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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att granska katastrofjournalistiken i Skandinavien, samt se 

hur eller om den skiljer sig från land till land. Undersökningen baseras på 

bombattentatet i Regeringskvarteren i Oslo 2011 samt massakern på Utøya samma dag, 

och skildrandet av katastrofen jämförs i tre olika skandinaviska tidningar, en från Norge, 

en från Sverige och en från Danmark. Huvudfrågeställningen är: Hur skildrades 

terrordåden i Norge i skandinavisk dagspress, under den första veckan efter att de 

inträffade? 

Utöver denna används också delfrågeställningarna: Vilka skillnader finns i 

rapporteringen avseende de tre undersökta skandinaviska tidningarna? Vilka får 

komma till tals? Hur gestaltas gärningsmannen Anders Behring Breivik? Dras det 

paralleller till tidigare terrordåd eller attacker? Teorin som använts i uppsatsen är 

nyhetsvärderingsteorin.  

  

Uppsatsen är en kvantitativ studie, och bygger på nyhetsbevakning av allt journalistisk 

material som publicerats i de tre tidningarna Aftenposten, Dagens Nyheter och Politiken 

den första veckan efter att attackerna i Norge inträffade, 23 juli – 29 juli 2011. Materialet 

har bestått av totalt 237 texter varav 175 nyhetsartiklar, 30 ledare, 16 krönikor, elva 

reportage, tre debattartiklar och två analyser. 

 

Resultaten visar att norska tidningen Aftenposten hade den mest omfattande 

rapporteringen, med mer än dubbelt så många texter som de två övriga. Aftenposten var 

också den mest neutrala tidningen både när det gällde hur gärningsmannen och 

statsminister Jens Stoltenberg gestaltades. Dagens Nyheter hade minst antal artiklar om 

attackerna, och danska Politiken valde att betona terroristvinkeln betydligt mer än de 

andra. Huvudfokus i tidningarnas rapportering har legat på massakern på Utøya samt 

följderna efter attackerna.  

 

Nyckelord: Aftenposten, Dagens Nyheter, katastrofjournalistik, Norge, 

nyhetsbevakning, Politiken, terrordåd 
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1. Introduktion 
 

”Vårt samhälle har alltid drabbats av olyckor och katastrofer, och dessa händelser har 

också i alla tider rönt stort intresse hos människor.” skriver Liselotte Englund i 

”Katastrofens öga” (Englund, 2008:38). Boken fokuserar på journalisters arbete på 

olycksplatser och i katastrofområden, specifikt inriktat på diskoteksbranden i Göteborg 

1998.  

Detta citat speglar det som detta arbete fokuserar på, nämligen nyhetsvärdering, kris- 

och katastrofjournalistik. 

 

Klockan 15:25 den 22 juli 2011 exploderar en bomb mitt i det norska 

regeringskvarteret. Endast ett par timmar senare, klockan 17:27 , får den norska polisen 

larm om att någon skjuter på Utøya där Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), norska 

socialdemokraternas ungdomsförbund, är på läger.  

77 personer kommer att dö för gärningsmannens hand innan allt är över.  

Terrordåden anses vara de värsta i Norges historia sedan andra världskriget 

(Wolodarski, 2011).  

 

De första spekulationerna om vem som står bakom attacken riktar sig mot islamistiska 

terrorister, men det står snart klart att så inte är fallet. Gärningsmannen som precis 

sprängde en bil mitt i regeringskvarteret identifieras snabbt som norske 32-årige 

Anders Behring Breivik.  

Under tiden som arbetet sker med att försöka förstå vad som hänt i centrala Oslo tar 

Anders Behring Breivik färjan över till Utøya. Han utger sig för att vara polis och ska 

utföra en rutinkoll som följd efter bombdådet i Oslo. När han kommer fram till lägret 

kallar han ungdomar till sig och börjar sedan skjuta.  

17:27 kommer första larmet till polisen.  

"Vi sitter vid vattnet. En man som skjuter iklädd polisuniform. Hjälp oss!" (Aftonbladet 

25 juli 2011) 

I en timme kommer ropen på hjälp via sms, telefonsamtal, Twitter och Facebook. 

Drygt en timme senare griper norska polisen Breivik. 
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Efter attackerna fylldes Oslos gator med blommor från tusentals människor som ville 

visa sitt deltagande för det norska folket, genom en stor manifestation mot terrorism 

som hölls utanför Oslo domkyrka (Holmgren, 2011).  

 

Attackerna i Oslo och på Utøya fick enormt utrymme i svenska och utländska medier. 

Den här undersökningen riktar in sig på hur det norska, svenska och danska 

mediebevakningen såg ut under den första veckan efter dådet.  

 

Anledningen till valet av ämne är att vi båda är intresserade av katastrof- och 

krisjournalistik samt att attackerna hände så pass nära oss. Det är lätt att identifiera sig 

med eftersom Norge är likt både Sverige och Danmark, med liknande 

samhällsstrukturer, vilket gör att det blir journalistiskt intressant att granska hur 

händelsen skildrades från land till land. Aftenpostens redaktion drabbades direkt av 

bomben i Oslo, därför är det intressant att ifrågasätta om den objektiviteten hos 

journalisterna, och därmed Aftenpostens bevakning, av händelsen har påverkats.  

 

Ur forskningssynpunkt är det viktigt att granska hur väl medierna fungerar som 

informatörer till allmänheten. En ”bra story” förväntas både vara saklig och sann, 

samtidigt som den måste vara fängslade, gärna med mycket dramaturgi (Englund, 

2008:79). Denna balans kan vara svår att upprätthålla och det är intressant att se om 

journalisterna bara kan stå som betraktare av händelserna utan att låta personliga 

känslor lysa igenom.  

 

 

1.1 Syfte  

 

Det övergripande syftet med undersökningen är att granska och jämföra hur 

dagstidningar från Norge, Sverige respektive Danmark skildrar en katastrof (som rent 

geografiskt inträffat nära), och vilka skillnader som finns i rapporteringen.  Studien 

riktar in sig på de sju efterföljande dagarna när dåden inträffade. Eftersom medierna har 

en viktig roll som informatörer till allmänheten under kristider är det viktigt att i 

efterhand granska hur den uppgiften utförs (Englund, 2008:67).  
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1.2 Frågeställning 

 

Vår hypotes är att rapporteringen kommer att se annorlunda ut från land till land. Den 

norska tidningen kommer troligtvis ha den största och mest omfattande rapporteringen, 

med flest analyser, uttalanden och mer djupgående information. Sedan tror vi att den 

svenska tidningen följer tätt efter till en början, men att den första hetsen sedan avtar ju 

fler dagar som går. Sverige har dessutom tidigare drabbats av katastrofer, som Estonia 

och tsunamikatastrofen i Thailand 2004, samt terrordåd, så som självmordsbombaren i 

Stockholm 2010. Det kan påverka hur den svenska tidningen skildrar attentaten, genom 

referenser till ovan nämnda katastrofer. Till sist tror vi att den danska tidningen 

kommer vinkla hårdare på terrorister, invandrare och möjligen dra paralleller med 

andra terrorbrott till en början. Detta med tanke på att de under en förhållandevis lång 

period har haft ett främlingsfientligt parti med stort inflytande i sin riksdag, till skillnad 

från Sverige och Norge där båda partiblocken har försökt hålla främlingsfientliga partier 

borta från den politiska makten på riksnivå (Nationalencyklopedin, 2012).   

 

 

Vår huvudfrågeställning är följande: 

 

 Hur skildrades terrordåden i Norge i skandinavisk dagspress, under den första 

veckan efter att de inträffade? 

 

Några mindre frågeställningar användes som riktlinjer för att rama in den annars breda 

frågeställningen: 

 Vilka skillnader finns i rapporteringen avseende de tre undersökta länderna, 

Norge, Sverige och Danmark? 

 Vilka får komma till tals? 

 Hur gestaltas gärningsmannen? 

 Dras det paralleller till tidigare terrordåd eller attacker? 
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2. Teori 

 

I detta avsnitt kommer vi presentera det urval vi gjort när det kommer till de teoretiska 

definitioner av begreppen som vi använts oss av i denna undersökning. Vi kommer 

också presentera tidigare forskning som använts för att bygga upp vår undersökning.  

 

2.1 Teoretisk ram 
 

Den teori som använts i denna uppsats är teorin om nyhetsvärdering. Varför blir en 

nyhet en nyhet? Svaret på denna fråga är inte lätt att besvara. Flertalet medieforskare 

har under åren målat upp kriterier för att en händelse ska bli en nyhet.  

I Hot på agendan (2005) beskriver Lars Nord och Jesper Strömbäck, Einar Östgaards 

forskning om två komponenter som är viktiga för nyhetsvärderingen, nämligen 

identifikation och sensation (Nord, Strömbäck, 2005:22). Nyheter har en tendens att bli 

större om det finns någon form av identifikationsmöjlighet för läsaren. Antingen kan det 

vara att en händelse skett geografiskt nära, att läsaren kan känna igen sig i själva 

händelsen eller att man som läsare identifierar sig med personen/personerna det 

handlar om (Nord, Strömbäck, 2005:23). 

Det är ofta den sensationella aspekten som får ta större plats i medierapporteringen. 

Oväntade händelser genererar oftare fler läsare än händelser som är mer ”vardagliga” i 

sin natur. För att öka känslan av sensation i texten använder sig journalister ofta av 

laddade ord i rapporteringen. Ett ord som ”katastrof” väcker någon typ av associationer 

hos läsaren och förstärker på så vis känslan av sensation (Nord, Strömbäck, 2004:241–

262).     

 

Norska forskarna Johan Galtung och Marie Holmboe Ruges modell för nyhetsvärdering 

tar upp det ”tröskelvärde” som kan påverka hur stor en nyhet blir. ”Tröskelvärdet” för 

att nyheten inte bara påverkas av hur många som berörs av den, men också hur oväntad 

händelsen är (Nord, Strömbäck, 2005:21). Detta ”tröskelvärde” kan då kopplas ihop med 

Östgaards forskning då dessa tre forskares underliggande slutsats är att det måste 

finnas identifikation och sensation för att något ska bli en nyhet.   

Att dessa teorier står till grund för denna uppsats beror på de händelserna som 

utspelade sig i slutet av juli i Norge 2011. Med hjälp av dessa teorier kan det underlätta 
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att förstå varför denna händelse redan i utgångsläget hade potentialen att bli stora 

nyheter.  

 

Galtung och Ruge har ytterligare en del i sin nyhetsvärderingsmodell som är relevant för 

denna uppsats. Deras modell inkluderar material från utlandet, och att inte bara 

personer kan ha olika status och därmed nyhetsvärde, utan att detta även gäller länder 

(Nord, Strömbäck, 2005:21).  

Ytterligare en aspekt som är viktig för nyhetsvärdering är att ta upp närheten till 

händelsen. Nyhetsvärdering lägger ofta fokus på att närheten är viktig för att en nyhet 

ska bli en nyhet, alltså att ju närmare en händelse sker desto större är chansen att det 

blir en nyhet (Jarlbro, 2004:52). Galtung och Ruge har utökat detta närhetsbegrepp 

genom att inkluderat den ”kulturella närheten”, alltså att man som läsare och även 

skribent har lättare att knyta an till en händelse som sker i ett land eller som drabbar 

personer med samma kulturella bakgrund (Nord, Strömbäck, 2005:21).  

 

För att slutligen sammanfatta de kriterier som står till grund för nyhetsvärdering så är 

det hur vi kan identifiera oss med situationer och händelser, antingen genom 

gestaltningen av personer eller områden som ligger oss nära. Dessa områden kan vara 

rent geografiskt nära, så som Norge är för Sverige och Danmark, eller rent kulturellt 

nära så vi kan känna igen oss i vardagen och samhället. Nyhetsvärdet ökar också om 

händelsen i sig avviker från det normala i form av olyckor, konflikter eller andra 

dramatiska förlopp som påverkar allmänheten. Sensationalismen ökar om händelsen 

också kan gestaltas med visuella hjälpmedel så som bilder (Nord, Strömbäck, 2005:24). 

Det som är gemensamt för nyhetsvärderingen är att det som slutligen blir nyheter inte 

är någon objektiv sanning, utan är konstruktioner av de sociala samspelen mellan 

människor eller gestaltningar av verkligheten (Nord, Strömbäck, 2005:24). 
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2.2 Definitioner 

 

Begreppet ”katastrof” är det första som bör preciseras eftersom katastrofjournalistik är 

centralt i undersökningen. 

Den internationella forskningen kring olyckor och katastrofer, som Liselotte Englund 

presenterar i sin bok Katastrofens öga, brukar gå efter tre olika definitioner. Först ut är 

”catastrophe” som brukar definieras som ”en mycket omvälvande händelse, i första 

hand naturkatastrofer såsom jordbävningar och översvämningar”. Därefter kommer 

begreppet ”disaster” som används för att beskriva ”större olyckshändelser, exempel 

tankfartygshaverier, söndersprängda varuhus eller fotbollsläktare som rasar ihop med 

många omkomna.” Sista begreppet som används i den internationella forskningen är 

”accident”. Detta begrepp används främst vid mindre olyckor. (Englund, 2004:39) 

Gunilla Jarlbro (2004:28) använder sig av en definition som säger följande: ”Katastrofer 

är mycket omvälvande händelser, så som jordbävningar, översvämningar med mera, 

samt stora olyckshändelser med många omkomna”. Detta påminner om den 

internationella definitionen men hon har också inkluderat större olyckor.  

Denna definition är dock inte tillräcklig för att täcka in attackerna i Norge på ett 

tillfredställande sätt, eftersom de inte var någon olyckshändelse. Därför har en annan 

typ av definition använts i denna uppsats, nämligen den engelska benämningen 

”disaster” som presenterats ovan. Den passar händelsen bättre per definition. Begreppet 

disaster översätts ofta i svenska termer till ”katastrof”, exempelvis hamnar 

Estoniakatastrofen under denna rubrik och därför är det denna definition vi använder 

oss av i detta arbete.  

 

I undersökningen har olika variabelvärden använts (se bilaga 1), för att se vilka som får 

uttala sig i texterna. Exempelvis förekommer myndigheter, som innefattar 

polismyndigheter, advokater eller dylikt, samt experter, sådana som benämns som 

experter eller forskare/professorer. Slutligen förekommer allmänheten, med det menas 

personer som inte går under någon av de andra benämningarna. I regel oftast ”vanligt” 

folk som inte varit med på plats men som ändå vill uttala sig. 

Andra förekommande variabelvärden är ”galen”, som innebär att någon som fått uttala 

sig kallar Breivik för sjuk, psykfall, galen, störd etc. Med vinkeln ”följder” menas vilka 

konsekvenser attackerna kommer att få på Norge. Samtliga texter som handlat om vad 
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som hänt dagarna efter dåden och vad som ska hända i framtiden räknas hit. Exempel på 

vad som gått under kategorin ”följder” är ombyggnationen av Regeringskvarteren, 

begravningar, att Oslos gator fylldes med rosor etc. 

 

Enligt Nationalencyklopedins definition är sociala medier ett ”samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra 

genom exempelvis text, bild eller ljud”(Eriksson, 2011). I denna undersökning 

förekommer en variabel som undersöker om och huruvida sociala medier har använts 

som en del i nyhetsrapporteringen kring attackerna i Norge. 

En av analysenheterna är mikrobloggen Twitter som introducerades för världen 2006 

och det unika med denna plattform var att man här endast kunde publicera inlägg med 

maximalt 140 tecken (Shamsparto, 2011:9).      

2004 startades det som idag är bland de största sociala nätverken, Facebook, som till 

skillnad från Twitter inte har någon begränsning när det kom till längre inlägg och med 

bredare profiler och möjligheter att lägga upp bilder och ha kontakt med sina vänner 

(Andersson, 2010:8).  

I undersökningen finns också variabelvärdet ”andra sociala medier”, under denna har 

sociala medier så som bloggar, olika forum och internetsidor hamnat.  

 

 

2.3 Tidigare forskning 

 

En studie om medierapportering i samband med katastrofer visar att rapporteringen 

överlag liknar normal nyhetsrapportering, som fokuserar på individer och händelser 

hellre än på sociala och ekonomiska aspekter. Den visar också att rapporteringen lägger 

tyngd på dramatik och konflikt, snarare än långsiktiga följder. (Jarlbro, 2004:53–54) 

 

Stora olyckor och katastrofer, så som diskoteksbranden i Göteborg, Estoniakatastrofen 

och attackerna i Norge är olika typer av katastrofer som tagit stor plats i medierna. Vid 

sådana katastrofer får journalister möta många olika svårigheter så som personer i 

chock, eventuella dödsoffer, etiska problem och sedan en ständig tidspress att publicera 

materialet. Studier har visat att ju större geografiskt avstånd journalisten har till en 

katastrof desto större risk för faktafel i rapporteringen, samt också att situationer med 
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dödsfall och skadade tenderar att orsaka spekulationer och felaktigheter (Jarlbro, 

2004:52). 

 

Det är lätt att säga att medierna tjänar det allmänna intresset, och att de därför har en 

rad rättigheter när det gäller kris- och katastrofrapportering. Men ibland kan det gå till 

överdrift. Wallraffmetodik, eller förtäckt journalistik, förekommer allt oftare vid 

katastrofsammanhang (Lundälv, 2001:106). Det har tidigare förekommit att journalister 

förklätt sig eller försökt muta sig till intervjuer med skadade på till exempel sjukhus, 

något som kan ha negativ inverkan på de drabbade. ”Tidpunkten, inträngandet i 

privatlivet, felaktigheter, förvrängningar och motbjudande detaljer” är några av de 

faktorer som forskning har visat att de drabbade kan reagera mot. 

Men för vissa spelar medierna en positiv roll i kampen om att övervinna svårigheterna 

som de blivit utsatta för. Chansen att få tala ut och beskriva det som hänt underlättar 

den processen. (Lundälv, 2001:26) 

 

Att katastrofer ofta genererar många intervjuer med offer, anhöriga och drabbade har 

att göra med identifikation och sensationsbegreppet. Identifikationen handlar om den 

effekt som rapporteringen har på läsarna och har även att göra med i vilken 

utsträckning som personerna kan identifiera sig med de artiklarna handlar om.  

Att det sensationella får större plats i medier kommer kanske inte som en överraskning. 

Det är de ovanliga, akuta och dramatiska som får mest uppmärksamhet oavsett vilken 

form av media det är och likaså får det mycket uppmärksamhet oberoende av det 

geografiska avståndet. (Nord, Strömbäck, 2005:23) 
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3. Bakgrund 

 

”Det kommer finnas ett Norge före och ett Norge efter den 22 juli” – Jens Stoltenberg, 

Oslo, 25 juli 2011. (Aftenposten, 25 juli 2011) 

 

 

3.1 Bombattentatet i Oslo 

 

Bomben som på eftermiddagen den 22 juli 2011 exploderade i Regeringskvarteret mitt i 

centrala Oslo, var placerad utanför Höyblokken där bland annat statsministerns kontor 

låg. Bomben på cirka 950 kilo var placerad i en bil och bestod av konstgödsel och diesel. 

(TT, 2011) 

 

Flertalet byggnader i Regeringskvarteret skadades av explosionen, däribland husen där 

norska tidningarna Verdens Gang och Aftenposten hade sina redaktioner. 

Vid halv åtta tiden på kvällen bekräftades det att sju personer hade fallit offer för 

bomben och att ytterligare sju var skadade. Ytterligare en person avlider senare på 

sjukhus vilket gör det slutgiltiga dödstalet till åtta offer. 

 

Experter menar att placeringen av bilen gjorde att explosionen inte blev så omfattande 

som den hade kunnat bli. Detta tack vare att det fanns en tunnel under marken där bilen 

placerats som absorberade mycket av kraften i explosionen.  

Per Nergaard citeras av DN i en artikel från första augusti 2011 då han säger att det är 

otroligt att endast åtta personer mist livet på grund av bomben, när det var en så pass 

stor bomb som exploderade mitt i centrala Oslo (TT, 2011). 

 

Bombtypen som användes i Oslo, har använts tidigare. Då i Oklahoma City 1995, när 

Timothy McVeigh placerade en bomb i en bil utanför Alfred P. Murrah Building. Bomben 

i Oklahoma City kostade 168 liv. (Ottley) 

 

 

 



 

10 
 

3.2 Massakern på Utøya 

 

Drygt två timmar efter bomben i centrala Oslo detonerade, närmare bestämt klockan 

17:27, kom första larmet från Utøya till polisen.  

"Vi sitter vid vattnet. En man som skjuter iklädd polisuniform. Hjälp oss!"  

Under en timme kom ropen på hjälp via telefonsamtal, sms, Twitter och Facebook 

(Dawod, 2011) innan gärningsmannen kunde gripas av Norges nationella insatsstyrka.  

 

Innan Breivik åker ut till Utøya, där norska arbetarpartiets ungdomsförbund AUF är på 

läger, ringer han och förvarnar om sitt besök. Han utger sig för att vara polis som ska 

utföra en rutinkontroll efter sprängningsattentatet i Oslo och den civile polismannen 

Trond Berntsen och ”Mor Utøya”, Monica Bösei, tar emot honom vid ankomsten. De blir 

också hans första offer.  

 

Breivik fortsätter sedan genom att vinka till sig de ungdomar som samlats på gården 

utanför det stora huset, enligt ögonvittnen ber han dem komma närmare så att alla ska 

höra vad han har att säga (Aftonbladet 22 juli 2011). Sedan börjar han skjuta. Flertalet 

versioner av vad som sedan utspelade sig finns, många av ungdomarna flydde och låste 

in sig på toaletter och i stora rum, de barrikaderade dörrar och fönster med madrasser, 

stolar och annat. Andra sprang in i skogen och många flydde ned till vattnet och gömde 

sig antingen bakom klippor eller i skrevor, eller började simma över de cirka 650 

metrarna till fastlandet. 

 

Totalt befann sig cirka 700 ungdomar på Utøya den 22 juli 2011, 67 av dem kom aldrig 

hem igen (Aftenposten, 24 juli 2011). Totalt mördades 69 människor av Anders Behring 

Breivik på Utøya. 

 

Breivik var medlem i en pistolskytteklubb och hade flertalet vapen registrerade i sitt 

namn. När han greps hade han två vapen på sig, enligt uppgifter från norska Dagbladet 

var det en Glock 17 och ett halvautomatvapen av modellen Ruger Mini14 (Kristiansen, 

Ruud, Brustad, Sandli, Meldalen, 2011). Chefskirurgen Colin Poole på Ringerike sjukhus, 

där 16 av offren behandlades, säger till Aftenposten att Breivik använt sig av så kallade 

dumdumkulor, en förbjuden specialammunition som expanderar när den träffar målet 
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och orsakar största möjliga skada (Halvorsen Kemp, Sørlie, Holm, O. Torgersen, 

Dagsland Holgersen, 2011). 

 

Klockan 18:27, drygt en timme efter att de första skotten gick av på Utøya, griper norska 

insatsstyrkan Anders Behring Breivik. Kritiska röster har poängterat tidsfördröjningen, 

orsaken skulle enligt TT vara bland annat att motorbåten som poliserna färdades i fick 

motorstopp efter halva sträckan och de tvingades vänta in en ny båt (Rapport, 2011). 

 

 

3.3 Motivet 

 

Innan attackerna lade Breivik ut ett 1518 sidor långt manifest på internet, där han 

beskriver sina motiv och samtidigt berättar att han planerat dåden sedan 2009. 

Manifestet är skrivet i dagboksform, det sista inlägget daterades till den 22 juli 2011 

klockan 12.51, alltså drygt tre timmar innan bomben sprängdes i Regeringskvarteren i 

Oslo (Mannheimer, 2011). I texten beskriver han hans hat gentemot islam och hur 

Europa hotas av muslimer (Breivik, 2011). Hans förakt mot den sittande regeringen i 

Norge och dess invandringspolitik drev honom till slut till att vilja utplåna både nutidens 

och framtidens politiker inom Arbeiderpartiet, vilket ledde till bomben i 

Regeringskvarteren och massakern på Utøya. Han har erkänt båda dåden, men påstår 

själv att han inte bör fängslas eftersom han håller på att utkämpa ett europeiskt civilt 

krig (NTB, 2011).  

 

 

mailto:ida.kemp@aftenposten.no
mailto:eivind.sorlie@aftenposten.no
mailto:hans.o.torgersen@aftenposten.no
mailto:jon.dagsland.holgersen@aftenposten.no
mailto:jon.dagsland.holgersen@aftenposten.no
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4. Metod och material 

 

Studien fokuserar på att granska katastrofjournalistiken i tryckt press i Skandinavien 

(Norge, Sverige och Danmark) genom att analysera en tidning för varje land, under de 

sju första dagarna efter attackerna i Norge hade inträffat. Attackerna inträffade på 

eftermiddagen fredagen den 22 juli 2011, och eftersom studien inriktar sig på tryckt 

press så var utgångsdatumet för undersökningen lördagen den 23 juli, till och med 

torsdagen den 29 juli. 

Material som används som underlag för den kvantitativa analysen i uppsatsen kommer 

från Kungliga Biblioteket, databasen Retriever, Aftenpostens elektroniska arkiv samt 

papperstidningen i dess ursprungliga form.  

 

 

4.1 Material  

 

De tidningar som studeras är bland de största i sina respektive länder: 

 

Aftenposten: Deras morgonutgåva, som ingår i denna studie, har en upplaga på 239 831 

per dag (Holbæk-Hanssen, 2011). Politisk inriktning: Oberoende liberalkonservativ 

(Alm, 2007). 

 

Dagens Nyheter: Har en upplaga på 298 000 per dag (Paulsson, 2011). Politisk 

inriktning: Oberoende liberal (Herlitz, 2012). 

 

Politiken: Har en upplaga på 98 973 per dag (Lillelund, 2011). Politisk inriktning: 

Oberoende socialliberal (Høy-Jensen, 2008). 

 

Forskningsmaterialet innefattar alla journalistiska texter om katastrofen i Norge, från 

samtliga huvudtidningar och bilagor. Notiser och insändare har exkluderats eftersom 

dessa oftast inte produceras av själva redaktionen utan kommer från utomstående 

källor. Bilderna har också studerats, men inte analyserats i någon större utsträckning 
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utan det har enbart noterats vad de föreställer(se kodschema, Bilaga 1: 45), eftersom 

det är det journalistiska innehållet som är relevant för undersökningen, inte bilderna.   

 

Materialet har delats in i olika textgenrer, nyhetsartiklar, ledare, krönikor, 

debattartiklar, reportage och analyser. 

 

 

4.2 Metod 

 

Vi har använt oss av kvantitativ innehållsanalys eftersom det är en bra metod för att 

göra ett större material, som i det här fallet 237 texter, enklare att analysera. Med hjälp 

av variabler utifrån ett kodschema strukturerades materialet upp och omvandlades till 

siffror i statistikprogrammet PASW. De variabelvärden som materialet utgör matades in 

och jämfördes på olika vis för att kunna hjälpa till med att besvara frågeställningarna. 

Därefter analyserades innehållet och presenterades som diagram (se Resultat). Utifrån 

diagrammen gick det sedan att utläsa samband och skillnader mellan de tre tidningarna. 

Dessa resultat diskuteras sedan i diskussionsavsnittet. 

 

Kvantitativ innehållsanalys brukar sammanfattas i sex punkter (Esaiasson, 2010:227): 

 

 Definiera forskningsproblemet 

 Definiera urvalet 

 Definiera variabler 

 Konstruera ett kodschema 

 Testa kodschemat 

 Databehandling och analys 

 

Kodschemat har använts för, att med hjälp av utvalda variabler kunna rama in våra 

frågeställningar. Kodschemat består av 55 variabler som vi ansett har spelat roll för 

undersökningen. För att exempelvis kunna avgöra hur gärningsmannen gestaltas har 

variabelvärden som ”terrorist, främlingsfientlig, massmördare” med flera förekommit 

(se bilaga 1).  
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Kriterier för urvalet som ingick i studien var att texterna i huvudsak skulle handla om 

båda eller någon av terrorattackerna den 22 juli 2011. Sekundärt innehåll som när 

exempelvis Fredrik Reinfeldt fick kritik för sitt något långsamma handlande efter 

attackerna togs inte med i undersökningen, eftersom artikeln då inte handlade primärt 

om attackerna utan bara nämnde dem.  

 

Sökningen i Retriever och i Aftenpostens elektroniska webbarkiv gjordes inte på 

specifika sökord utan på de datum som kodades. Detta för att hela tidningen skulle 

komma med, så ingen text skulle förbises. 

 

En del av denna undersökning handlar om var informationen kommer från. Därför 

beskriver en av de variabler som använts, vilka länders medier som refereras som källor 

i artikeln (se bilaga 1). Variabelvärdena är uppdelade i norska, svenska, danska och 

utländska medier som källor. När det gäller inhemska medier och exempelvis om vi 

undersöker norska Aftenposten så kommer inte referenser till Aftenposten räknas som 

variabeln ”norsk media som källa” utan denna variabel kommer endast resultera i ett ja 

om det refereras till exempelvis en annan norsk tidning eller tv-kanal.  

 

För att undersöka hur Norges statsminister Jens Stoltenberg gestaltats användes 

positivt, negativt och neutralt värdeladdade ord i studien, exempelvis ”enastående”, för 

fler exempel (se Resultat och bilaga 2). Det är våra egna tolkningar som ligger bakom 

hur orden kategoriserats (se 4.3 Kritik). 

 

Kodschemat korrigerades ett antal gånger under arbetets gång. Då fyllde vi bland annat 

ut med nya variabler och variabelvärden som ansågs vara relevanta för studien.  

Kodningen delades upp mellan oss för att stärka reliabiliteten, trovärdigheten. 

Dessutom har delar av materialet gåtts igenom ytterligare en gång. Detta har gjorts av 

den som kodade artikeln från början, ett så kallat intrakodarreliabilitetstest (Esaiasson, 

2010:235). Vi kunde inte hitta några fel eller missar vid detta test, därför bedöms 

trovärdigheten som stark. 

Utöver intrakodarreliabilitetstestet har delar av materialet analyserats tillsammans för 

att definiera begrepp och utveckla ett samförstånd så kodningen inte varierar så mycket 

beroende på vem som kodar. 
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4.3 Kritik 

 

Att ta fram materialet har inte varit problemfritt. Ursprungligen var tanken att arbeta 

uteslutande från Kungliga Bibliotekets mikrofilmsal, men det visade sig att både den 

norska och danska tidningen inte fanns i de upplagor som behövdes för studien.  

Problemet fick lösas genom att kontakta Politikens och Aftenpostens respektive 

redaktioner och be dem om hjälp att få fram materialet som behövdes.  Danska 

Politikens material kom omgående, som papperstidningar. Norska Aftenpostens svar 

dröjde och därmed användes Retriever för att läsa artiklarna och studera bilderna. Vi 

fick slutligen även tillträde till Aftenpostens elektroniska arkiv.  

Stickprov har gjorts och på så vis jämfört Retriever med Aftenpostens elektroniska 

arkiv, inga märkbara skillnader har påträffats under denna kontroll. 

 

Det elektroniska materialet som studerats bör se ut som de ursprungliga tidningarna 

men självfallet kan den elektroniska webbupplagan publiceras senare än den tryckta 

versionen. Eftersom vi inte har haft tillgång till pappersupplagan av Aftenposten eller 

den digitala versionen av en av de andra tidningarna så kan denna hypotes inte 

bekräftas, men eftersom risken finns kan materialet delvis ifrågasättas.   

 

Ytterligare en faktor som kan påverka resultatet är uppdelningen av materialet under 

kodningen.  Även då definitionerna av olika begrepp gjorts tillsammans, samt att 

diskussioner hela tiden förts om den ene varit osäker, så kan det självklart vara så att 

artiklarna uppfattats och tolkats olika.  

Dessutom har uppdelningen artiklarna mellan kodarna varierat. Delar av kodningen, så 

som beskrivs i avsnittet Metod, har gjorts tillsammans. Detta innebär inte att kodningen 

skett direkt tillsammans, utan att vi suttit tillsammans med varsin artikel och diskuterat 

om det varit oklarheter.  

Utöver detta har målet med arbetet med kodningen varit att dela upp så båda kodade 

artiklar från alla tre tidningar. Eftersom det tillstötte problem med materialtillgången 

blev uppdelningen inte så jämn som var tänk från början. Linnea kodade därför hela 

danska tidningen Politiken, medan Sara kodade majoriteten av norska Aftenposten. För 

att inte resultatet av dessa separata kodningar ska kunna ifrågasättas allt för mycket så 

har vi låtit varandra göra stickprov för att se att kodningen inte skiljde sig oss emellan. 
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Inga sådana skillnader har upptäckts, men denna uppdelning av material är värd att 

nämna som kritik. 

 

En annan felkälla kan vara språkbarriären. Eftersom två tidningar (den norska och 

danska) inte var på vårt modersmål svenska så har det förekommit situationer där vi 

har varit osäkra på vad vissa ord betydde, men det har varit enkelt att slå upp dem. 

 

En variabel beskriver hur Norges stadsminister Jens Stoltenberg framställs, och där har 

värdeladdade ord använts i arbetet. Eftersom alla människor har olika uppfattningar 

kring vad som kan betraktas som positivt, negativt eller neutralt finns risken att någon 

annan skulle kunnat klassificera texterna på ett annat sätt. 
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5. Resultat  

 

Här kommer undersökningens resultat att redovisas, med huvudfrågeställningen: Hur 

skildrades attackerna i Norge i skandinavisk dagspress en vecka efter de begicks? som 

utgångspunkt. 

 

Eftersom frågeställningen är så pass bred och kan inkludera mycket har delfrågorna 

använts för att rama in informationen som samlats in under arbetets gång. Bland annat 

ligger fokus på vilken vinkel texten har, om texten fokuserar på offren, gärningsmannen 

etc., om den relaterar till tidigare terrorbrott och hur gärningsmannen benämns.  

 

Framförallt har tidningarna ställts mot varandra, men till viss del har materialet som 

helhet analyserats.  

 

 

5.1 Översiktliga resultat 

 

Undersökningen visar att den norska tidningen Aftenposten gav attackerna mest 

utrymme, totalt 123 olika texter handlade om antingen bomben i Oslo, massakern på 

Utøya, eller en kombination.  

 

Tidning Aftenposten Dagens Nyheter Politiken 

Antal texter 123 54 60 

 

Under de tre första dagarna skrev Aftenposten (se figur 1) mer än dubbelt så många 

artiklar om attackerna än vad Dagens Nyheter (se figur 2) gjorde, detta trots att 

Aftenpostens redaktion drabbades av bomben i Regeringskvarteren i Oslo och dess 

sidantal minskade som följd. Politiken rapporterade ganska likt Dagens Nyheter, men 

med en stor ökning av antalet artiklar den fjärde dagen, 2011-07-26 (se figur 3). 
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Figur 1. Ovan ses antalet texter som publicerades i Aftenposten under perioden 2011-07-23 till 2011-07-29. 

 

 

 

Figur 2. Ovan ses antalet texter som publicerades i Dagens Nyheter under perioden 2011-07-23 till 2011-07-29. 
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Figur 3. Ovan ses antalet texter som publicerades i Politikern under perioden 2011-07-23 till 2011-07-29. 

 

 

Vad som även går att se är att nyhetsartiklarna har förekommit mest i tidningarna, 175 

(74 procent) av totalt 237 texter var nyhetsartiklar (se figur 4). 

 

 

Figur 4. Här visas den totala fördelningen av texternas genrer i alla tidningarna. Majoriteten av artiklarna var 

nyhetsartiklar medan analys och debattartiklarna var övervägande få. 
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De flesta artiklarna har handlat om hur Norge ska återhämta sig efter angreppet och gå 

vidare. Dessa är sådana artiklar som har hamnat under kategorin ”följder”, och också de 

som har dominerat innehållet i texterna. Därefter kommer artiklar som handlar om 

gärningsmannen, offer/drabbade, politik och slutligen händelseförloppet. Aftenposten 

skilde sig mot de andra två genom att ytterst lite av deras rapportering handlade om 

politik (se figur 5).  

 

 

 

Figur 5. Diagrammet ovan till vänster visar 

fördelningen av de olika texternas vinklar i 

Aftenposten. Den största andelen av de 123 artiklarna 

från Aftenposten var av vinkeln ”följder”, medan 

endast fem procent av artiklarna handlade om politik. 

Figur 6. Diagrammet ovan till höger visar fördelningen 

av de olika texternas vinklar i Dagens Nyheter. Liksom 

i Aftenposten hade den största mängden artiklar 

vinkeln ”följder”. Skillnaden här var dock att 28 

procent av artiklarna handlade om politik.  

Figur 7. Diagrammet ovan visar fördelningen av de 

olika texternas vinklar i Politiken. Även här är vinkeln 

”följder” genomgående.  
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Det har varierat lite kring hur gärningsmannen har framställts i de olika tidningarna (se 

figurer nedan).  Det som har tagits med i undersökningen är värdeladdade benämningar, 

inte hans namn, ”32-åringen”, ”gärningsmannen” eller dylikt. Av de variabelvärden (se 

kodbok i bilaga 1) som finns med i undersökningen är ”terrorist ”den vanligast 

förekommande benämningen på Breivik, tätt följd av ”främlingsfientlig”. I vissa texter 

förekommer flera olika benämningar på gärningsmannen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Fördelningen i procent över benämningen på Anders Behring Breivik i Aftenposten. Den vanligaste 

benämningen i den norska tidningen är terrorist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Fördelningen i procent över benämningen på Anders Behring Breivik i Dagens Nyheter. Den vanligaste 

benämningen i Dagens Nyheter var till skillnad från Aftenposten främlingsfientlig istället för terrorist. 
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Figur 10. Fördelningen i procent över benämningen av Anders Behring Breivik i Politiken. Absolut vanligast var 

benämningen terrorist men till skillnad från Aftenposten och Dagens Nyheter benämndes han ej som offer.   

 

 

I en närmare titt på tidningarnas gestaltning av gärningsmannen kan man se en tydlig 

skillnad på hur de har valt att framställa Breivik. Aftenposten är även här den mest 

neutrala tidningen i frågan om de framställt honom som terrorist i de texter där han 

figurerar. Politiken var den tidning som i nära hälften av artiklarna benämnde honom 

som terrorist (se figur 13).  

 

 

Figur 11.  Diagrammet visar att Breivik benämndes som terrorist i en fjärdedel av Aftenpostens artiklar. Aftenposten 

var därmed den mest neutrala tidningen av samtliga tre tidningar gällande om han kallades för terrorist eller ej. 
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Figur 12. I Dagens Nyheter benämndes Breivik som terrorist i en tredjedel av samtliga texter. 

 

 

 

Figur 13. Politiken var den tidning som vinklade hårdast på att Breivik var terrorist. I nära hälften av alla artiklar 

benämns han som terrorist. 
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En underfrågeställning som används i undersökningen lyder: ”Refereras det till andra 

terrordåd eller attacker?”. Det har sett lite olika ut från land till land. Eftersom Norge 

inte har drabbats av något terrodåd eller någon större attack tidigare så har det inte 

refererats till något som har hänt i Norge. Främst drogs paralleller till andra bombdåd, 

så som attackerna mot Madrids tågtrafik 2004 och Londons kollektivtrafik 2005, men 

också bombattentatet mot federala polismyndigheten i Oklahoma City 1995 (se figur 

12). 

 

 

Figur 12. Ovan ses vilka paralleller som dragits till tidigare händelser och i vilken utsträckning. Aftenpostens 

vanligaste parallell var Övriga bombdåd.  

 

 

I figur 13 nedan redovisas Dagens Nyheters paralleller till tidigare terrordåd och 

attacker. Dagens Nyheter refererade mycket till självmordsbombaren som sprängde sig 

själv mitt i centrala Stockholm under julhandeln 2010. Politiska attacker fick också stort 

utrymme, främst handlade det om morden på Olof Palme och Anna Lindh. Även övriga 

bombdåd tog stor plats, och precis som i den norska tidningen så handlade det om 

attackerna i Madrid, London och Oklahoma City. 
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Figur 13. Dagens Nyheters paralleller var fler i antalet och riktade främst in sig på attacker som skett i Sverige men 

drog också paralleller till tidigare bombdåd. 

 

I Politiken drogs många av parallellerna till terroristattackerna den 11 september 2001 

och övriga bombdåd, där de la mest fokus på Madrid och London. Attackerna mot 

Jyllands-Posten och Lars Vilks (efter illustrationen av Muhammed) fick mer 

uppmärksamhet än i de två andra tidningarna (se figur 14).  

 

 

Figur 14. I Politiken drogs betydligt mer paralleller till 11 september och övriga bombdåd än i de övriga tidningarna. 

Föga förvånande var också attackerna rörande Lars Vilks mer framträdande. 
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Mitt under allt elände så har Norges statsminister Jens Stoltenberg funnits som en 

ljuspunkt för det norska folket och demokratin. Av materialet som studerats finns inte 

en enda text som framställer stadsministern negativt (se figurer nedan).  Mest objektiv 

var Aftenposten (figur 15), de valde att nästan genomgående beskriva honom neutralt, 

medan Dagens Nyheter (figur 16) skapade den mest positiva bilden av honom. För att ta 

reda på hur Stoltenberg gestaltades användes värdeladdade ord till hjälp (se bilaga 2). 

En imam ville exempelvis ”rosa statsministern för att han väntat med att kommentera 

vem som stod bakom dåden” (Wasim K, 2011). Här betraktades ordet ”rosa” som ett 

positivt värdeladdat ord. De artiklar som klassificerats som neutrala har placerats i den 

kategorin då tillexempel endast Stoltenberg nämnts vid namn men inte något mer i 

övrigt.  

 

 

 

 

 

Figur 17. Ovan visas Politikens gestaltning av Stoltenberg. Liksom Aftenposten var en mer neutral gestaltning av 

Stoltenberg vanligare än en positiv, om än dock inte lika tydlig som i Aftenposten. 
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Figur 15. Ovan ses fördelningen över hur 
Stoltenberg gestaltades i Aftenposten. 
Med sina 17 procent var Aftenposten den 
tidning som var mest neutral i 
gestaltningen. 

Figur 16. Ovan ses fördelningen av hur 
Stoltenberg gestaltades i Dagens Nyheter. 
20 procent av artiklarna var positiva och 
hyllade Stoltenbergs ledarskap och Dagens 
Nyheter var den tidning som gav den mest 
positiva bilden av Stoltenberg.  
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Något annat som undersökts är förekomsten av sociala medier i texterna. Under 

massakern på Utøya gick många meddelande ut på både Twitter och Facebook, något 

som har återspeglats i 86 av artiklarna i de tre olika tidningarna. 

 

 
Figur 18. Den totala förekomsten av sociala medier i samtliga tre tidningar. 

  

 
De källor som citerats och använts mest i samtliga tidningar är norska myndigheter, 

norska politiker, norska medier och allmänheten.  Både den svenska och danska 

tidningen har även citerat talespersoner från sina respektive länder, men den främsta 

informationen kommer från norskt håll. 

 

Övriga resultat som framkommit är vilka som får komma till tals i artiklarna. Detta var 

en underfrågeställning, och resultaten visar att majoriteten av de som citeras är 

elitpersoner från Norge, främst då norska politiker och personer från myndigheter. 

Gemensamt för varje tidning är också att tidningarna citerade elitpersoner från det egna 

landet, gärna då experter av olika former, utöver de norska politikerna och 

myndigheterna.  

 

 

 

 

 

 

21% 

38% 

41% 

Förekomst av sociala medier 

Twitter 

Facebook 

Andrasocialamedier 

n = 86 
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6. Slutsats och diskussion 

 

6.1 Diskussion 

 

Den här undersökningen utgör en granskning och en jämförelse av hur tre större 

skandinaviska tidningar har gestaltat attackerna i Norge den 22 juli 2011, sju dagar efter 

de inträffade.  

 

Tesen till denna undersökning gick ut på att rapporteringen skulle se annorlunda ut från 

land till land. Norge skulle troligtvis ha den största och mest omfattande rapporteringen, 

med flest analyser, uttalanden och mer djupgående information. Sedan skulle Sverige 

följa tätt efter till en början, men att den första hetsen skulle avta ju fler dagar som gick. 

Eftersom Sverige tidigare har drabbats av större katastrofer, politiska attacker och 

terrordåd, så som Estonia, morden på Olof Palme och Anna Lindh, samt 

självmordsbombaren i Stockholm, så skulle Dagens Nyheter kunna relatera till någon av 

dessa i de publicerade artiklarna. Till sist trodde vi också att Danmark skulle vinkla 

hårdare på terrorister, invandrare och möjligen dra paralleller med andra terrorbrott 

till en början eftersom de under en förhållandevis lång period har haft ett 

främlingsfientligt parti med stort inflytande i sin riksdag, till skillnad från Sverige och 

Norge (Nationalencyklopedin, 2012). 

 

6.1.1 Omfattning 

 

Resultaten från undersökningen visar att den norska tidningen Aftenposten med sina 

123 texter hade den mest omfattande rapporteringen efter attackerna, men att Dagens 

Nyheter (totalt 54 texter) inte alls följde dem hack i häl som vi från början trodde. 

Faktumet att danska Politiken (totalt 60 texter) hade fler antal artiklar om attackerna än 

Dagens Nyheter var för oss oväntat. Att Oslo rent geografiskt ligger mycket närmare 

Sverige än Danmark var en bidragande faktor till varför vi trodde att Dagens Nyheter 

skulle skriva mer om attackerna än Politiken. Denna teori grundas i närhetsprincipen 

när det gäller nyhetsvärdering. Ju närmare en händelse inträffar, desto större är 

möjligheten att nyheten blir mer omfattande (Nord, Strömbäck, 2005:21). Så hypotesen 
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att Dagens Nyheter skulle följa Aftenposten tätt i rapporteringen till en början stämde 

alltså inte alls, men dock stämde tesen att Aftenposten skulle skriva mest om attackerna.  

 

Trots att Aftenpostens redaktion drabbades av bomben som briserade i Oslo så 

påverkade inte det antalet publicerade artiklar under de första dagarna, om man jämför 

med Dagens Nyheter och Politikens antal artiklar om händelserna. Dagen efter, den 23 

juli, publicerade Aftenposten nio olika texter som handlade om terrorattackerna. Dagens 

Nyheter publicerade fem, och Politiken enbart fyra stycken. Den 24 och 25 juli 

publicerade Aftenposten 23 respektive 27 artiklar om terrordåden. Samtliga dagar utom 

den 26 juli (då Politiken hade 17 olika texter om attackerna) publicerade Aftenposten 

fler artiklar än de båda övriga tidningarna, vilket stämmer väl överens med Jarlbros 

teori att ju närmare geografiskt händelsen utspelas desto större plats får det i medierna 

(Jarlbro, 2004:52), samt Nord och Strömbäcks teori om nyhetsvärde. Om en händelse 

inträffat geografiskt nära kan läsaren känna igen sig i själva händelsen, eller att man som 

läsare identifierar sig med personen/personerna det handlar om (Nord, Strömbäck, 

2005:23). 

 

Majoriteten av texterna var som väntat nyhetsartiklar. Innehållet i artiklarna handlade 

till stor del om följder och offer, med störst fokus på massakern på Utøya. Massakern 

var, jämfört med sprängningsattentatet mot Regeringskvarteren i Oslo, en större tragedi 

och berörde fler människor. Att kallblodigt mörda oskyldiga och politiskt aktiva 

ungdomar påstod statsminister Jens Stoltenberg var ett direkt angrepp mot demokratin, 

vilket samtliga medier tog fasta på. Många av artiklarna som handlade om just följder 

fokuserade på det norska folkets sammanhållning i kampen mot terrorismen, något som 

inte riktigt framgick i undersökningen där det togs fasta på de negativa aspekterna.  

”Om en man kan visa så mycket hat, tänk hur mycket kärlek vi alla kan visa tillsammans” 

sa Stine Renate Håheim, överlevande från Utøya, till CNN (Stine Renate Håheim, 2011). 

Citatet användes sedan av stadsminister Jens Stoltenberg i sitt tal vid minnesceremonin i 

Oslo domkyrka.  

 

Varför just följder och offer var en vanlig vinkel har troligen att göra med personifiering. 

Som vi skrev i teoriavsnittet genererar katastrofer ofta många intervjuer med offer, 
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anhöriga och drabbade, vilket har att göra med identifikation och sensationsbegreppet 

(Nord, Strömbäck, 2005:22). 

Journalister försöker skapa en identifikation hos läsaren genom att beskriva människors 

öden, i fallet med attackerna i Norge var det just ungdomar och deras anhöriga som det 

fokuserades mest på. Två viktiga komponenter när det gäller nyhetsvärdering är just 

identifikation och sensation, och nyheter har en tendens att bli större om det finns 

någon form av identifikationsmöjlighet för läsaren (Nord, Strömbäck, 2005:22). 

Anmärkningsvärt var dock att händelseförloppet fick minst utrymme i de tre 

tidningarna.  

 

Eftersom attackerna hände väldigt plötsligt och oväntat så chockades många människor 

och det skapade snabbt en stor osäkerhet hos allmänheten. Många frågor om 

gärningsmannen väcktes, vem han var, om det fanns fler, och den största frågan; varför 

han gjorde det. Många av artiklarna strävade efter att försöka besvara dessa frågor. I vår 

tes skrev vi att Politiken troligen skulle vinkla mycket på invandrare och terrorister, 

vilket visade sig stämma när det gäller deras rapportering av gärningsmannen. Många 

av artiklarna antydde att det var islamistiska terrorister som låg bakom attackerna, när 

det i själva verket var en etnisk norrman.  

 

Händelserna i Norge var både oväntade och sensationella i anmärkelsen att det var en 

attack mot unga samt mot demokratin. Likaså har många av artiklarna fokuserat på 

Breiviks offer och de överlevande från Utøya. Detta är troligtvis ett val av vinkel för att 

skapa identifikation hos läsaren samt att det i och med intervjuer med överlevande blir 

en förstahands redogörelse för vad som hänt på ön, vilket säkerligen har ökat läsarnas 

intresse. (Nord, Strömbäck, 2005:23).   

 

6.1.2 Gärningsmannen 

 

I undersökningen studerades vilka benämningar tidningarna hade gett gärningsmannen. 

Totalt fem olika variabelvärden användes, dock inte gärningsmannens namn eller annan 

neutral benämning, så som ”gärningsmannen” eller ”32-åringen”. Resultaten visar att 

den vanligaste benämningen i samtliga tre tidningar var ”terrorist”. Även 

”massmördare” och ”främlingsfientlig” var relativt vanliga. Minst förekommande var 
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”offer”, vilket kan ha att göra med att personporträtten på Anders Behring Breivik inte 

har varit särskilt utförliga eller granskande. De få gestaltningarna av honom har främst 

handlat om hans 1 500 sidor långa manifest, där han bland annat beskriver ”det 

muslimska hotet” och sin avsky för den sittande regeringen. Norska Aftenposten var 

mest neutral när det gällde gärningsmannen jämfört med de två övriga tidningarna, 

Dagens Nyheter benämnde honom till största delen som främlingsfientlig i texterna där 

han finns med. Som tidigare nämnt benämndes Breivik som terrorist i nästan hälften av 

texterna i Politiken, vilket stöder vår hypotes att Politiken skulle vinkla hårdare på 

terrorister.  

 

 

6.1.3 Aktörer 

 

En röd tråd genom många av texterna är att myndigheter och politiker från Norge fick 

komma till tals. Vi ser en tydlig koppling till Jarlbros resonemang att elitpersoner ofta 

citeras vid kriser och katastrofer, även experter och professorer av olika slag fick stort 

utrymme (Jarlbro, 2004:63). Gemensamt för varje land var också att de citerade 

elitpersoner från det egna landet utöver de norska myndigheterna och politikerna.  

 

För en del människor som drabbats av olika händelser spelar medierna en positiv roll i 

kampen om att övervinna svårigheterna som de blivit utsatta för. Chansen att få tala ut 

och beskriva det som hänt underlättar den processen (Lundälv, 2001:26), vilket märktes 

i några av intervjuerna med överlevande från Utøya. En man i 20-årsåldern som var med 

på lägret på Utøya tyckte att han förstod vidden av det som hänt mycket bättre några 

dagar efteråt, när han hade fått prata om det. Anhöriga, offer och drabbade från både 

bombattentatet i Oslo och massakern på Utøya agerade ofta källor, kanske för 

personifieringens skull men också för att just de var ögonvittnen till situationerna.  

 

Norska medier citerades även flitigt och användes som källor i både den svenska och 

danska tidningen. Under första dygnet efter dåden användes norska tv-kanalen NRK 

mycket, just för att det var de som hade kontakterna med de drabbade men också 

resurserna att snabbt vara på plats och rapportera om läget.  
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Det som kan anmärkas är frånvaron av anhöriga och bekanta till Breivik. Även om det 

kan vara så att dessa personer kan komma att figurera i senare artiklar rörande Breivik 

så är frånvaron av kommentarer (8 texter av totalt 237) ganska förvånande.  

 

 

6.1.4 Tidigare terrordåd 

 

Efter den delen av granskningen som berörde om tidningarna har dragit paralleller till 

tidigare terrordåd eller attacker fann vi att landets tidigare erfarenheter spelade roll. 

Svenska Dagens Nyheter relaterade mycket till självmordsbombaren i Stockholm 2010, 

och politiska attacker som morden på statsminister Olof Palme och utrikesminister 

Anna Lindh. Eftersom Estonia räknas som Sveriges största katastrof genom tiderna är vi 

något förvånade att inte fler paralleller drogs till den olyckan. Kanske beror det på att 

det är två helt olika olyckor, även om det finns konspirationsteorier kring varför fartyget 

sjönk så finns det ingen uppenbar gärningsman, som i fallet i Oslo och på Utøya.  

 

Det sägs att Sverige förlorade sin oskuld när Palme mördades, liknande parallell har 

dragits till Norge efter bomben i Oslo och massakern på Utøya (Åmås, 2011). Norge 

relaterade inte dåden till något specifikt som har hänt i landet tidigare, i stället har man 

dragit paralleller till 11 september och övriga bombdåd, samt paralleller till Olof Palme.  

 

Danska Politiken drog flest paralleller till 11 september och övriga terrordåd i världen 

med islamistisk anknytning, vilket också stärker tesen att Danmark skulle vinkla mer på 

terrorister, invandrare och andra terrorbrott. De relaterade också en del till attacken 

mot Jyllands-Posten, efter att de publicerat Muhammedkarikatyrerna av Lars Vilks. 

 

 

6.1.5 Bildmaterial 

 

Valet av bildmaterial i de tryckta tidningarna har studerats, men inte analyserats i någon 

högre utsträckning. Resultatet visade att bildmaterialet övervägande sett likadant ut 

genomgående i de tre tidningarna. Detta gjorde att resultatet av bildstudien inte var av 

något större intresse för undersökningen. 
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6.2 Slutsats 

 

Slutsatsen av den här undersökningen är att nyhetsrapporteringen i skandinavisk 

dagspress är i grunden relativt lika, de går efter samma mönster i val av vinkel, källor 

och bilder. Resultatet stödjer alltså teorierna om nyhetsvärdering som presenterats 

tidigare (Nord, Strömbäck, 2005:23). De märkbara skillnaderna i rapporteringen är 

främst de olika värderingarna, Aftenposten var exempelvis objektiv i sin gestaltning av 

statsminister Jens Stoltenberg, medan Dagens Nyheter ställde sig mycket positiv till 

hans agerande. Även att Politiken drog starka paralleller till islamistiska terrorister 

skilde sig markant mot de andra tidningarna. 

Att de olika tidningarnas rapportering ser så olika ut kan självfallet bero på flertalet 

olika faktorer. En av dessa kan vara den politiska inriktningen som tidningarna har, 

Aftenposten som är oberoende liberalkonservativ (Alm, 2007), Dagens Nyheter är 

oberoende liberala (Herlitz, 2012) och Politiken är oberoende socialliberal (Høy-Jensen, 

2008). På något sätt kan de olika politiska inriktningarna som de olika tidningarna har, 

påverka den rapportering som skett. Detta är självfallet en svår fråga att ställa och 

kanske ännu svårare att besvara. Vi vet inte hur mycket den oberoende politiska 

tillhörigheten kan lysa igenom i den vardagliga rapporteringen, och således är det för 

oss omöjligt att bedöma huruvida den politiska aspekten kan ha påverkat materialet 

tidningarna publicerade under första veckan efter attackerna. Dessutom kan det 

geografiska avståndet för de tre tidningarnas redaktioner till händelsens centrum 

möjligtvis påverka hur rapporteringen såg ut i de olika tidningarna. Möjligtvis kan fler 

spekulationer förekommit i den svenska och danska tidningen än i den norska med 

tanke på det geografiska avståndet till själva händelsen (Jarlbro, 2004:52). 

 

Vi kan även dra slutsatsen att Utøya fick betydligt mer utrymme i rapporteringen än vad 

bomben i Oslo fick. Att denna uppdelning ser ut som den gör är föga förvånande då 

händelsen på Utøya var betydligt mer omfattande vad det gällde räddningsaktion, 

antalet offer och skadade samt att det rörde sig om barn och ungdomar som dödades 

utan uppenbar anledning.  

Vi såg dessutom att spekulationerna kring vad som skedde på Utøya var betydligt fler. 

Rapporter om en eventuell medbrottsling till Breivik som gick runt på ön och 

spekulationerna var betydligt fler när det gällde dödsoffer från Utøya än i Oslo.  
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Tendensen för spekulationen har Jarlbro tagit upp i sin forskning, att ju längre ifrån 

händelsen redaktionen befinner sig desto större är risken att det blir fler spekulationer. 

Många av de källor som användes av den svenska och danska tidningen var just källor 

baserade i Norge, men detta till trots var det betydligt fler spekulationer i svenska och 

danska medier när det gällde antal dödsoffer och liknande.  

 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Den här undersökningen går att applicera på många andra medier och medieformer. 

Exempelvis går den att göra med kvällspress, eller med radio och tv och hur de valde att 

sända nyhetsinnehållet. Frågor man även kan ställa är hur medierna gjorde sitt urval, 

och framförallt hur journalisten i fråga tänkte gällande intervjupersoner och ordval. 

 

Utöver att fokusera på de skandinaviska alternativt inhemska medierna kan denna typ 

av forskning appliceras på medier i andra länder. Exempelvis då hur attackerna i Norge 

gestaltades i andra länder i världen.  

Fick attackerna exempelvis något utrymme i Mellanöstern, som dagligen utkämpar krig 

och terrorism? Vad skrev resten av Europa, var de objektiva i sin rapportering, tog de 

upp den politiska frågan om invandring som Breivik grundar attentaten på? Också 

frågan om huruvida Breivik betraktas som en terrorist, eller bara som en ensam galning, 

skulle vara intressant att granska. 

 

 

Vi har presenterat Aftenposten i denna uppsats som den mest objektiva tidningen, detta 

faktum skulle vidare forskning kunna ta fasta på och granska ytterligare. Exempelvis 

skulle Aftenposten fortfarande vara den mest objektiva tidningen om den jämfördes 

med ett par andra norska tidningar? 
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Artiklar 

 

Aftenposten: Samtliga ledare, nyhetsartiklar, krönikor, debattartiklar, reportage och 

analyser rörande attackerna i Norge, 2011-07-23 till 2011-07-29. 

 

Dagens Nyheter: Samtliga ledare, nyhetsartiklar, krönikor, debattartiklar, reportage och 

analyser rörande attackerna i Norge, 2011-07-23 till 2011-07-29. 

 

Politiken: Samtliga ledare, nyhetsartiklar, krönikor, debattartiklar, reportage och 

analyser rörande attackerna i Norge, 2011-07-23 till 2011-07-29. 
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Bilaga 1. Kodbok 
 

Frågeställning: Hur skildrades attackerna i Norge i skandinavisk dagspress under första 

veckan? 

 

V1 – Artikel ID 

 

V2 – Kodare 

1. Sara 

2. Linnea 

 

V3 – Tidning 

1. Aftenposten 

2. Dagens Nyheter 

3. Politiken 

 

V4 – Publiceringsdatum  

1. 2011-07-23 

2. 2011-07-24 

3. 2011-07-25 

4. 2011-07-26 

5. 2011-07-27 

6. 2011-07-28 

7. 2011-07-29 

 

V5 – Genre 

1. Nyhetsartikel 

2. Ledare 

3. Krönika 

4. Debattartikel 

5. Reportage 

6. Analys 

 



 

41 
 

V6 – Vilken vinkel har texten? 

1. Händelseförloppet 

2. Gärningsmannen 

3. Offer/drabbade 

4. Följder 

5. Politik 

 

V7 – Får norska myndigheter komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V8 – Får svenska myndigheter komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V9 – Får danska myndigheter komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V10 – Får norska politiker komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V11 – Får svenska politiker komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V12 – Får danska politiker komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja 
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V13 – Får norska experter komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja  

 

V14 – Får svenska experter komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V15 – Får danska experter komma till tals? 

0. Nej  

1. Ja 

 

V16 – Får offer från Utøya komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V17 – Får offer från Oslo komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V18 – Får anhöriga till offer på Utøya komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V19 – Får anhöriga till offer i Oslo komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V20 – Får gärningsmannens familj komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja 
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V21 – Får bekanta (grannar, gamla klasskamrater etc.) till gärningsmannen komma till 

tals? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V22 – Får allmänheten komma till tals? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V23 – Används norska medier som källa? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V24 – Används svenska medier som källa? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V25 – Används danska medier som källa? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V26 – Används övriga medier (ej norska, svenska, danska) som källa? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V27 – Benämns gärningsmannen som terrorist? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V28 – Benämns gärningsmannen som psykopat/galen? 

0. Nej 

1. Ja 

 



 

44 
 

V29 – Benämns gärningsmannen som främlingsfientlig? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V30 – Benämns gärningsmannen som massmördare? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V31 – Benämns gärningsmannen som offer? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V32 – Hur gestaltas Jens Stoltenberg? 

1. Positivt 

2. Negativt 

3. Neutralt 

4. Omnämns ej 

 

V33 – Antyds det att nationalistiska partier påverkat gärningsmannen?  

0. Nej 

1. Ja  

 

V34 – Antyds det att övriga partier har påverkat gärningsmannen? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V35 – Antyds det att enskilda personer har påverkat gärningsmannen? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V36 – Antyds det att terrororganisationer påverkat gärningsmannen? 

0. Nej 

1. Ja 
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V37 – Antyds det att nätforum/näthat har påverkat gärningsmannen? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V38 – Dras det paralleller till självmordsbombaren i Stockholm? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V39 – Dras det paralleller till Lars Vilks? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V40 – Dras det paralleller till Estonia? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V41 – Dras det paralleller till skolskjutningar? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V42 – Dras det paralleller till 11 september? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V43 – Dras det paralleller till övriga bombdåd? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V44 – Dras det paralleller till politiska attacker? 

0. Nej 

1. Ja 
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V45 – Refereras det till Twitter? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V46 – Refereras det till Facebook? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V47 – Refereras det till andra sociala medier? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V48 – Finns det bilder på avlidna? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V49 – Finns det bilder på skadade? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V50 – Finns det bilder på drabbade?(Ej skadade eller räddningsarbetare) 

0. Nej 

1. Ja 

 

V51 – Finns det bilder på gärningsmannen? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V52 – Finns det bilder på händelseförloppet? 

0. Nej 

1. Ja 
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V53 – Finns det läsargenererat (privata bilder/inlägg från internet) material? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V54 – Finns det bilder tagna av fotografer? 

0. Nej 

1. Ja 

 

V55 – Finns det illustrerade bilder? 

0. Nej 

1. Ja 
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Bilaga 2. Lista över värdeladdade ord 

 

Positiva: 

Ankare för hela Norge 

Ledare 

Stark 

Enastående 

Samla ihop 

Ingjuta hopp om starkare demokrati 

Aldrig förgöra ett folk 

Mycket beröm 

Beundransvärd 

Landsfader 

Visade sina känslor 

Berörd 

Rosa 

Rörande tal 

Värdigt  

Sagt mycket klokt 

”Vill rosa regeringen och i synnerhet statsministern för att han väntat med att 

kommentera vem som låg bakom innan man visste säkert" 

 

Neutrala: 

Statsministern 

Jens Stoltenberg 

Stoltenberg 

 

 

 

 


