.
42 Janzon, Beatrice. 2007-02-20.
43 "Sverige har deltagit i ISAF sedan styrkan inrättades vid årsskiftet 2001/02. Sedan sommaren 2004  
 finns huvuddelen av det svenska förbandet på omkring 390 personer i norra Afghanistan." (Regerings 
 kansliet 2008-12-08. ISAF i Afghanistan). " Norske soldater er i Afghanistan gjennom Nato-ledede Isaf  
 (International Security Assistance Force). Styrken ble opprettet 6. desember 2001 etter et vedtak i FNs  
 sikkerhetsråd. Isaf er i Afghanistan etter anmodning fra afghanske myndigheter." 
 (mil.no, 2009-02-26, Om styrkene og Isaf).
44 Leksnes, Knut, 2003-05-22.
45 Janzon, Beatrice. 2007-02-20.
46 Norge.se, 2008.
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  3.7 al-Qaida

Usama bin Ladin föddes 1957 och är ett av femtiofyra barn, till den rike Saudiske affärsman-

nen Muhammad bin Ladin, som omkom i en flygolycka 1976. Fadern började sin bana som 

bärare i byggbranschen och avancerade senare till murare. Med tur och skicklighet lycka-

des han komma i kontakt med det Saudiska kungahuset och blev så småningom kungahuset 

främste byggherre. Många av hans barn pendlade mellan ett liv av strikthet i Saudi-Arabien 

och ett utsvävande lyxliv liv i städer som: London, Washington och New York. Undataget 

var dock Usama, som ägnade sig åt religiösa funderingar i unga år och detta förde honom i 

konflikt med det Saudiska kungahuset. Usama klandrade kungahuset för att ha sålt ut lan-

det till amerikanska representanter. När Saddam Hussein 1990 invaderade Kuwait för första 

gången, så förstod kungahuset att den Irakiske tyrannen snart skulle kasta lystna blickar på de 

Saudiska oljefälten. De ville därför ha militär hjälp från USA. Dock var religionen ett hinder 

och det krävdes en fatwa (ett påbud), för att landet skulle kunna acceptera hjälp från ett icke 

muslimskt land (och dessutom från USA, som ej sågs med blida ögon i Saudi-Arabien). 47 En 

fatwa levererades av stormuftin bin Baz, vilket av Usama betraktades som ett helgerån. Han 

erbjöd därför kungahuset att leda och finansiera en egen gerilla, vilka skulle befria Kuwait. 

Kungahuset sa nej och Usamas familj oroade sig för att familjens affärer skulle lida av Usa-

mas sätt att agera. De köpte ut honom, samtidigt som de bröt det familjära förhållandet. I 

samma veva fråntog den Saudiska staten hans medborgarskap. 48

I början av 1980-talet kom Usama bin Ladin till Afghanistan, där han deltog i det heliga kriget 

(jihad 49) mot Sovjetunionen. Han knöt flera kontakter, där många av de inblandade propage-

47 "A fatwa is an Islamic religious ruling, a scholarly opinion on a matter of Islamic law.
 A fatwa is issued by a recognized religious authority in Islam. But since there is no hierarchical priest 
 hood or anything of the sort in Islam, a fatwa is not necessarily "binding" on the faithful. The people  
 who pronounce these rulings are supposed to be knowledgable, and base their rulings in knowledge and  
 wisdom. They need to supply the evidence from Islamic sources for their opinions, and it is not uncom- 
 mon for scholars to come to different conclusions regarding the same issue." (About.com:Islam, 2008).
48 Rudbeck, Carl. 2008-09-27.
49 " The word Jihad stems from the Arabic root word J-H-D, which means "strive." Other words derived  
 from this root include "effort," "labor," and "fatigue." Essentially Jihad is an effort to practice religion 
 in the face of oppression and persecution. The effort may come in fighting the evil in your own heart,  
 or in standing up to a dictator. Military effort is included as an option, but as a last resort and not "to  
 spread Islam by the sword" as the stereotype would have one believe. (About.com:Islam, 2008). Den  
 franske islamologen Giles Keppel, beskriver jihad på följande vis: [...]" betyder på arabiska ánsträn 
 gning´. Jihad är den självprövning, den utmaning en troende utsätter sig för i avsikt att bli så god   
 muslim som möjligt. Detta är vad islamska mystiker menar när de talar om jihad - en ytterst personlig  
 sak. men termen kan också ha en militär betydelse. Om Umma, den stora islamska genemskapen, hotas,  
 då är det enligt Koranen varje troende muslims plikt att försvara denna gemenskap, att praktisera de 
 fensiv jihad, ett heligt försvarskrig. Men det finns också en offensiv jihad som innebär en aktiv ansträng 
 ning att sprida islam - ett krig då muslimer går till anfall mot icke-muslimskt territorium. 
 (Kumm, Björn. 2003, s. 254).
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rade för nödvändigheten av det heliga kriget. I USA fattade man snart att det pågående kriget 

var politiskt "hetstoff", varför man började att stödja gerillakrigarna i Afghanistan. Usama bin 

Ladin var en av dem som fick ekonomiska bidrag från USA. Han började därför att samarbeta 

med den Saudiske säkerhetschefen, prins Turki bin Faisal, som slussade pengar och utrustning 

till Usama. Pengarna användes till att utbilda frivilliga unga män som kom från: Egypten, Pa-

kistan, Sudan, Somalia, Filippinerna, Asien och Afrika. Även frivilliga från USA och Europa 

kom för att delta i det heliga kriget mot Sovjetunionen. När sedan kriget tog slut, återvände 

många till sina ursprungsländer och påbörjade egna uppror. I Algeriet påbörjades ett blodigt 

uppror. I Kashmir, som ligger mellan Pakistan och Indien, förstärktes den lokala gerilla rörel-

sen och nya oroligheter blossade upp mot den indiska närvaron. 50

Usama var fortfarande kvar i Afghanistan och hade format nätverket al-Qaida, vilket betyder 

"basen". Till organisation slöt sig ett flertal kända terrorister, bland annat den Egyptiske läka-

ren Ayman al Zawahiri, som representerade den Islamska rörelsen Jama á Islamiya. Läkaren 

hade nyligen avtjänat ett treårigt fängelsestraff för sin inblandning, av mordet på de Egyptiske 

presidenten Anwar Sadat. CIA (Central Intelligence Agency) som tidigare hade försökt att 

få Sovjetunionen att blöda och på så vis sponsrat gerilla krigarna i Afghanistan, blev istället 

huvudaktören i gerillakrigarnas nya heliga krig. Nyheten blev en typ av gränsöverskridande 

terrorism, där många av de tidigare krigarna istället började samarbeta på ett internationellt 

sätt. Många av Afghan veteranerna slog sig ner i USA och blev föremål för FBIs (Federal 

Bureau of Investigation) vakande öga. Där fanns bland annat den blinde shejken Omar Abdel 

Rachman, vilken var en av grundarna till det militanta Jama á Islamiya. Shejken hade varit 

den som uppmanat sin anhängare att mörda den Egyptiske presidenten Sadat. Otroligt nog så 

fick han trots detta ett visum till USA, med hjälp av CIA, på ambassaden i Sudan. 51 I Afgha-

nistan så hade han varit en av dem som samarbetat med CIA, vilket förmodligen var en av 

anledningarna. 52

50 Kumm, Björn. 2003, s. 246 f.
51 Det ironiska i sammanhanget, är att många av de gerilakrigare som skickades till Afghanistan utbildades  
 av CIA och amerikanska armen vid 82:a fallskärmsdivisionen vid Fort Bragg i USA. Som en del av  
 Fort Bragg finns också John F Kennedy Special Warfare Center. Här har olika typer av gerillakrigare  
 utbildats av USA sedan mitten av 1960-talet. Många av dessa krigare vände sig sedan emot   
 USA, för att idka terrorverksamhet. (Kumm, Björn. 2003, s. 250). Ett liknande exempel kommer från  
 konflikten mellan Pakistan och Indien, där Pakistans militär byggt upp de blandade grupper av islamis 
 tiska beväpnade individer, som skulle strida mot Indien i Kashmir området. Idag har dessa grupper vänt  
 sig mot Pakistan och härifrån kommer det största terrorhotet mot USA. 
 (Holmgren, Mia. 2008-12-27, s. 34 f).
52 Kumm, Björn. 2003, s. 248 ff.
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I Brooklyn New York öppnades en flyktingmottagning, al-Khifah som blev mera känd som 

Jihad-centret. Detta leddes av den tidigare palestinske gerilla krigaren Abdallah Azzam, som 

under 1980-talet rest runt i USA för att värva krigare till Afghanistan. Azzam var även god 

vän med Usama bin Ladin. Flyktingmottagningen övertogs senare av den blinde shejken 

Omar Abdel Rachman anhängare. I omgivningen av flyktingmottagningen värvades också 

ett flertal av de personer som var inblandade i sprängningen mot World Trade Center (1993), 

samt i mordet på Meir Kahane (1990), som var ledare för Jewish Defense League. 53

USA blev sedermera, efter krigsslutet i Afghanistan, det nya målet och betraktades av Usama 

bin Ladin, som en världslig fiende. Orsakerna var bland annat att, USA stödde sekulära 

regeringar som Egypten, vilket Usama fann direkt besvärande. Vidare att USA hade ett eget 

historiskt terrorbeteende, som exempelvis bombningen av Hiroshima, under andra världskri-

get. Långt innan terrorattacken 9/11, mot World Trade Center hade Usama bin Ladin  förklarat 

att USA förtjänade att stå som mål, då de var de största terroristerna i världen. 54 Andra utta-

landen av bin Ladin sade att: det var oacceptabelt att USA ockuperade helig muslimsk mark, 

som den Arabiska halvön, där de plundrade dess rikedomar, dikterade villkoren, förnedrade 

de bosatta, terroriserade deras grannar och använde sina baser till att slåss mot de muslimska 

grannländerna. I samband med detta uttalade också bin Ladin en fatwa. 

Every muslim has an individual duty to join him in a righteous war to kill the Americans and their 

allies. Their obligation was not only to kill the Americans but also to plunder their money wherever 

and whenever they find it. He sealed his fatwa with the reassurance that every muslim who believes 

in God and wishes to be rewarded should comply with God´s order. 55

I juni 2000 kom fyra arabiska, före detta studiekamrater, till USA. Det var egyptiern Moha-

med Atta, Marwan al-Shehhi från (född i) Förenade arabemiraten, saudiern Hani Hanjour 

och libanesen Ziad Jarrah. Dessa fyra agerade piloter på de flygplan som den 11 september 

2001, kraschade in i World Trade Center (2 st.), Pentagon (1 st.) och det sista fjärde planet i 

terrängen i Pennsylvania. 56 Efter attacken, förklarade president Bush krig mot terrorn. I no-

vember 2001 bombarderades den Afghanska huvudstaden Kabul av Amerikanerna och deras 
53 Kumm, Björn. 2003, s. 250 f..
54 Även om terrorism inte kan försvaras, så går det att många gånger att ifrågasätta individers/länders sätt  
 att vara och göra. I USAs fall finns det många frågetecken, där just individer (eller hökar som de kal- 
 las i Amerika) på olika sätt "lobbar" för att få igenom sina egna agendor. Detta innebär att kulturer ter  
 sig väldigt olika i olika länder. Det som ett lands representanter ser som ett nödvändigt måste, kan ses ur  
 en helt annat perspektivt, i ett annat land. (egen kommentar).
55 Juergensmeyer, Mark. 2000, 2003, s. 182.
56 Kumm, Björn 2003, s. 252 f.
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allierade, cirka 3000 personer dog. Antalet döda var ungefär lika många som vid World Trade 

Center incidenten. Den stora anledningen till attacken, var att Kabul regimen vägrat att lämna 

ut Usama bin Ladin till Amerikanerna. 57 Den 20 mars 2003 gick "Iraq Coalition Forces" in i 

Irak, för att störta Saddam Hussein.

Stora belöningar utlystes av Amerikanerna, för "the most wanted terrorists". Saddam Hussein 

och ett flertal av hans före detta medarbetare hittades så småningom. Däremot har ännu ej i 

dag, Usama bin Ladin hittats, dock en del av hans kollegor. Detta innebär att han befunnit sig 

i det heliga krigets ansats (jihad) under drygt 25 års tid och nästa år (2009) fyller han 52 år, 

fortfarande "i frihet". Usama bin Ladin och hans nätverk Al-Qaida, har under årens lopp både 

beskyllts och varit inblandade i ett flertal händelser, som inte tas upp i denna undersökning. 

Denna text ger endast en översiktlig bild, för att försöka förklara en del av de bakomliggande 

orsaker som finns.

4. TEORETISK BAKGRUND

En C-uppsats huvudsakliga syfte sägs vara att studenten ska kunna behandla och tillgodogöra 

sig de teorier, som studien lutar sig emot. Min uppfattning är att de teorier som skapas är 

framlagda av enskilda individer och bekräftas oftast av andra för att vara gällande. Alternativt 

om flera individer nått en typ av konsensus, så skapas ett paradigm. 58 Detta innebär att de 

teorier som här framledes presenteras, är gällande för denna tidsepok och förmodligen kom-

mer att se annorlunda ut i framtiden, vilket historien som regel brukar visa. En teori behöver 

inte heller vara hela sanningen, utan kan vara en del av denna. Det är mycket som påverkar 

oss individer och det som gäller en dag, behöver inte nödvändigtvis gälla nästa dag.

Att framing är den huvudsakliga teoretiska ansatsen, beror på att denna metod användes vid 

mina tidigare efterforskningar kring Irakkriget och jag tyckte den fungerade bra. Jag lutar mig 

dessutom mot tidigare gjorda framing studier där, mer eller mindre, samma tillvägagångssätt 

har använts. Här finns Dimitrova och Strömbäcks, Mission Accomplished? Framing of 

the Iraq War in the Elite Newspapers in Sweden and the United States. De jämförde hur 

framing yttrade sig kring Irak kriget, mellan tidningarna; Dagens Nyheter och The New York 

57 Kumm, Björn 2003, s. 258 f.
58 [...] "ett bland forskare överenskommet mönster för vilka grundläggande teoretiska antaganden ska  
 betraktas som givna och vilka vetenskapliga metoder som bedöms som legitima." Detta [...] "utgår  
 från antaganden att den vetenskapliga gruppen vet hur världen ser ut. En stor del av verksamhetens  
 framgång är beroende av gruppens villighet att försvara detta antagande, ibland till ett högt pris." 
 (Molander, Joakim. 2003, s. 142 f.).
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Times. 59 Matthes & Kohring har i sin studie, The Content Analysis of Media Frames: Toward 

Improving Reliability and Validity, undersökt hur framing yttrar sig kring ämnet, bioteknologi 

i The New York Times. 60 Vidare har Edy & Meiricks undersökning, Wanted, Dead or Alive: 

Media Frames, Frame Adoption, and Support for the War in Afghanistan, tittat efter hur de 

amerikanska bolagen; CBS, ABC & NBC, agerat under sina nattliga TV sändningar. Målet var 

att se hur bolagen fört fram sina "inpackade" budskap, dvs. framing. Här användes fyra hu-

vudsakliga frames; "a war frame, a crime frame, a mixed crime and war frame, or as neither." 
61 Värt att notera är att de använder sig av både framing begreppet och innehållsanalys, när 

de presenterar: 1) Tillvägagångssätet, "Method - Content analysis" och 2) "Results - Content 

analysis of media frames." 62 

Då journalisternas normer och värderingar, kommer delvis från sin egen socialisationsprocess. 

Tillika i en kombinationen från organisationens och den nationella andan, kommer studien 

även att använda sig av Shoemakers & Reeses, Theories of  Influences on Mass Media Con-

tent. 63 De tar förvisso upp individens egna normer och värderingar, men tanken är här att leta 

efter annat som påverkar journalisten, i hennes omgivning. Vid jämförelsen mellan Norge 

och Sverige utgår jag ifrån Wirths & Kolbs, most similar systems design, vilken försöker hitta 

kulturella skillnader, där länder är så lika som möjligt. 64 

 

  4.1 Framing

1993 skrev Robert M. Entman en välkänd artikel i tidningen "Journal of Communication", 

vars namn var, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm". 65  Entmans ansats 

var att uppmana akademiker, att samla sina insikter och teorier inom ett och samma fält, istäl-

let för att kunskapen skulle splittras på ett flertal olika. På detta vis skulle den samlade lärdo-

men kunna föras vidare till andra forskare. Han menade vidare att idén om framing, erbjuder 

en studie om just detta fragmentariska koncept, som Entman hade identifierat. Trots att fram-

ing funnits både inom den sociala- och humanvetenskapen, fanns det ingen generell teoretisk 

ansats, på vilket vis framing blev inbäddat och gjorde sig känd i texter. Oavsett frames spe-

cifika användningsområde, så erbjuder frames ett sätt att beskriva kraften i en kommunikativ 

59 Dimitrova, Daniela V. & Strömbäck, Jesper. 2005.
60 Matthes, Jörg & Kohring, Matthias. 2008.
61 Edy A., Jill & Meirick C., Patrick. 2007.
62 Edy A., Jill & Meirick C., Patrick. 2007, s. 125, 128.
63 Shoemaker J., Pamela & Reese D., Stephen 1996.
64 Wirth, Werner & Kolb, Steffen. 2004, s. 97 ff.
65 Entman M., Robert. 1993, s. 51.
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textmassa. Framing involverar speciellt något utvalt, vilket tydliggörs. raming innebär att 

välja ut en viss del av en uppfattad verklighet och göra denna mer tydlig i en text. Detta på 

ett sådant vis att vissa delar kan framhävas på ett mer explicit sätt, för att förstärka texten. 

Ett typiskt exempel kan vara hur journalisten i sin text, pekar ut speciella ting som bra eller 

dåligt, vilket inte explicit behöver stå, utan kan mer handla om morala värderingar som på ett 

mer implicit sätt framhävs i texten. Vidare att vissa textrader kan poängteras, för att på så vis 

förstärkas gentemot omgivningen. Även att vissa lösningar på eventuella problem föreslås, 

vilket i slutändan är en typ av påverkan av textförfattaren. 66

Entman säger vidare att det finns fyra saker i kommunikationsprocessen som påverkar bud-

skapet: kommunikatören, texten, mottagaren och kulturen. Kommunikatören gör medvetna 

eller omedvetna val, som styrs och organiseras av individens normer och värderingar. Texten 

i sig självt har en närvaro/frånvaro av vissa ledtrådar, stereotyper, information och meningar, 

som innehåller en förstärkt ämnesgrupp av fakta eller åsikter. Mottagarens tankesätt och slut-

ledning av texten, är beroende av hur hon tolkar budskapet. 67

[...] The culture is the stock of commonly invoked frames; in fact, culture might be defined as the 

empirically demonstrable set of common frames exhibited in the discourse and thinking of most 

people in a social grouping. Framing in all four locations includes similar functions: selection and 

highlighting, and use of the hightighted elements to construct an argument about problems and 

their causation, evaluation, and/or solution. [...] Text can make bits of information more salient by 

placement or repetition , or by associating them with culturally familiar symbols. However, even an 

unillustrated appearance of a notion in an obscure part of the text can be highly salient, if it comports 

with the existing schemata in a receiver´s belief system. By the same token, an idea emphasized in a 

text can be difficult for receivers to notice, interpret, or remember because of their existing schemata. 

[...] 68

Författaren diskuterar vidare hur framing kan påverka de politiska budskapen. Politiker som 

söker stöd kan modifiera eller påverka textförfattaren på ett sådant sätt att mottagaren kan ha 

olika uppfattningar om textinehållet, eller att texten styrs åt ett speciellt håll för att just motta-

66 Entman M., Robert. 1993, s. 51 f.
67 Alla vi individer tolkar texter olika, beroende på hur vi själva är. "En text är en »väv» av    
 tecken med flera möjliga betydelser, och genom att foga samman dessa tecken  på olika sätt ökar   
 också antalet betydelsemöjligheter. De flesta texter kännetecknas följaktligen av polysemi,   
 betydelsemångfald. Betydelsen hos ord och andra tecken förändras dessutom med tiden, och det 
 uppfattas olika i skilda samhällen och kulturer." (Gripsrud, Jostein, 2002, s. 173)
68 Entman M., Robert. 1993, s. 53.
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garen ska uppfatta texten såsom avsändaren vill framföra budskapet. 69 Här tar Entman upp ett 

exempel från det första Irak - Kuwait kriget där amerikanska medier, på ett mer explicit sätt, 

inte argumenterade för att krisen skulle lösas via förhandlingar. Nämligen att mediers texter 

endast innehöll ett botemedel, vilket innebar: krig nu - eller sanktioner nu och krig senare. 

Även de moraliska värderingarna, problem definitionerna och orsaks analsyerna var likasin-

nande. 70

Entman som i artikeln just "lobbat" för att framing skulle kunna vara det gemensamma pa-

radigmet, gällande både för att studera publiken och deras sätt att rösta inom den politiska 

vetenskapen. Framing skulle även kunna användas till kognitiva studier inom socialpsyko-

login och etniska undersökningar inom kultur och sociologiska studier. Som avslutning ger 

Entman en del förslag inom: den offentliga självständigheten, den journalistiska objektivite-

ten, innehållsanalsys och den allmänna opinionen, samt den normativa demokratiska teorin. 
71 Författaren utvecklar senare sitt begrepp frames och i boken Projections of Power så säger 

han följande: 

[...] this study applies the term ´schemas´to interpretive processes that occur in the human mind, and 

applies ´frames´to texts. Schemas are clusters or nudes of connected ideas and feelings stored in the 

memory. These clusters neighbor each other psychologically and perhaps physiologically, so are 

likely to be thought together. 72

  4.2 Svar på Entmans artikel

Svaret på Entmans artikel får delvis stå för hur andra vetenskaper ser på begreppet framing, 

vilket även innebär en presentation av forskningsläget inom området. Ett flertal debattartiklar 

dök upp under årens lopp.

Dietram A. Scheufele skriver om "framing as a Theory of media Effects". 73  Han menade att 

framing utmärktes av både teoretisk och empirisk svaghet och vill med sin artikel strukturera 

de splittrade ansatserna inom den politiska kommunikationen. De tidigare inriktningarna inom 

framing kunde kategoriseras som antingen medie frames eller individuella frames. Definitio-

nen av medie frames står (enligt Gamson och Modigliani 1987) för,  [...] "a central organizing 

69 Som exempelvis de påverkansfaktorer som beskrivs under kapitel 4.1: "Hur påverkan kan yttra sig".
70 Entman M., Robert. 1993, s. 55.
71 Entman M., Robert. 1993, s. 57.
72 Entman M., Robert. 2004, s. 6f.
73 Scheufele A., Dietram. 1999, s. 103.
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idea or story line that provides meaning to an unfolding strip of events" [...]. 74 Här har Scheu-

fele tagit upp ett flertal olika definitioner av andra forskare, både när det gäller medier tillika 

individuella frames. För att förklara den individuella framen, använder han sig av Entman 

(1993). [...] "mentally stored clusters of ideas that guide individual´s processing of informa-

tion" [...]. 75  Dessa två huvudstråk är i sin tur uppdelade i två olika variabler, vilka fungerat 

som rådande diskurser för framing studier. Scheufele föreslår istället fyra modeller för fram-

ing, som skulle kunna användas i framtiden, nämligen: "frame building, frame setting, indivi-

dual level processes of framing, and a feedback loop from audiences to journalists." 76 

Nio år senare svarade Paul D´Angelo, med en artikel i samma tidning, där han ansats var att 

kritiskt utvärdera Entmans försök till att skapa en metateori. Hans utgångspunkt var att från 

ett sociologiskt perspektiv, plädera för att det inte borde finnas en metateori inom framing 

teorin. Han var bestämd och det fanns inga direkta öppningar för en eventuell förhandlings-

position. [...] "there is not, nor should be, a single ´mended´ paradigm of framing research." 77 

Han menade att Entman inte tagit hänsyn till, att olika eller konkurrerande vetenskaper måste 

finnas för att kunna förstå framing. 78 D´Angelo stod för mångfalden och att detta snarare 

var en fördel, då det gav fler möjligheter, att kunna se förhållandet ur olika vinklar. Efter att 

ha gett Entman kritik, så presenterar han sin egen metateori, vilket mer baserar sig på det: 

konstruktivistiska, kritiska och kognitiva, som bygger på interaktionen mellan text frames 

och framing effekter. 79  D´Angelo menar att "news framing har tre olika subprocesser " (a) 

a frame construction flow, (b) a framing effects flow, and (c) a frame definition flow." 80 Det 

är naturligtvis mer än så, men i det stora hela menar författaren att forskare måste identifiera 

journalisternas intentioner, deras normer och nyhetsvärderingar samt se till innehållet. Vilket 

innebär att kunna se helheten i kombination med delarna. 

Baldwin Van Gorp riktar sig mot det konstruktivistiska paradigmet, där han vill "ta tillbaka" 

kulturen i framing. Författaren tar upp sex olika förutsättningar, vilka han menar är viktiga, 

tillika står för hans egen teoretiska ansats, när det gäller framing. 1) I en frame analys är det 

74 Scheufele A., Dietram. 1999, s. 106.
75 Scheufele A., Dietram. 1999, s. 107.
76 Scheufele A., Dietram. 1999, s. 103.
77 D´Angelo, Paul. 2002, s. 870.
78 D´Angelo menar förmodligen att det går inte att begränsa framing till ett vetenskapligt fält, utan att 
 problematiken måste kunna ses ur olika vetenskapliga perspektiv.
79 D´Angelo, Paul. 2002, s. 870-888.
80 D´Angelo, Paul. 2002, s. 880-881.
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viktigt att identifiera eventuella frames från andra sociala, politiska och historiska samman-

hang. Här måste analysen ses ur olika perspektiv, för att komma till sin rätt. 2) Texten och 

framing måste ses ur sina egna perspektiv, då frames är en del av kulturer. 3) Vid analysen 

måste hänsyn och förståelse läggas på hur mottagarna tar till sig budskapet och hur de är som 

individer (då alla är olika och tolkar olika). 4) Att forskaren också förstår att individer tolkar 

medie budskapen beroende på vilken/vilka kultur/er de tillhör. 5) Att det finns en förståelse 

för att framing är en dynamisk process, den är föränderlig. 6) Att kärnan i framing är en social 

interaktion. De som skriver texterna interagerar med de som läser och tvärtom. 81 Van Gorp tar 

vidare upp hur Entman förklarar frames i sin artikel, men menar samtidigt att det inte verkar 

som att frames har någon början eller slut och de verkar finnas lite varstans. Författaren vill 

därför följa ett annat spår av Goffman, som betonar att de har ett samband med kulturen. Be-

greppet kultur definieras här som "beliefs, codes, myhts, stereotypes, values, norms, frames, 

and so forth that are shared in the collective memory of a group of society." 82

Jill A. Edy & Patrick C. Meiricks artikel, tittar efter hur amerikanska medier ramade in 

(framed) händelserna kring 9/11 (World Trade Center attacken 11 september 2001), där de 

använde sig av texter som explicit uttrycktes såsom: krig eller kriminell handling. Detta på-

verkade ytterst mottagarna i deras sätt att tycka om kriget i Afghanistan. "The results reveal 

the complexity of the framing phenomenon in natural environments and suggest the need for 

better measures of how audiences perceive media frames as well as further investigation  into 

framing as a means  of coalition building." 83 De föreslår därför att behovet av hur publiken 

uppfattar/tar emot medie frames, kräver bättre mätinstrument, för att kunna tillgodose kom-

plexiteten. Deras studie tar också upp teoretiska skillnader mellan de närbesläktade "framing, 

agenda setting, and priming." 84

Jörg Matthes och Matthias Kohring ville i sin artikel, belysa de metodologiska problemen i 

innehållsanalyser av medie frames. De ger först en översikt av de fem vanliga metoder som 

hitintills använts: "Hermeneutic approach, Linquistic approach, Manual holistic approach, 

Computer-assisted approach" och "Deductive approach." 85 För att därefter föreslå ett alterna-

tiv till dessa, baserat på Entmans (1993) definition av framing. Matthes och Kohrings ansats 

81 Gorp van, Baldwin 2007, s. 63-64.
82 Gorp van, Baldwin 2007, s. 62.
83 Edy A., Jill & Meirick C., Patrick 2007, s. 119.
84 Edy A., Jill & Meirick C., Patrick 2007, s. 119 f.
85 Matthes, Jörg & Kohring Matthias. 2008, s. 258-279.
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bygger på att inte koda hela frames, utan att istället dela upp dessa på mindre enheter, vilket 

på så vis lättare kan bli kodat till en innehållsanalys. Vidare skulle en klusteranalys av dessa 

mindre enheter avslöja de befintliga frames som finns. Slutligen skulle enheterna på så vis 

gruppera sig efter ett sådant mönster, att de kan avslöjas bland ett flertal texter i samma exem-

pel. Dessa mönster skulle på så vis namnges såsom frames. 86

[...] we understand a frame as a certain pattern in a given text that is composed of several elements. 

These elements are not words but previously defined components or devices of frames. Rather than 

directly coding the hole frame, we suggest splitting up the frame into its separate elements, which 

can quite easily be coded in a content analysis. After this, a cluster analysis of those elements should 

reveal the frame (Kohring & Matthes, 2002). [...] 87

  4.3 Andra influenser

Framing tar förvisso delvis upp att det är mycket i omgivningen som påverkar individen, att 

agera som hon gör. Dock vill jag säkerställa att det inte råder några oklarheter kring vissa 

begrepp, som är viktiga i sammanhanget. För det första formas individen under sin sociali-

seringsprocess, på det viset vi inlemmas i samhället via: våra föräldrar, skola, kamrater med 

mera. Denna process är för de flesta dynamisk, på så vis att vi påverkas av olika omständig-

heter i vår omgivning och under vår levnadsbana. Som exempelvis när studenten kommer ut i 

arbetslivet, så slussas hon in i ett nytt sätt att vara och göra, detta för att tillgodose den kultur 

och eventuella subkulturer som finns på arbetsplatsen. 88 För att bli accepterad, måste hon 

avkoda sina arbetskamrater, vilket också innebär att hon ska bli "lite som dem", för att vara 

en i gänget. Lika är det med lednings- och organisationskulturer, vilka ofta kräver att du som 

anställd ska förhålla dig på ett speciellt vis, för att tillgodose de efterfrågade krav som finns.

Då den mediala världen oftast behandlar dagsaktuella händelser, så tror jag vi kan förutsätta 

att olika typer av direktiv, utgår från organisationens ledning. Påverkan sker med andra ord på 

olika nivåer, i olika omgivningar och är oftast avhängigt av vad avsändaren vill åstadkomma. 

Vidare att avsändarens budskap kan tolkas olika beroende på hur mottagaren tolkar detta. 

Dessutom har det geografiska läget betydelse, då exempelvis länder som haft demokrati under 

en längre period, oftast har journalister, vars ansats är att leva upp till "the watchdog role". 

Detta till skillnad mot de länder, där demokratin är förhållandevis ny. 89

86 Matthes, Jörg & Kohring Matthias. 2008, s. 263.
87 Matthes, Jörg & Kohring Matthias. 2008, s. 263.
88 Gripsrud, Jostein. 2002, s. 16 ff.
89 Høyer, Svennik & Lauk, Epp. 2003, s. 9.
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Shoemaker J., Pamela & Reese D., Stephen har i sin bok Mediating the Message, tagit upp ett 

flertal av de olika faktorer som påverkar medier och dess anställda. 90 Förvisso behandlar de 

även den individuella aspekten, men då studiens huvudteori utgår från framingteorin, inriktar 

sig detta kapitel mer på övrig påverkan. Författarna frågar sig bland annat hur organisationer 

är uppbyggda, går det att se differenser hos olika organisationer, hur yttrar sig det auktori-

tära utspelet och på vilket vis går det att se skillnader i medie innehållet? Deras definition av 

en organisation är; "den sociala, officiella, vanligen ekonomiska enhet som anställer medie 

arbetare, för att producera medieinnehåll." 91 Vidare att medieföretaget som sådant, har klara 

gränser, där vi kan säga vem eller vilka som tillhör organisationen. Dessa individer är i sin tur 

ytterst ansvariga inför ledningen och ägare. Därutöver är ansatsen att företaget ska vara målin-

riktat, vara administrativt strukturerad och bestå av fristående avdelningar. 92

De flesta företags primära ansatser bör vara det ekonomiska målet, att göra en vinst. Beroende 

på företagets framtoning, kan även andra mål vara definierade, som exempelvis; kvaliten på 

produkten, "public service" och möjligen en strävan att få erkännanden från andra likasin-

nade. I vissa fall kan det ekonomiska målet vara sekundärt, exempelvis som i fallet Washing-

ton Times, som ägs av " News World Publications", som i sin tur är delägd av den omstridda 

koreanske "prästen" Sun Myung Moon. 93 Tidningen har kraftiga finansiella förluster (2004), 

men fortsätter ändå att försöka vinna sympatier med mera, bland de statliga representanterna 

runt omkring Washington DC. 94 Så kan det vara om tidningen i detta fall, är privatägt. Dock 

drivs de flesta medie organisationer såsom aktiebolag, vilket innebär ett ansvar gentemot ak-

tieinnehavarna, företaget måste sträva mot att bli vinstgivande. Här ifrågasätter och efterlyser 

författarna den förväntade objektiviteten som journaliser bör ha, i detta fall hos Washington 

Post anställda. 95 Shoemaker och Reese tar upp betydligt fler exempel i sin bok, men jag nöjer 

mig med detta och konstaterar därför att både ägareförhållanden och ekonomi är två viktiga 
90 Shoemaker J., Pamela & Reese D., Stephen 1996.
91 Shoemaker J., Pamela & Reese D., Stephen 1996, s. 138.
92 Shoemaker J., Pamela & Reese D., Stephen 1996, s. 138.
93 "At the March 23 ceremony in the Dirksen Senate Office Building, Rep. Danny K. Davis (D-Ill.)   
 wore white gloves and carried a pillow holding an ornate crown that was placed on Moon's head. The  
 Korean-born businessman and religious leader then delivered a long speech saying he was   
 "sent to Earth . . . to save the world's six billion people. . . . Emperors, kings and presidents . . . have de- 
 clared to all Heaven and Earth that Reverend Sun Myung Moon is none other than humanity's Savior,  
 Messiah, Returning Lord and True Parent." 
 (Babington, Charles & Cooperman, Allan. 2004-06-23, s. A01).
94 Författarna använder sig av uttrycket " beltway", vilket står för den påverkan som exempelvis Wash- 
 ington Post använder sig av för att påverka; lobbyister, statligt anställda och liknande individer runt  
 omkring staden Washington DC. Förutom den politiska betydelsen, står annars "beltway", för den   
 väg som i en cirkel går runt staden. 
95 Shoemaker J., Pamela & Reese D., Stephen 1996, s. 139.
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påverkansfaktorer i det mediala rummet. 96

Inne i de olika organisationerna skapas konflikter mellan de anställda. Journalister arbetar 

oftast mot sina källor, som är deras utgångspunkt för texterna. Emedan redaktörers ansats 

mer ligger hos företagets och publikens intressen. Detta skapar en "ge och ta" position vilket 

påverkar journalistens objektivitet. Redaktörerna fungerar på så vis som "gate-keepers", där 

journalisternas texter kan bli omarbetade ett flertal gånger, innan de eventuellt hamnar på den 

sidan som redaktörerna önskar. 97

Vidare kan artikelinnehållet påverka annonsköparna. Skriver tidningen negativt om ett käns-

ligt ämne, som exempelvis tobak och hur farligt det är. Så kan tidningen förlora viktiga an-

nonsörer, vilket är väldigt känsligt för ett medium som till största del har sin inkomst, från just 

annonsörer. Här tar författarna upp ett par exempel från amerikanska tidningar, där både sälj- 

och marknads representanter, sitter med på tidningens nyhetsmöten. Här skapas "grindvakter" 

redan vid selektering, av vilka nyheter som ska komma med eller inte och det är ekonomin 

som styr vad som är bra eller dåligt för medieinnehållet. Det går därför, att starkt ifrågasätta 

den journalistiska självständigheten. 98

Påverkan från utomstående aktörer, är en annan viktig aspekt i sammanhanget. Här handlar 

det delvis om, vem som känner vem och hur mycket övrig styrka som finns bakom den indi-

vid, som vill åstadkomma förändringar. Shoemaker och Reese tar denna gång upp exempel 

gällande televisionen, vilket avser de under 1970- och 1980-talet största aktörerna inom ny-

hetsförmedling. För att göra en lång historia kort, så kan jag säga att olika typer av påverkan 

är en vanlig företeelse. 99

Och så här fortsätter exemplen i Shoemakers och Reeses bok. Nu är ju dessa presenterade 

exempel tagna från Amerika, där utdragen som berättas har sin förutbestämda plats i histo-

rien. Men det vore naivt att tro att det inte skulle vara annorlunda idag, en del exempel har ju 

dessutom introducerats i denna studie. Däremot kan jag konstatera att påverkan sker i olika 

grad och under olika förutsättningar. Det som beskrivs i Amerika, är förmodligen delvis lika, 

i exempelvis England, fast ändå inte. Att ländernas olika kultur i kombinationen med det geo-

96 Egen kommentar.
97 Shoemaker J., Pamela & Reese D., Stephen 1996, s. 147.
98 Shoemaker J., Pamela & Reese D., Stephen 1996, s. 149.
99 Shoemaker J., Pamela & Reese D., Stephen 1996, s. 151.
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grafiska läget är en av förutsättningarna, för hur det ska yttra sig, på just denna plats. 100

Editors must understand dollars and cents today better than ever before. Keeping

newsroom operating expenses within budget isn't enough. Editors must understand

where their budgets fit with the larger financial picture of their company, and where

news priorities fit in the overall strategic plan. 101

Slutsatsen blir att påverkan sker i de flesta former, både från andra individer som i sin tur, på-

verkar tredje- eller fjärde part. Den nationella kulturen/andan har också visat sig vara en stark 

faktor (enligt tidigare givna exempel) och all denna information och kommunikation tas in av 

den enskilda, vilken lagrar detta i sitt minne och tar fram det vid behov. Detta blir då i slutän-

dan framing, i vissa fall en typ av medveten agenda, alternativ kan den också vara omedveten, 

men den dyker upp och påverkar, som i journalisters fall, bland annat gäller när de framställer 

olika typer av texter. 102

5. SYFTE OCH METOD

  5.1 Syfte

Studien tittar på hur artikelförfattarna hos Dagens Nyheter och den Norska tidningen Dag-

bladet, använder sig av begreppet al-Qaida, i sin nyhetsrapportering under perioden 19 mars 

- 24 augusti 2003. Går det att utläsa skillnader eller likheter mellan länderna, på det viset som 

journalisterna utformar/ramar in sina artikeltexter. Denna "inramning" (framing) av texter, 

utgår delvis från de normer och värderingar som journalisten har, men lika mycket från den 

lednings- och organisationskultur som råder på journalisternas respektive arbetsplatser. Även 

den nationella kulturen påverkar hur organisationen och i slutändan artikelförfattaren ramar 

i sina texter. Syftet är därför att se hur journalisterna på de båda tidningarna ramar in och 

använder sig av begreppet al-Qaida, under en begränsad tidsperiod. Här ligger intresset i att 

försöka utforska om Sverige och Norge verkligen har så lika kulturer eller ej och om detta 

yttrar sig i de undersökta artiklarna. I mångt och mycket är vi på sätt och vis lika, men ändå 

ej. Ländernas likhet definieras som, språkförståelse, gemensam historia, kulturellt arv, folkliga 

gemenskaper, liknande utrikespolitik och starka ekonomier. En stor skillnad är att Norge valt 

att vara med i NATO alliansen, tillika varit en del av Iraq Coalition Forces. Det vill säga, de 

samlade trupper som under USAs ledning den 20 mars 2003 gick in i Irak. Även om Norges 

100 Egen kommentar.
101 Shoemaker J., Pamela & Reese D., Stephen 1996, s. 153.
102 Egen kommentar.



28

medverkan skulle ses som en humanitär insats, fick regeringen mycket kritik, då de så kallade 

humanitära trupperna var kraftigt beväpnade. Den omfattande kritiken i kombination med att 

Norge varje år delar ut Nobels fredspris, gjorde att landet drog tillbaka sina trupper i oktober 

2005. 103 Här ifrågasattes hur Norge som fredsprisutdelare, samtidigt kunde ha stridande för-

band i Irak?

Studien utgår från att ländernas geografiska, kulturella, organisatoriska och politiska likheter/

olikheter, påverkar journalisterna. Vidare att denna påverkan i kombination med journalis-

tens egna normer och värderingar, ramar in på vilket vis texten formar sig. Dessa normer 

och värderingar är oftast föränderliga och formas genom individens socialiseringsprocess. 

Uppsatsen teoretiska ansats utgår från Robert M. Entmans framingteori 104, vilket innebär att 

skribenterna delvis "ramar in" och förstärker sina texter, enligt sina egna normer och värde-

ringar. Individens åsikter är i sin tur påverkad av organisationens agenda, varför studien även 

kommer att snegla på Shoemakers och Reeses, Mediating the Message. 105 Vidare att de båda 

länderna jämförs enligt most similar systems design, 106 vilket letar efter kulturella skillnader, 

där nationerna ska vara så lika som möjligt. Min uppfattning är att, trots eventuella likheter 

länderna emellan, så är detta inte tillräckligt för att journalister ska vara lika i sitt artikelförfat-

tande. Ansatsen är att försöka se om dessa skillnader/likheter går att utläsa i de olika tidning-

arnas artiklar. Förvisso finns det skillnader och likheter mellan olika medier på ett nationellt 

plan, men differensen i nationernas sätt att vara och göra, borde visa en viss skillnad även hos 

artikelförfattarna.

Ansatsen är därför att jobba utifrån en övergripande hypotes; att det råder skillnader mellan 

dessa två länders, tidningars framing av al-Qaida. Förutom detta, ställs följande frågor:

1.   Vilka eventuella skillnader/likheter finns mellan  tidningarnas sätt att rama in sina   

  artiklar. Vad har respektive tidning valt att skriva om, med utgångspunkt från den   

  teoretiska ansatsen framing.

2.    Går det att se om artiklarna framställer al-Qaida ur ett positivt, negativt eller neutralt   

  sätt? Där jag endast tittar i de artiklar som uttryckligen (explicit) behandlar al-Qaida,

  under frames som är klassificerade med en etta (1).

103 GlobalSecurity.org 2007-03-09.
104 Entman M., Robert. 2004. & Entman M., Robert. 1993.
105 Shoemaker J., Pamela & Reese D., Stephen. 1996.
106 Wirth, Werner & Kolb, Steffen. 2004, s. 87-111.
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3.    Går det att se skillnader/likheter mellan tidningarnas sätt att skriva om al-Qaida?    

  Används begreppet mer eller mindre hos någon av tidningarna och när det används, är  

  det då uttryckligen al-Qaida artikeln handlar om, eller fungerar det mer som en "länk" el 

  ler förstärkning, när artikeln egentligen behandlar ett annat ämne?

 

  5.2 Metod

Etthundra artiklar samlades in under perioden 19 mars - 24 augusti 2003, från hemsidorna 

hos Dagens Nyheter och den Norska tidningen Dagbladet. Artikelantalet hos Dagbladet blev 

under denna period 100 stycken, emedan Dagens Nyheter hade 136 stycken. För att jämförel-

sen skulle bli så lika som möjligt, togs var fjärde artikel bort hos Dagens Nyheter, (nummer 4, 

8, 12 och 16 etcetera). En utomstående person tillfrågades att nämna två siffror mellan talen 1 

till 102. Dessa (nr. 24 och 32) plockades därefter bort, vilket gav 100 artiklar från var tidning. 
107

Respektive tidning valdes för att de hade förhållandevis lika framtoning, båda var morgontid-

ningar och ledande i respektive land, samt att ingen tillhörde kategorin tabloider. 108 Dessutom 

fanns båda tidningarna i både tryckt och otryckt form. Begreppet "al-Qaida", utgjorde sökini-

tiativet, artikeln måste innehålla minst ett "al-Qaida" för att få vara med. Vid sökningen gjor-

des inget begränsning av artikelformatet, dvs. om texten tillhörde ledarsidan, kultur etcetera. 

Därutöver skulle artikeln innehålla minst 150 ord, samt att det var endast artiklar från nät-

upplagorna som var urvalsmässiga. Vid samma tillfälle som artiklarna lästes, klassificerades 

de också enligt principen, vad som var dess huvudsakliga innehåll (framing)? Vidare delades 

varje klassificeringskod (se nästa stycke) i två undergrupper, där siffran ett (exempelvis annat 

1) stod för att artikeln uttryckligen (explicit) handlade om nätverket al-Qaida. I dessa artiklar 

nämndes oftast al-Qaida, vid ett flertal tillfällen. Siffran två (exempelvis militära händelser 2) 

stod för en mer underförstådd (implicit) representation, där  begreppet al-Qaida användes mer 

som ett "dragplåster" i sammanhanget, dvs. artiklarna handlade inte direkt om al-Qaida, utan 

oftast om annat. Här hade artikelförfattarna lagt till en textrad som kunde kopplas till al-Qai-

da. Ett exempel på detta är när artikelförfattaren hade skrivit, "xxx sägs ha vissa kopplingar 

till terrornätverket al-Qaida". Om textförfattaren hade gjort på ett sådant vis, fick "framen" en 

tvåa (2). Kategoriseringen avser att tala om för läsaren, vad artiklarna har för övergripande 
107 Se metoddiskussion för kommentar kring insamlingsförfarandet.
108 Med detta menas, att tidningarna kunde jämföras under förhållandevis lika villkor. Om  någon av 
 tidningarna hade varit tabloid (vilket inte avser formatet, utan snarare ideologin), skulle möjligen jäm- 
 förelsen kunna ifrågasättas, dvs. att inte vara på lika villkor. Då hade det varit bättre att jämföra två  
 tabloider, som exempelvis Aftonbladet och Expressen.
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innehåll. En del texter kunde klassificeras flera gånger, exempelvis "dessa texter handlar i 

huvudsak om ett framtida hot, men även om hur människorna påverkas av detta, vilket även 

blir en mänsklig kategorisering". Mitt val var att endast sätta en frame kring var artikel, vilket 

utgjorde det huvudsakliga innehållet.

Här följer en presentation av de klassificeringskoder som användes och som senare presente-

ras under rubriken, analys och resultat.

Annat användes när ingen övrig kod passade in i sammanhanget

Diagnos var ofta en ledarsida där innehållet diskuterades ur ett mer generellt perspektiv

Hot när texten exempelvis varnade för framtida dåd, 
dvs. kommande bombdåd eller dylikt

Medier när innehållet gällde journalister eller annan medial representation

Militära händelser krigshandlingar i någon form

Mänskligt oftast utsatta individer som lidit illa av annan händelse

Politik när politiker med flera gjorde uttalanden, som tolkades som just politik

Terrorism förknippades med händelser där ett terrordåd var inblandat

  5.2.1 Most similar systems design

Vid jämförelser mellan länder eller kulturer, finns det enligt Werner Wirth och Steffen Kolb, 

två sätt att gå tillväga: 1) "most similar systems design tries to stress cultural differences" och 

2) "most different systems design" [...] "highlight intercultural similarities". 109 Då länderna 

Norge och Sverige mer är lika än olika, utgår denna studie från, most similar systems design. 

Detta för att försöka hitta olikheter, på det viset som frames används i artiklarna. Även om 

studien utgår från denna teori, så vill den inte fastna i att endast se eventuella olikheter, utan 

tittar även efter likheter, med utgångspunkt från den ställda hypotesen och frågeställningarna.  

Författarna menar att vid insamlandet av fakta från diverse länder/kulturer, så finns inga direk-

ta teoretiska ideer eller ansatser för hur man bör gå tillväga. Oftast handlar det om individu-

ella preferenser och accessmöjligheter. Vidare att denna slags datainsamling, undviker många 

problem, men missar samtidigt de teoretiska fördelar som kan finnas. Därefter tar skribenterna 

upp olika typer av påverkan, såsom: bias, metod och likvärdighet. De menar att forskaren bör 

vara medveten kring de val som görs och att självreflektion bör vara en bra ansats. 110

  

109 Wirth, Werner & Kolb, Steffen. 2004, s. 97.
110 Wirth, Werner & Kolb, Steffen. 2004, s. 97-107.
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5.2.2 Operationalisering

1.   Vilka eventuella skillnader/likheter finns mellan tidningarnas sätt att rama in sina   

  artiklar? Vad har respektive tidning valt att skriva om, med utgångspunkt från den   

  teoretiska ansatsen framing.

För att kunna mäta fråga ett har jag 1) samlat in artiklarna och kategoriserat dem, såsom jag 

tidigare beskrivit. Svaret på frågan kommer delvis ur och på vilket vis som respektive tidning 

har valt att skriva sina artiklar. I och med att de är kategoriserade enligt framing principen, 

så har var artikel fått "en rubrik", vilket på så visar vad de innehåller. Båda tidningarna har 

tillgång till samma material, (vilket jag förutsätter, med tanke på att de flesta tidningar använ-

der sig av samma, lika eller flera olika nyhetsförmedlingar, typ: TT, Reuters etc.) men inram-

ningen talar om vad respektive tidning valt att skriva om.

2.    Går det att se om artiklarna framställer al-Qaida ur ett positivt, negativt eller neutralt  

  sätt?

Här har jag valt att gå in och studera texterna i respektive artikel, men bara de artiklar som har 

fått klassificeringen ett (1), då dessa uttryckligen handlade om al-Qaida.

3.    Går det att se skillnader/likheter mellan tidningarnas sätt att skriva om al-Qaida?    

  Används begreppet mer eller mindre hos någon av tidningarna och när det används, är  

  det då uttryckligen al-Qaida artikeln handlar om, eller fungerar det mer som en "länk" el 

  ler förstärkning, när artikeln egentligen behandlar ett annat ämne?

Här går det att utläsa skillnader och likheter ur tabellens siffror ett eller två. Där siffran ett 

betyder att artikeln uttryckligen (explicit) handlar om al-Qaida, emedan siffran två talar om att 

artikeln, mer på ett underförstått sätt (implicit) handlar om al-Qaida.

  5.2.3 Metoddiskussion

Det går naturligtvis alltid att ifrågasättas om valet av det som ska undersökas, görs på lika 

villkor. Mitt svar är att vid en undersökning som denna kan det aldrig bli på lika villkor, 

då förutsättningarna är olika. De två tidningarna är förvisso "landsgrannar", men därutöver 
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skiljer sig det mesta. Skillnader utgör delvis en annan förutsättning för undersökningar, men 

det gör också; lednings-, organisations och nationella kulturer med mera. Denna studie letar 

ju dessutom efter kulturella differenser, där länderna ska vara så lika som möjligt. En vik-

tig skillnad är hur tidningarna läses i respektive land, vilket är en del av den påverkan, som 

eventuella mottagare kan ta till sig. Här kommer därför en kort presentation av hur respektive 

tidning läses.

 

Tidningen Dagbladet hade år 2007, 135.611 läsare under veckodagarna, detta placerade 

tidningen på tredje plats, efter tidningarna VG och Aftenposten Morgen. 111 Dagens Nyheter 

låg 2007 på en andraplacering med 344.200 läsare , efter Aftonbladet. 112 Dagbladet har sedan 

1996 tappat 29% av sina läsare, emedan Dagens Nyheter tappat 4%. 113 Detta innebär att 

Dagbladet har mindre än hälften av antalet läsare, jämförelsevis med Dagens Nyheter. Tidi-

gare siffror baserar sig på pappersupplagan av respektive tidning. Tittar studien istället på hur 

många läsare som har besökt hemsidorna, så ser statistiken annorlunda ut. Under vecka 41, 

2007 så tittade Terje Flisen & Eva Harrie på hur många som besökt "de mest besökta medie-

relaterade webbplatserna, efter antalet unika besökare". 114 Under denna vecka har Dagbla-

dets nätupplaga 1.694.292 unika besökare (=unika webbläsare), emedan Dagens Nyheter har 

1.023.601 unika besökare. 115 Vid en procentuell nationsjämförelse, där antalet innevånare 

ställs i förhållande till antalet läsare, så har Dagbladet 2,89% (2007) av läsarna baserat på 

Norges 4.700.000 (2008) innevånare. Dagens Nyheter har 3,74% (2007) av läsarna, baserat på 

9.200.000 innevånare (2008). 116  Jag vill här komma fram till att, båda tidningarna har olika 

förutsättningar, beroende på hur man vrider och vänder på siffrorna. 

Vidare att tidsperioden som utgjorde underlaget för undersökningen, (19 mars - 24 augusti 

2003) valdes på grund av att detta var inledningen till kriget mellan USA, med flera och Irak. 
117 Här finns det flera anledningar till valet av period. 1/ Därför att nyheter ökar vid olika typer 

av händelser och krig är (desvärre) ett bra dragplåster 2/ Om nyhetsintensiteten ökar på grund 

av en "force majeure" liknande händelse, är det inte helt ovanligt att journalister dras med 

av den "nationella yran" och "lobbar" därför medvetet eller omedvetet på olika sätt, vilket i 

.111 Medienorge 2008.
112 Nordicom 2008.
113 Nordicom 2008.
114 Flisen, Terje & Harrie, Eva (red.). 2008, s. 30.
115 Flisen, Terje & Harrie, Eva (red.). 2008, s. 30.
116 Sverige & Norge (2008) Landguiden. Länder i fickformat.
117 De officiella krigsdatumen var mellan den 20 mars 2003 - 01 maj 2003. (Dimitrova, Daniela V. &   
 Strömbäck, Jesper. 2005, s. 408.)
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slutändan påverkar läsarna. Dessutom hade debatten gällande al-Qaidas närvaro pågått i ett 

par år, sedan incidenten den 11 september 2001. Nätverket al-Qaida har funnits längre än så, 

men gjorde sig förmodligen mest "kända" efter 9/11. Ansatsen var att det efterfrågade (al-

Qaida) skulle vara i "hetluften", för att förhoppningsvis kunna se om textförfattarna gjorde 

kopplingar till al-Qaida "av bara farten", såsom obefogade kopplingar. 

När det gäller insamlingsförfarandet, så är denna studie inte ensam om att delvis ha tagit bort 

rådata. Ett exempel är Dimitrova och Strömbäcks studie, Mission Accomplished. Framing of 

the Iraq War in the Elite Newspapers in Sweden and the United States. 118 Denna studie utgick 

från framingteorin och undersökte skillnader/likheter mellan Dagens Nyheter och New York 

Times, gällande Irak kriget. Deras insamlingsperiod var 20 mars - 1 maj 2003, vilket gav 172 

artiklar från Dagens Nyheter och 1417 artiklar från The New York Times. För att komma 

"ner" på en jämförande artikelmängd, användes var sjätte artikel från New York Times, vilket 

i slutändan gav 236 artiklar kontra Dagens Nyheters 172 artiklar. Här går det ju att fråga sig 

om denna ganska stora mängd artiklar som blev borttagna, skulle ha påverkat slutresultatet, 

vid en procentuell jämförelse?

Det går även att uttrycka tvivel om framing skulle vara det ultimata i detta sammanhang? 

Att därför säga att framing skulle vara det enda, är en sanning med modifikation. Ansatsen 

är att använda framingbegreppet på det individuella planet. Men individen påverkas konstant 

genom sin socialiseringsprocess och jag har därför valt att se även på den organisatoriska och 

nationella påverkan. Dessa är en del av de faktorer som åstadkommer framing i slutändan. 

Jag har även funderat på om innehållsanalys skulle kunna varit ett alternativ till huvudtesen 

och kommit fram till att det skulle också ha fungerat bra. Författaren Ole Holsti förklarar 

innehållsanalys i Kristina Riegerts bok ´Nationalising´ Foreign Conflict, som ´any technique 

for making inferences by objectively and systematically identifying specific charateristics of 

messages´. 119 Jag tänker inte ge mig in i en diskussion om hurvida det ena skulle vara bättre 

en den andra, utan konstaterar krasst att båda används i den akademiska världen och att jag är 

inte rätt person att kritisera någon av teorierna, båda fungerar, men denna gång blev det fram-

ing. Men vem vet vad det blir nästa gång? Kanske en ytterligare förkovran inom det mediala 

fältet.

118 Dimitrova, Daniela V. & Strömbäck, Jesper. 2005.
119 Riegert, Kristina. 1998, s. 61.
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En annan fråga skulle kunna vara om klassificeringen av artiklarna, gjordes på rätt sätt? För 

att testa reliabiliteten i det insamlade materialet, så gick jag vid ett flertal tillfällen tillbaka till 

tidigare kategoriserade artiklar och jämförde dessa med den som jag höll på med för tillfället, 

för att på så vis kontrollera om jag tänkt lika. Precisionen bör därför ha varit godkänd, även 

om en viss felmarginal säkerligen har förekommit. Även om så har varit fallet, så har det för-

modligen inte påverkat helheten, till det sämre.

Studiens huvudsakliga teoretiska ansats utgår från Robert M. Entmans framing. Jag har i 

den teoretiska presentationen valt att behålla det ursprungliga ordet frame, frames, framing 

och använder därför dessa, ursprungligen engelska ord, direkt i den svenska texten, utan att 

översätta dem. Om jag hade valt att översätta dem, så skulle ordet ram, ramar eller ramverk, 

förmodligen varit det som passat bäst. Jag är medveten om att jag tidigare just använt det 

svenska ordet "ram", blandat med den engelska ordet "frame", men jag fick här en tanke om 

att det möjligen skulle underlätta för läsaren, intill det att en djupare förklaring gavs. Å andra 

sidan sett kanske det bara förvirrar, men det bör ses ur ett individuellt perspektiv, att det som 

en person fattar tycke för, behöver inte gälla för nästa.

6. ANALYS OCH RESULTAT

På nästa sida visas tabellen i full skala och på sidan därefter kommer respektive frame att 

presenteras och utvärderas. Den kommande översiktliga tabellen kommenteras först i slutet 

av analysen, då de totala siffrorna presenteras. Analys och resultat arbetar här parallellt, varför 

utfallen kommer att redovisas och diskuteras efter hand, vilket även inkluderar svaren på 

frågeställningarna och hypotesen. Siffran ett (1) efter respektive frame, står för de artiklar som 

uttryckligen (explicit) har behandlat al-Qaida. Sifran två (2) efter respektive frame, står för 

de artiklar som mer underförstått (implicit) har en mer löst sammansatt koppling till al-Qaida. 

Oftast handlar artiklarna i detta fall, inte direkt om al-Qaida, utan de "länkas/kopplas" ofta till 

al-Qaida. Förkortningarna DN = Dagens Nyheter och DB = Dagbladet.
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DN Annat 1
DB Annat 1
DN Annat 2
DB Annat 2

DN Diagnos 1
DB Diagnos 1
DN Diagnos 2
DB Diagnos 2

DN Hot 1
DB Hot 1
DN Hot 2
DB Hot 2

DN Medier 1
DB Medier 1
DN Medier 2
DB Medier 2

DN Militär 1
DB Militär 1
DN Militär 2
DN Militär 2

DN Mänskligt 1
DB Mänskligt 1
DN Mänskligt 2
DB Mänskligt 2

DN Politik 1
DB Politik 1
DN Politik 2
DB Politik 2

DN Terror 1
DB Terror 1
DN Terror 2
DB Terror 2

DN Totalt 1
DB Totalt 1
DN Totalt 2
DB Totalt 2

Frames      Antal artiklar
 2          4           6        8   10        12         14         16      18  20        22         24        26

10          20        30      40   50        60        70        80        90  100                         

  6.1 Antalet artiklar från respektive tidning, fördelat på frames
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  6.2 Repetion av hypotes och frågeställningar

Hypotes

Ansatsen är därför att jobba utifrån en övergripande hypotes; att det råder skillnader mellan 

dessa två länders, tidningars framing av al-Qaida.

En hypotes är en språklig sats i vilken olika begrepp ställs i relation till varandra. [...] En av grund-

tankarna med hypoteser är att man gör en empirisk prövning för att se om hypotesen ger en sann 

eller falsk bild av verkligheten. man arbetar då med att verifiera eller falisfiera  hypotesen. En hypot-

sen ska därför gå att översätta i observerbara storheter, ofta i variabelform, som kan prövas empi-

riskt. [...] En hypotes som, efter emirisk prövning, får stöd sägs vara verifierad. Om hypotesen efter 

empirisk prövning inte får stöd sägs den vara falsifierad. [...] Vi kanske tänker oss att forskning går 

ut på att samla på sig så många verifierade hypoteser som möjligt, men en faslifierad hypotes kan ge 

lika mycket information som en verifierad. det kan vara lika intressant att veta hur verkligheten inte 

är beskaffad (genom falisiferade hypoteser) som hur den är beskaffad (genom verifierade hypoteser). 
1 

Frågeställningar

1.   Vilka eventuella skillnader/likheter finns mellan tidningarnas sätt att rama in sina   

  artiklar. Vad har respektive tidning valt att skriva om, med utgångspunkt från den   

  teoretiska ansatsen framing.

2.    Går det att se om artiklarna framställer al-Qaida ur ett positivt, negativt eller neutralt   

  sätt? Där jag endast tittar i de artiklar som uttryckligen (explicit) behandlar al-Qaida,

  under frames som är klassificerade med en etta (1).

3.    Går det att se skillnader/likheter mellan tidningarnas sätt att skriva om al-Qaida?    

  Används begreppet mer eller mindre hos någon av tidningarna och när det används, är  

  det då uttryckligen al-Qaida artikeln handlar om, eller fungerar det mer som en "länk" el 

  ler förstärkning, när artikeln egentligen behandlar ett annat ämne?

1 Patel & Davidson 1991, 2003, s. 20-21.
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Frame annat, vilket i det här fallet avser artiklar som inte passat in på någon av de övriga klas-

sificeringarna (frames). 120 Totalt sett är det 10 artiklar (5% av den totala mängden artiklar, = 

200 st.), varav endast 1 artikel innehåller ett explicit (siffran 1) innehåll gällande al-Qaida. De 

flesta artiklar är implicita (siffran 2) och det är DB som står för de flesta artiklarna (6 st.) Vid en 

procentuell jämförelse av de implicita artiklarna (siffran 2) får DN 33% och DB drygt 66%. 

Hypotesen: Hypotesen kan verifieras, då det råder skillnader mellan de båda 

  tidningarnas sätt att skriva om al-Qaida, vilket mynnar ut i på det viset som   

  tidningarna skriver, explicit/implicit (det råder mao. skillnader).

Fråga 1: DB har ett större antal implicita artiklar (siffran 2), vilket innebär att de har 

  en större mängd med "lösa" kopplingar till al-Qaida. Detta utfall behöver   

  inte nödvändigtvis betyda så mycket i sammanhanget, det beror på vad de   

  övriga kategorierna (frames) visar.

Fråga 2: Det finns bara en artikel som fått siffran ett. Denna handlar på sätt och vis   

  inte om al-Qaida, utan är en reseskildring där en känd person reser i al-  

  Qaidas "fotspår". Att den blev kategoriserad som en explicit artikel beror på  

  att textinnehållet tar upp al-Qaida vid flera tillfällen. Artikeln hamnar under   

  klassificeringen neutral.

Fråga 3: Den explicita artikeln (DB) kunde lika gärna ha skrivits, utan att al-Qaida   

  hade behövt vara en del av denna. I denna artikel  nämns namnet al-Qaida   

  fyra gånger, emedan de implicita DB artiklarna (6 st.) nämner al-Qaida åtta   

  gånger. DN har ett mindre antal artiklar (3 st) och där förekommer al-Qaida  

  3 gånger. Då artiklarna hos bägge tidningarna främst finns under den impli-  

  cita kategorin, så vågar jag påstå att begreppet al-Qaida används mer som   

  ett "dragplåster" till artikeln, dvs. för att göra den mer attraktiv.
120 I en del fall, skulle jag möjligen ha kunnat kategorisera visa av artiklarna under någon av de övriga  
 kategorierna (frames), men jag försökte vara så uppriktig som möjligt och vid de tillfällen jag blev  
 osäker, valde jag istället att lägga dem under kategorin (frames) "annat".

  6.3 Analys och resultat av respektive frame

DN Annat 1
DB Annat 1
DN Annat 2
DB Annat 2

Frames      Antal artiklar
 2          4           6        8   10        12         14         16      18  20        22         24        26
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Frame diagnos, gällde ofta en artikel från ledarsidorna, där innehållet mer liknande en analys 

eller diskussion och var av längre karraktär. Denna frame var mest representerad av samtliga 

och utgör 25,5% av det totala antalet artiklar (200 st.). Av de explicita, så skiljer det endast en 

artikel och de implicita ligger exakt lika. Jag kan därför konstatera att båda tidningarna använ-

der sig av diskussions liknande artiklar, för att på så vis debattera kring de ämnen som ligger 

nära, alternativt har någon typ av anknytning till al-Qaida. Samt att båda tidningarna använder 

gärna al-Qaida som ett förstärkningsverktyg, förmodligen för att direkt/indirekt höja intresset 

på artiklarna. Det är ju inte heller säker att författarna är direkt medvetna om sina kopplingar 

till al-Qaida, de kanske helt enkelt tycker att "det passar bra in i sammanhanget". Att artik-

larna kan tolkas olika, är förmodligen inte relevant vid textframställningen. Dessutom är det 

ju journalisternas uppgift att göra artiklarna så bra som möjligt, så det lockar till läsning. Detta 

skulle kunna leda vidare till en diskussion om journalisters saklighet, men min uppfattning är 

att journalisters saklighet också utgår ifrån vilken organisation de jobbar i. Många tidningar 

(tabloider med flera) "lever" ju på att skriva, på ett speciellt vis, vilket inte alltid är så sakligt. 

Å andra sidan så är många av dessa tidningar ledande, när det gäller försäljningsstatistik, dvs. 

det som efterfrågas av massan. Så allmänheten vill tydligen ha en "lagom lättläst" tidning, för 

att det ska passa dem. 

Här skulle det förmodligen vara värt att göra en djupdykning i Shoemaker och Reeses bok 

Mediating the Message. Theories of  Influences on Mass Media Content. 121 För att på så vis 

bena ut allt det som influerar journalister och deras organisationer, att skriva på det viset de gör. 

Nu har jag redan delvis presenterat en del från deras bok (i kapitel 5.3), varför jag nöjer mig 

med att notera att båda tidningarna gör väldigt lika i detta fall. Detta bör delvis kunna kopplas 

till kulturella likheter,  på det viset som de båda tidningarna analyserar/debatterar/diskuterar. 

Detta då denna frame är den största av alla och att utfallet av antalet artiklar, är väldigt lika.

121 Shoemaker J., Pamela & Reese D., Stephen, 1996.
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Hypotesen: Mer lika än så här kan det knappast bli, varför hypotesen är falsifierad.

Fråga 1: Båda tidningarnas klassificering (framing) av de implicita (siffran 2)   

   artiklarna, är exakt lika. De explicita artiklarna (siffran 1) skiljer med endast  

   en artikel (DN 2 st. och DB 3 st.), varför jag kan konstatera mer likhet än skill- 

   nad och detta på ett uttalat sätt. Differensen mellan tidningarna är i det   

   närmaste obefintlig.

Fråga 2: DNs två explicita artiklar är negativa, såtillvida att al-Qaida beskylls för att  

   vara den bakomliggande orsakande faktorn. DBs tre explicita artiklar är   

   alla negativa och behandlar till största delen det direkta hotet som Norge fick  

   av al-Qaida (2003). "Onsdag ettermiddag oppfordret al-Qaida-toppen

   Ayman al-Zawahiri alle muslimer til å angripe norske mål i muslimske land" 122

Fråga 3: När det gäller de explicita klassificeringarna, så skrivs det negativt om al-Qaida  

   i båda tidningarna. I DBs tre explicita artiklar nämns ordet al-Qaida hela   

   25 gånger. I Dagbladets 23 implicita artiklar nämns al-Qaida 67 gånger. 

   DNs 2 explicita artiklar nämner al-Qaida 9 gånger, vilket vid en    

   procentuell jämförelse mellan tidningarna, ligger ungefär lika. DNs 23 

   implicita artiklar nämner al-Qaida 38 gånger. Vid en jämförelse mellan de   

   implicita artiklarna, så är skillnaden 29 tillfällen (DB 67 gånger och 

   DN 38 gånger). Att differensen är så pass stor, kan förmodligen delvis för-

   klaras med att Norge blev hotat av al-Qaida (2003), vilket ledde till det ökade  

   "intresset" bland journalister, att använda sig av begreppet al-Qaida.

Frame Hot, står för just de annalkande hot (exempelvis terror) som ambassader och liknande 

stod inför. Antalet artiklar hos båda tidningarna (26 st.) står för 13% av den totala mängden 

(200 st.). Även här är det en stor skillnad mellan de explicita och implicita artiklarna, där DN 

representerar den större mängden på båda kategorierna (siffran 1 och 2). I och med att de ex-

122 Thurmann-Nielsen, Anne & Thomassen, Carsten, 2003-05-23.
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plicita artiklarna endast är två stycken (DN), sä är det först under de implicita som det går att 

dra någon typ av slutsats. Här har DN 14 st. (58,3%) och DB 10 st. (41,6%). 

Hypotesen: Då skillnaden är märkbar, kan jag verifiera hypotesen.

Fråga 1: Även om antalet artiklar är förhållandevis få, speciellt bland de explicita, så 

   finns där en klar skillnad. Lika med de implicita, där antalet är större, men den  

   procentuella skillnaden är mindre.

Fråga 2: DN skriver i sina 2 artiklar, mestadels på ett negativt sätt om al-Qaida. En av  

   artiklarna handlade om det hot som Norge råkat ut för (2003) från al-Qaida. I  

   denna artikel kunde man nästan "känna" hur hotet byggdes upp och får stå som  

   ett bra exempel på hur texter kan skrivas för att skapa en "känsla". Även DBs  

   artikel (1 st.) hamnar på den negativa sidan.

  Terrorhotet utlöste en febril aktivitet i den norska huvudstaden. Rader av krismöten har

  hållits mellan politiker, tjänstemän på departementen, säkerhetspolis och militär. Den

  amerikanska ambassaden valde att hålla stängt på torsdagen. På norska ambassader i

  Mellanöstern skärptes säkerheten men det finns ännu inget beslut att skicka hem

  personal. Utrikesdepartementet ser över reserekommendationerna, oljebolagen Statoil och  

  Norsk Hydro har redan ändrat resepolicyn för sina anställda. Civilförsvaret genomförde en  

  stor katastrofövning och turistnäringen är orolig för avbokningar inför sommaren. 123

  

Fråga 3: I DNs explicita artiklar (2 st.) nämns al-Qaida 6 gånger. DB har inga explicita  

   artiklar. Bland DNs implicita artiklar (14 st.) nämns al-Qaida 32 gånger och  

   bland DBs artiklar (10 st.) nämns al-Qaida 18 gånger. Vid en procentuell jäm-

   förelse, mellan de implicita artiklarna och de båda tidningarna, nämns namnet  

   al-Qaida 2,28 gånger mer hos DN, i förhållande till antalet artiklar. DB näm- 

   ner namnet 1,8 gånger, i förhållande till antalet artiklar. DN använder   

   sig mer av namnet al-Qaida, än vad DB gör. Jag noterar därför att under "hot"  

   framen så använder sig DN mer av begreppet al-Qaida.

123 Holmgren, Mia, 2003-05-22.
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Frame Medier, står för den mediala representationen. De artiklar där journalister eller annat 

som är direkt knutet till medier medverkar. Denna frame är också den minsta, i förhållandet 

till alla de övriga och utgör endast 1,5% av det totala antalet artiklar.  Det är inte mer än tre ar-

tiklar och samtliga representeras av DB (2 explicita och 1 implicit). Jag tycker mig inte kunna 

göras några direkta tolkningar av detta, då antalet artiklar är för få.

Hypotesen: Även om antalet artiklar är få, så finns de där och jag kan därför verifiera 

   hypotesen.

Fråga 1: Då endast DB har artikel representation, går det ej att svara på eventuella skill- 

   nader eller likheter.

Fråga 2: DBs två explicita artiklarna är negativa. Där den ena artikeln handlar om jour 

   nalisten David Pearl, från Wall Street Journal, som blev kidnappad i Pakistan  

   (2003) och senare dödad. 124 Denna är ett exempel på hur vissa artiklar skulle  

   kunna beläggas med flera frames, då den benämner både medier och den 

   mänskliga faktorn. Men det är alltså inte gjort i denna undersökning.

Fråga 3: I de två explicita artiklarna nämns ordet al-Qaida 12 gånger och i den implicita

   en gång.

124 Rachline Knoop, Vibeke, 2003-04-28.
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Frame Militär, står för den militära representationen, när artiklarna handlar om militära ak-

tioner av något slag. Samtliga artiklar (11 st.) i denna frame står för 5,5% av den totala mäng-

den artiklar (200 st.). Även här står den implicita ramen (frame) för den största andelen av 

artiklarna. De explicita artiklarna (siffran 1) är lika mellan tidningarna och inte heller tillräck-

ligt många för att dra några direkta slutsatser. De implicita, (siffran 2) är lite fler och där har 

DN 6 stycken (67%) och DB 3 stycken artiklar (33%).

Hypotesen: Kan verifieras, då det råder skillnader mellan tidningarna.

Fråga 1: Då det endast finns en explicit artikel hos var tidning, kan jag förvisso notera  

   att det finns en likhet, men antalet artiklar (2 st.) är för få, för at kunna dra   

   några slutsatser ut detta. Bland de implicita artiklarna (9 st.), finner jag att DN  

   har 6 st. och DB 3 st. och konstaterar därför en skillnad.

Fråga 2: Dagbladets explicita artikel handlar om USAs möjligheter, att med hjälp av  

   obemannade flygplan jaga och döda Usama bin Ladin (före och efter september  

   2001). Denna artikel får betecknas som neutral. "4. september diskuterte

   Bush-administrasjonen drapsplanene mot Osama bin Laden. Men de greide  

   ikke å få de ubemannede flyene i lufta igjen før USA ble angrepet." 125 DNs  

   artikel är negativ och behandlar ämnet, " Amerikansk-kurdisk styrka intog   

   misstänkt terrorbas" 126. Där artikeln egentligen handlar om den "terrorankla 

   gade rörelsen Ansar al-Islam", men kopplingen till al-Qaida, gör att den blir  

   mer "al-Qaida än Ansar al-Islam".

Fråga 3. DNs explicita artikel nämner al-Qaida 4 gånger och DB nämner det 3 gånger.

   DNs 6 implicita artiklar nämner al-Qaida 8 gånger och DBs 3 artiklar nämner  

   al-Qaida 5 gånger. Någon större skillnad går ej att finna, vid en jämförelse 

   mellan tidningarna.

125 Bjertnes, Hanne, 2003-06-25.
126 DN.se, 2003-03-31. Amerikansk-kurdisk styrka intog misstänkt terrorbas. (Författarnamn saknas).
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Frame Mänskligt, står för det mänskliga perspektivet. Oftast människor i utsatta positioner, 

direkt eller indirekt knutna till begreppet al-Qaida. Denna frame ligger storleksmässigt (an-

talet insamlade artiklar) på tredje plats efter tvåan "terror" och ettan "diagnos", där den utgör 

20% av det totala antalet artiklar (200 st.). Här ser vi en förhållandevis stor skillnad mellan 

tidningarna, där DN endast har 1 explicit artikel och DB 5 stycken. De implicita artiklarna har 

en jämnare fördelning, där de endast skiljer 2 artiklar mellan tidningarna (DN 18 st., DB 16 

st.).  

Hypotesen: Går att verifiera, då det råder skillnader mellan tidningarna. I och för sig är  

   skillnaden inte speciellt stor i det implicita fallet, men den finns där. Ett ifråga- 

   sättande kan dock vara på sin plats, då skillnaden är så pass liten i förhållandet  

   till mängden artiklar (de 2 artiklarna utgör endast 5,8% av totalen på 34 ar-  

   tiklar). De explicita artiklarna är mer tydliga (även om dessa inte heller utgör  

   någon större mängd), där DN har 83% (5 av 6 artiklar) och DB 17% (1 av 6  

   artiklar).

Fråga 1: Texten i hypotesen har redan besvarat frågan, att det finns skillnader och mest  

   syns det hos de explicita artiklarna.

Fråga 2: DN tar i sin explicita artikel upp att " Al-Qaidamedlem bortförd från sjukhus",  

   (19 mars) samt hur många människor i Kenya som blivit dödade i samband  

   med terrorattentat. 127 Artikeln får betraktas som negativ. DBs artiklar handlar  

   om 1) " Terrormistenkt kvinne tatt", vilket även förtäljer att den efterlysta kvin- 

   nan har en doktorsgrad i nevrologi. Artikeln är neutral och ger ett bra exempel  

   på hur författaren "talar om för" läsaren att denna person är extra farlig, då   

   hon har en doktorsgrad i biologi och dessutom från Amerika. " Hovedgrunnen  

   til at amerikansk etterretning ser på Siddique som spesielt farlig er at hun har

   universitetsutdannelsen sin i biologi fra verdens kanskje mest prestisjetunge  
127 DN.se 2003-03-19. Al-Qaidamedlem bortförd från sjukhus.
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   teknologi-insitutt, MIT i Massachusetts. 128 2) Handlar om " Bin Laden død  

   etter amputasjon?" och får betecknas som positiv, då innehållet i artikeln mer  

   går ut på "hur synd det är om Bin Ladin", pga. alla hans skador och sjukdomar.  

   129 3) Handlar om "Al-Qaidatopper i Iran", vilken tar upp al-Qaidas närvaro i  

   Iran, ur ett mänskligt perspektiv och får betecknas som neutral. 130 4) Artikel 4  

   är neutral och 5) är negativ. Dessa artiklar får stå som exempel på hur journa- 

   lister lägger ut sina texter, på ett många gånger osakligt sätt. Jag noterar därför  

   att det råder skillnad, på det viset som artiklarna formuleras.

Fråga 3: I DNs explicita artikel, nämns al-Qaida 5 gånger och hos DBs 5 artiklar nämns  

   al-Qaida gånger 22 gånger. Även om begreppet al-Qaida procentuellt nämns  

   hos DN fler gånger, är antalet för litet för att kunna dra några slutsatser ur. Hos  

   DNs 18 implicita artiklar förekommer al-Qaida 24 gånger och hos DBs 16   

   artiklar förekommer al-Qaida 26 gånger. Även om det är en viss skillnad, där  

   DN har nämnt al-Qaida 1,33 gånger mer i förhållande till antalet artiklar (18  

   st.) och DB 1,62 gånger i förhållande till antalet artiklar (16 st.), så är det för  

   lite skillnad för att dra några slutsatser, även om den finns där.

Frame Politik, står för när politik är inblandat, vilket ofta är en mer övergripande artikel, där 

diskussioner och liknande förekommer. Dessa påminner delvis om diagnos klassificeringen 

(frame), fast i dessa artiklar innehåller texten en mer politisk ansats. Här har DB 1 explicit 

artikel och DN ingen alls. Hos de implicita artiklarna har DN en betydligt högre närvaro med 

11 stycken, jämförelsevis med DBs 5 artiklar. Det totala antalet artiklar (17 st.) utgör 8,5% av 

det totala antalet artiklar (200 st.).

128 Rasmussen, John, 2003-04-23.
129 Grøntoft, Kristin, 2003-05-09.
130 Tronstad, Ole-Christian, 2003-05-23.
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Hypotesen: Kan verifieras då det råder skillnader mellan tidningarna.

Fråga 1: Då den explicita artikeln endast är en, väljer jag att titta på de implicita. DN  

   har 11 artiklar och DB 5 stycken. Här har DN valt att skriva mer om politik, än  

   vad DB gjort under den gällande perioden (19 mars - 24 augusti 2003). Under  

   den nämnda perioden har DN 3 artiklar i april, 6 artiklar i maj, 1 artikel i juni  

   och en i augusti. DB däremot har: en artikel i maj, 2 i juni och 2 i juli. Jag vill  

   med detta ha sagt att tidningarna väljer att skriva om olika saker, under olika  

   tidsperioder. Även om jag kunde hitta något ämne som båda tidningarna skrev  

   om. Här bör det finnas en typ av skillnad i organisationskulturerna, då   

   ämnesvalen och tidperioderna när artiklarna är koncentrerade är olika.

Fråga 2: Det finns bara en explicit artikel och den kommer från DB och handlar om hur  

   USA med flera jagar Usama bin Ladin. Den får betecknas som negativ, men är  

   ett gränsfall och kunde möjligen varit neutral. 131

Fråga 3: I DBs explicita artikel nämns al-Qaida 5 gånger. Bland de implicita så näm- 

   ner DN (11 artiklar) al-Qaida 20 gånger och DB (5 artiklar) 7 gånger. Här är  

   förhållandet mellan tidningarna lite större. DN använder sig av namnet   

   al-Qaida betydligt fler gånger, i förhållande till antalet skrivna artiklar. Jag 

   noterar därför att DN i detta fall är mer benägna att dra paraleller till al-Qaida  

   än vad DB är och detta då artiklarna egentligen oftast behandlar ett annat ämne  

   (artikeln är implicit).

Frame Terror, gäller när texterna uttryckligen handlar om terror. Vilket exempelvis kunde 

gälla: byggnader, flygplan, båtar, människor, där en bomb alternativt skottlossning skadat en 

eller flera andra individer. Detta är den nästa största framen, efter diagnos, som med sina 42 

artiklar vilket utgör 21% av det totala antalet (200 st.). Här finns också den största ansam-

lingen av explicita frames (siffran 1), där DB har 13 artiklar och DN har 6 stycken. Hos de 

implicita har DN 13 artiklar och DB 10 artiklar. 

131 Hammerfjeld, Jon R., 2003-06-25.
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Hypotesen: Kan verifieras, då det råder skillnader mellan tidningarna.

Fråga 1: Här har DB en klar övervägande del av explicita artiklar (13 st.) till skillnad  

   mot DNs 6 artiklar. Detta visar att DB väljer att betona al-Qaidas närvaro, mer  

   än vad DN gör. Av de 13 artiklarna skriver DB 11 stycken under maj månad  

   och de övriga 2 i mars och april. Även DN med sina 6 artiklar har de flesta  

   under maj månad (5 st) och en i april. För att kunna få en bild av vad respektive  

   tidning skriver om i maj månad, räknar jag här nedan upp de rubriker, som 

   förekommer hos respektive tidning. Var god observera att de satta rubrikerna  

   inte alltid överensstämmer med den verkliga brödtexten, men kan ge en indika- 

   tion på vad respektive tidning valt att ta upp.

 DN  "Rättegång i Tyskland mot 11-september-terrorist".

   " Minst 41 döda vid terrorattentat i Casablanca".

   " Fyra gripna för attacken i Riyad".

   " Norska beskickningar hotas med terrordåd".

   " al Qaida-rättegång i Belgien".

   " Tredje busskapningen i Tyskland".

 DB  " Var Det hvite hus målet?".

   " Planlegger Al Qaida et nytt terrorangrep?".

   " USA tror al-Qaida står bak terrorangrepet".

   "Minst 91 drepte etter terrorbomben i Riyadh".

   " - Venter nye angrep".

   " Terrorfare stanser Kenyaflygninger".

   " Vil ikke advare mot Kenyareiser".

   " Nagles til al-Qaida".

   " Osamas terrortape".

   " De norske terrormålene"

   " Bushs største ønske".

   Några artiklar har samma ämne (Riyad), men den övervägande delen har olika  

   ämnen. Då exemplen avser maj månad, så konstaterar jag att tidningarna valt  

   att till det större delen, valt att skriva om olika ämnen. Samt att DB explicit valt  
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   att skriva mer om al-Qaida än vad DN gjort.   

Fråga 2: DB hade ibland sina explicita artiklar 2 neutrala och 11 negativa. DN hade 2  

   neutrala och 4 explicit negativa artiklar. Här framkommer att DB valt att skriva  

   mer negativt om al-Qaida.

Fråga 3: I DBs 13 explicita artiklar nämns al-Qaida 78 gånger och hos DNs 6 artiklar  

   förekommer namnet 17 gånger. Det innebär att DB nämner al-Qaida 6 fler   

   gånger, i förhållandet till antalet artiklar de skrivit (13 st.) DN nämner namnet  

   2,83 fler gånger i förhållande till antalet artiklar de skrivit. Här går det att utse  

   "en klar vinnare", dvs. DB som valt att ta upp al-Qaida extra mycket.

   Hos de implicita artiklarna har DB skrivit 10 st., där de nämner al-Qaida 25  

   gånger. Bland DNs 13 implicita artiklar förekommer al-Qaida 20 gånger. Det  

   innebär att DB nämner al-Qaida 2,5 fler gånger, i förhållande till antalet artiklar  

   (10 st.) och DN som nämnt namnet 1,53 fler gånger, i förhållandet till antalet 

   artiklar. Även bland de implicita artiklarna går det att se en skillnad. Att   

   DB lagt mer kraft på att ta upp al-Qaida i sina artiklar.

  

Totaler, för samtliga frames. Artikelmängden mellan de båda tidningarna, skiljer sig. Av de 

explicita artiklarna, har DB den största representationen, med 26 artiklar och DN har 12 artik-

lar. Vid en procentuell jämförelse har DB 68,4% och DN 31,6%. Bland de implicita artiklarna 

har DB 88 artiklar och DN 74 artiklar. Vid en procentuell jämförelse har DB 54,3% och DN 

45,7%. Tittar vi istället på båda tidningars explicita artiklar, så har dessa 19% av den totala 

mängden (200 st.). Båda tidningars implicita artiklar är då 81% av den totala mängden artiklar 

(200 st.). 
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Hypotesen: Då det råder skillnader mellan tidningarna, kan hypotesen bekräftas.

Fråga 1: Skillnaden är markant under explicita artiklarna, emedan differensen är betyd- 

   ligt mindre, när det gäller de implicita. DB väljer att uttryckligen (explicit) ta  

   upp al-Qaidas närvaro, vid ett större antal artiklar. 

Fråga 2: DB har bland sina explicita artiklar: 1 positiv (3,8%), 19 negativa (73%) och 6  

   neutrala (23,2%). DN har bland sina explicita artiklar: 0 positiv (0%), 

   10 negativa (83,3%) och 2 neutrala (16,7%). Det är mest det negativa innehål- 

   let som skiljer, men inte mer än 10% och något mindre när det gäller de neu- 

   trala artiklarna, dvs. 6,7%.

Fråga 3: I DBs explicita artiklar (26 st.) nämns al-Qaida 152 gånger och i DNs (12 st.)  

   42 gånger. Det innebär att DB nämner al-Qaida 5,85 fler gånger, i förhållande  

   till antalet artiklar (26 st.). Emedan DN nämner al-Qaida 3,5 fler gånger, i för 

   hållande till antalet artiklar (12 st.). Detta innebär att DB uttryckligen väljer  

   att nämna al-Qaida vid ett betydligt fler tillfällen. 

   När det gäller de implicita artiklarna nämner DB (88st.) al-Qaida 158 gånger  

   och DN (74 st.) al-Qaida 145 gånger. Det innebär att DB nämner al-Qaida   

   2,73 fler gånger, i förhållande till antalet artiklar. DN nämner al-Qaida 1,96 

   fler gånger, i förhållande till antalet artiklar.  

  6.4 Sammanfattning av analys och resultat

Bland de explicita artiklarna är det DB som utmärker sig mest, både i antalet artiklar och hur 

många gånger de använt sig av begreppet al-Qaida. Bland de implicita artiklarna är det DN 

som har flest, men det är DB som nämner begreppet al-Qaida betydligt fler gånger. Jag drar 

därför slutsatsen att DB "hänvisar/nämner" al-Qaida betydligt fler gånger i sina artiklar, än 

vad DN gör. Jag kan därför återigen, verifiera den övergripande hypotesen: att det råder skill-

nader mellan dessa två länders, tidningars framing av al-Qaida. Samtliga frames, undantaget 

"Diagnos"(=falsifierad, pga. att utfallet var så lika mellan tidningarna), kunde verifieras.

Detta för mig tillbaka till den teoretiska ansatsen framing, vilket var studiens huvudsakliga in-

gång. Jag börjar med att repetera det som skrevs under kapitlet framing i teoridelen. "Oavsett 

frames specifika användningsområde, så erbjuder frames ett sätt att beskriva kraften i en kom-

munikativ textmassa. Framing involverar speciellt något utvalt, vilket tydliggörs. Framing 
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innebär att välja ut en viss del av en uppfattad verklighet och göra denna mer tydlig i en text. 

Detta på ett sådant vis att vissa delar kan framhävas på ett mer explicit sätt, för att förstärka 

texten. Ett typiskt exempel kan vara hur journalisten i sin text, pekar ut speciella ting som bra 

eller dåligt, vilket inte explicit behöver stå, utan kan mer handla om morala värderingar som 

på ett mer implicit sätt framhävs i texten. Vidare att vissa textrader kan poängteras, för att på 

så vis förstärkas gentemot omgivningen. Även att vissa lösningar på eventuella problem före-

slås, vilket i slutändan är en typ av påverkan av textförfattaren." 132

På ett mer individuellt plan beskrivs framing som en typ av kognitiva ramar, dvs. en slags 

mentalt lagrade idéer, som finns hos journalisterna. När sedan texterna skrivs, används dessa 

idékluster medvetet eller omedvetet, för att skapa ett förväntat resultat. Jag skulle också kunna 

säga att detta framing, är en slags normer och värderingar, vilka delvis baseras på hur indivi-

den själv har inlemmats i samhället. Men också ytterst beroende på vilken typ av agenda som 

organisationen har. Detta leder i sin tur vidare till den nationella kulturen. Här påverkar allt 

varandra och ur detta så kommer ett resultat och i detta fall, en text skriven av en journalist. 

Detta framing är inte statiskt, utan dynamiskt.

Jag vågar därför påstå att båda tidningarna har medvetet eller omedvetet "styrt sina texter", 

fast Dagbladet var den "flitigare" av de båda. Då Norge under den examinerade perioden (19 

mars - 24 augusti 2003), varit delaktiga i Irakkriget, kan också detta vara en av de stora orsa-

kerna till att Dagbladet använt sig mer av begreppet al-Qaida. Oavsett om det vara den "natio-

nella andan", organisationskulturen eller individen som påverkade mest, så har förmodligen 

alla dessa varit, mer eller mindre delaktiga, i vilken typ av text som produceras om och kring 

al-Qaida. Dessutom har båda tidningarna använt sig av al-Qaida begreppet på ett mer under-

förstått sätt, exempelvis "länkat" namnet i artiklar som egentligen hade ett annat innehåll. 

Många av dessa artiklar kunde lika gärna varit utan namnet al-Qaida. Olika typer av direkta 

eller indirekta påverkansfaktorer förekommer i de olika artiklarna, men jag är av den uppfatt-

ningen att vi borde kunna förutsätta att både framing, agenda-setting och priming förekommer 

på de flesta nivåer i medie världen. 133 

132 Entman M., Robert. 1993, s. 51 f.
133 Agenda-setting definieras som; på det viset medier ger uppmärksamhet åt ett speciellt ämne, vilket nor- 
 malt sett ej innebär någon direkt åsiktspåverkan, utan en mer implicit sådan. Detta har huvudsakligen  
 använts på de politiska arenorna och då speciellt i samband med val. Framing står för hur journalisten  
 ramar in sin text, den andra betydelsen är hur framing påverkar publiken. Priming riktar sig mot hur  
 medier föreslår vissa värderingar i texter. Även priming har mer använts i samband med politisk kom- 
 munikation och då speciellt vid utvärderingar av politiska individer. (McQuail, Denis. 2005, s. 548, 555,  
 564). Det är med andra ord inte helt klart hur pass mycket begreppen går in i varandra, utan att göra en  
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Studien har även använt sig av den teoretiska ansatsen, most similar systems design, där man 

letar efter kulturella skillnader, när länderna är så lika som möjligt. 134 Min slutsats är att 

Norge och Sverige är ganska lika i mångt och mycket, men när det kommer till en studie som 

detta, så visar utfallet att det finns skillnader mellan de båda länderna. Samtidigt som vissa 

vill framhålla att länderna har ett liknande språk, kultur och samarbetar ofta, så finns det alltid 

skillnader att hitta. Detta gäller ju inte bara länder emellan, utan vi behöver inte gå speciellt 

långt för att konstatera att både individer, organisationer och nationer är och fungerar olika, 

trots att det finns likheter. Den här undersökningen kan visa att de båda tidningarna Dagens 

Nyheter och Dagbladet har gjort delvis lika när det gäller den implicita framingen, men sam-

tidigt har Dagbladet använts sig mer av begreppet al-Qaida, troligen för att förstärka artikelin-

nehållet. De explicita artiklarna visar tydligare att Dagbladet valt att använda sig av al-Qaida, 

på ett mer uttryckligt sätt, än Dagens Nyheter.

Jag har tidigare under den teoretiska delen tagit upp författarna Shoemakers och Reeses, 

Mediating the Message. 135 Denna bok handlar om olika typer av påverkansfaktorer, som hur 

journaliser influeras av sin omgivning, hur innehållet i texter påverkas, hur påverkan kommer 

utifrån, hur rutiner och ideologier kan åstadkomma förändringar i texter. Denna kunskap är då 

en del av det som vi redan vet och kan integreras i de övriga förklaringarna, till vad det är som 

åstadkommer skillnader och likheter.

7.  DISKUSSION

Syftet med denna studie har varit att se hur journalisterna på de båda tidningarna, Dagens Ny-

heter och den Norska tidningen Dagbladet, ramat in (framing) och använt sig av begreppet al-

Qaida, under en begränsad tidsperiod. Utfallet visar att tidningarna använder sig av begreppet 

al-Qaida mer än vad som många gånger varit nödvändigt och då förmodligen för att direkt el-

ler indirekt försöka förstärka texten, så att innehållet ska bli mer intressant. Det visar sig också 

att båda tidningarna, har använt sig av begreppet al-Qaida, på ett implicit sätt. När artikelinne-

hållet egentligen handlat om något annat, så har författarna lagt in en textrad, som exempelvis 

kunde vara "xxx sägs ha vissa kopplingar till al-Qaida". Exemplen har varit flertaliga.

Tidningen Dagbladet har använts sig av begreppet al-Qaida betydligt fler gånger än vad Da-

 djupare analys, vilket inte blir denna gång. Men för den hågade finns exemeplvis artikeln,   
 "Thoughts on Agenda Setting, Farming and Priming", av David H. Weaver. 
 (Weaver H., David. 2007, s. 142-147.). Samt flera andra artiklar om begreppen i samma nummer av:  
 Journal of communication, Volume 57 Issue 1 , Pages 1 - 141 (March 2007)
134 Wirth, Werner & Kolb, Steffen. 2004, s. 87-111
135 Shoemaker J., Pamela & Reese D., Stephen. 1996.
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gens Nyheter gjort och detta gäller samtliga undersökta artiklar, både de explicita och impli-

cita. Emellertid visar det sig att båda tidningarna har en starkt övervägande del av de implicita 

artiklarna. I och med att begreppet al-Qaida gärna används, mer än vad som skulle kunna vara 

nödvändigt, i förhållande till textinnehållet, går det att ifrågasätta journalisternas saklighet. 

Vid en diskussion om journalisters saklighet, uppstår frågan om vem som har rätt att ifråga-

sätta denna objektivitet, då journalisterna själva många gånger accepterar sitt eget sätt att vara. 

Betraktas du som en saklig journalist om du jobbar på tidningarna: Expressen, Aftonbladet, el-

ler för att ta ett extremt exempel, Hänt i veckan och liknande tidningar? Jag antar att det som 

i så många andra branscher även råder en kulturell hegemoni i medievärlden, fast den kanske 

inte alla gånger är så uttalad. Här kan jag bara gissa att de anställda på "finkultur tidningarna" 

inte skulle sätta sin fot på ett ställe, där de till stor del modifierar sanningen. Det finns med 

andra ord en underförstådd "finhet", vilket förvisso kan hittas i de flesta andra branscher och 

organisationer. Och märk väl att det är inte organisationen som skapar detta, utan individerna 

dvs. vi människor i allt vårt sätt att vara och agera.

Om jag bortser från ovanstående, så bör det väl vara en standardansats att skriva artiklar som 

lockar läsarna. Samt att tidningarnas främsta uppgift är att se till så att ekonomin går ihop. 

Men det är klart när vissa journalister börjar "lobba" för att gå ut i krig och allmänheten tar 

till sig den typen av argument, utan att för den skull fundera så mycket över innebörden, är 

förmodligen en av gränserna nådd. Eller när politiker försöker påverka medier och i slutändan 

läsaren till att få det som de vill ha det, går det även att ifrågasätta journalisters sätt att vara 

och skriva. Var går gränsen och vem ska bevaka att denna/dessa följs? Om det är bra att vissa 

branscher och organisationer får bevaka sig själva, kan alltid ifrågasättas. 
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