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Abstract  
 

 

Formålet med denne studien er å belyse og drøfte presseetiske problemstillinger som oppsto 

under den umiddelbare dekningen av terrorangrepene i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011, i 

avisene VG, Aftenposten, Aftonbladet og Dagens Nyheter. Studiens teoretiske rammeverk 

omfatter de presseetiske systemene i Norge og Sverige, nyhetskonkurransen og 

kommersialiseringens konsekvenser, samt forskning på presseetikkens plass i krim- og 

katastrofejournalistikk generelt, og i de aktuelle hendelsene spesielt. I studien kombineres 

kvalitativ tekstanalyse, med verktøy fra henholdsvis kildekritisk- og retorisk analyse, og 

kvalitative forskningsintervju. Resultatene viser at presseetiske problemstillinger knyttet til 

øyevitners, politiets og anonyme kilders pålitelighet og bristende kildekritikk i forhold til 

blant annet informasjonssubsidier, var fremtredende i det undersøkte materialet. Kritikkverdig 

bruk av spissvinklede titler og andre former for journalistisk løgnaktighet, foreligger også, på 

samme måte som nærgående bildebruk av skadde og døde. Studien antyder også at den harde 

nyhetskonkurransen hadde en negativ effekt på deler av rapporteringen. Det finnes mange 

likheter, men også interessante forskjeller mellom så vel dekningen som i den etiske 

refleksjonen i de analyserte avisene. Aftonbladet skiller seg ut som den avis med den mest 

diskutable dekningen sett fra et etisk perspektiv, uten at dette internt begrunnes med at avisen 

utgis utenfor rekkevidde for de fleste av tragediens berørte og pårørende.  

 

Nøkkelord: Presseetikk, Utøya, terrorangrep, kildekritisk analyse, retorisk analyse, kvalitative 

forskningsintervju  
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Forord  
 

 

Den 22. juli 2011 befant jeg meg på en hytte på svenskekysten. Den 21. juli hadde jeg 

oppholdt meg i et kontorbygg, bare et steinkast fra Regjeringskvartalet i Oslo. Straks etter 

klokken 15.30 denne fredags ettermiddagen ringer søsteren min og forteller at bygården hun 

bor i har skaket så mye at hun tror det har vært et jordskjelv. Utover kvelden blir jeg sittende 

foran SVTs direkteoverførte sending fra NRK og dagen derpå rekker noen over Aftonbladet. 

Gjennom konsumpsjon av både norske og svenske medier begynner jeg å fatte omfanget av 

det som har skjedd. At jeg noen måneder senere skulle fordype meg i nettopp denne 

mediedekningen ante jeg ikke da, men interessen for hvordan mediene forvaltet hendelsene 

meldte seg raskt. Det er for meg viktig å presisere at jeg har stor respekt for alle journalister 

som jobbet under disse forferdelige og spesielle omstendighetene i dagene og ukene etter 22. 

juli. Det er i seg selv en bragd at norsk presse presterte å gi ut avis, og da spesielt VG og 

Aftenposten som ikke en gang hadde tilgang til redaksjonslokalene den første tiden. Jeg vil 

også sende en tanke til terrorangrepenes 77 dødsoffer, de overlevende og alle de rammedes 

pårørende.  

 

En stor takk til:  

• Veileder Sigurd Allern for uunnværlig hjelp og støtte.  

• Gruppeveileder Gunilla Hultén for engasjement, tilgjengelighet og gode råd.  

• Hanna Weiderud for konstruktive tilbakemeldinger og entusiasme. 

• Svein Brurås for tips og innspill. 

• Alle de åtte representantene fra de ulike avisene som stilte til intervju og utover det 

hjalp meg med å frambringe og sortere materialet.  
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1 Introduksjon 
 

 

Den 22. juli 2011 skjedde det noe som skulle vende opp ned på den fredfulle norske 

sommeren, prege det norske samfunnet i lang tid og risses inn som et mørkt avsnitt i 

historiebøkene. Klokken 15:25 detonerte en bombe på om lag 900 kg fra en parkert 

Volkswagen Crafter i Grubbegata utenfor Regjeringskvartalet i Oslo sentrum.1 I løpet av 

sekunder veltet store mengder røyk ut av det som for kort tid siden hadde vært vindusruter. 

Torg og fortau var tilslørt av knust glass, skrot og papirer. I kaoset lå flere alvorlig skadde, og 

angrepet forårsaket åtte menneskeliv.2 Enda visste ingen hva som ventet. Drøyt to timer 

senere, nærmere bestemt klokken 17.26, mottar Oslo politidistrikt den første telefonen om at 

det pågår skyting på Utøya i Tyrifjorden i Buskerud.3 Her har Arbeidernes ungdomsfylking 

(AUF) sin årlige sommerleir, med om lag 600 deltakere. Innen politiets beredskapstropp 

pågriper gjerningsmannen mellom klokken 18.32 og 18.34 denne fredagskvelden,4 rekker han 

å påføre mange alvorlige skader og ta livet av sekstini mennesker, hvorav trettito under atten 

år.5 De fleste dør av skuddsalver fra hans to våpen, andre av drukning eller fall.6  

 Massakren førte som ventet til en massiv og intens mediedekning. Ifølge analysesjef i 

medieovervåkningsbyrået Retriever, Kristina Nilsen, er dette den største saken norske medier 

noen gang har formidlet, og i løpet av de femten første dagene ble det skrevet over 33.000 

artikler i norske papir- og nettaviser hvor Utøya ble nevnt (Brakstad 2011). Også 

internasjonale medier vendte blikket mot Norge og rapporterte hyppig. Dette var en 

oppsiktsvekkende nyhetshendelse av stor alvorlighetsgrad, og pressen ble fra første stund en 

viktig informasjonskanal. Journalistene som formidlet de grusomme foreteelsene møtte 

umiddelbart en rekke presseetiske utfordringer. Hvilke opplysninger skal det festes lit til? 

Hvilke bilder kunne vises? Hvilke hensyn må tas overfor de berørte og pårørende? På den ene 

siden tørstet samfunnet etter informasjon, men samtidig hadde alle de som opplevde sitt livs 

verste mareritt behov for varsomhet og beskyttelse. Pressen ble satt på en av sine hardeste 

etiske prøver.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://prosjekt.tv2.no/22-juli/tidslinjer/terrordognet-22-juli	  (10.5.2012) 
2	  http://snl.no/terrorangrepene_i_Norge_2011 (10.5.2012)	  
3	  https://www.politi.no/strategier_og_analyser/statistikker_og_analyser/Tema_1014.xhtml (10.5.2012)	  
4	  Ibid	  
5	  e.g: http://nrk.no/227/dag-for-dag/_-jeg-hadde-brutt-sammen-1.8085514 (10.5.2012)	  
6	  http://snl.no/terrorangrepene_i_Norge_2011 (10.5.2012)	  
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 I kjølvannet av terrorangrepene har den presseetiske debatten blant annet dreid seg om 

pressens pågåenhet, medienes fokus på å formidle følelser fremfor å stille kritiske spørsmål, 

og bruken av gjerningsmannens eget tilrettelagte bildemateriale (e.g. Grimstad 2011, 

Sigvardsson 2011). I løpet av 2011 mottok den norske pressetiske nemnden, Pressens faglige 

utvalg (PFU) 36 klager på den norske mediedekningen, og i fem saker konkluderte utvalget 

med brudd på god presseskikk (Torp 2012). Det er ikke kjent om noen svenske medier har 

blitt anmeldt til Pressens Opinionsnämnd (PON) for sin rapportering, men ingen har blitt felt 

per februar 2012 (Boström 2012). Enkelte debattanter har antydet at pressen, og da først og 

fremst norsk presse, befant seg i en «presseetisk unntakstilstand» (e.g. Abel 2011). Men 

kanskje er det nettopp i ekstreme, fatale situasjoner som denne at vi trenger det etiske 

rammeverket som mest.  

 Jeg mener derfor at det er rimelig å anvende en stor tragedie som eksempel på 

hvordan mediene handler og forvalter presseetikken. I en presset situasjon tilspisses verdien 

av etisk bevissthet, og redaktører og journalister stilles overfor forhold og avveielser som ikke 

er hverdagskost. Jeg er på ingen måte alene om å tenke i disse baner. Institutt for journalistikk 

(IJ) i Fredrikstad jobber med en utredning som belyser femten norske mediers dekning, og 

forventes å lege fram en sluttrapport høsten 2012 (Tretterud 2011). Kringkastningsrådet har 

gjennomgått NRKs dekning, og SVT har satt sammen en gruppe som skal utrede hvordan de 

svenske public service-kanalene håndterte hendelsen. Utover dette undersøker flere medie- og 

journaliststudenter mediedekningen, og et knippe svenske studenter har allerede lagt fram 

resultatene fra sine studier. Trolig vil det i tiden framover også dukke opp flere granskninger 

av pressens rolle i denne saken. Nettopp fordi det finnes så mange innganger i dette 

materialet, vil det også være et behov for studier som angriper mediedekningen fra ulike 

innfallsvinkler.  

 

1.1 Studiens formål og forskningsspørsmål 

Bortsett fra juridiske lover finnes det ingen konkrete direktiv på hva som er rett eller galt når 

det gjelder presseetiske problemstillinger. Etikk bygger på refleksjon over moralske 

utfordringer og dilemmaer, og det ligger i etikkens vesen at den ikke har klare svar i alle 

situasjoner. Formålet med denne studien er å belyse og drøfte etiske problemstillinger som 

oppstår i den øyeblikkelige dekningen av en stor katastrofe, med hendelsene som fant sted 22. 

juli i fjor som eksempel. Videre er hensikten å få innsikt i journalistenes tanke- og 

handlingsmønstre i slike krisesituasjoner. På denne måten vil det tegne seg et bilde av de 
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aktuelle redaksjonenes virke under krevende forhold, noe som forhåpentligvis kan bidra til å 

bevisstgjøre journalister og redaktører når de i fremtiden står overfor beslektede situasjoner.  

 Et ytterligere formål med denne studien, som forhåpentligvis kan bidra til overnevnte 

formål i mer omfattende grad, er å redegjøre for presseetiske dilemma på tvers av 

landegrenser. Ved å undersøke og sammenligne to lands dekning av en og samme hendelse, 

vil et større spekter av etiske handlingsmønstre tre fram, og det er etter min mening vesentlig 

å vende blikket utover i den presseetiske debatten. Det skal heller ikke legges skjul på at det 

for meg personlig er ekstra interessant å betrakte den norske og den svenske pressen. Med en 

fot i hver leir, og som konsument av begge lands journalistikk, blir det naturlig å trekke 

paralleller.  

 I pressens spesielle posisjon er det ikke rom for streng lovgivning og hard avstraffelse, 

og nettopp derfor er debatt og refleksjon viktig ingredienser. Som Terje Rasmussen sier det: 

Om mediene skal være demokratiets vaktbikkje, kan den selvsagt ikke stå i bånd. Men for at 

den ikke skal bite uskyldige, må den være dressert (Rasmussen 2004:79). På linje med at 

journalister gransker andre makthavere, må også noen gå mediene etter sømmene.  

 For best mulig å belyse dette emnet har jeg arbeidet ut i fra følgende 

forskningsspørsmål:  

 

1. Hvilke etiske dilemmaer kan spores i nyhetsdekningen av terrorangrepene 22. juli 2011 i 

Verdens Gang, Aftenposten, Aftonbladet og Dagens Nyheter de to påfølgende dagene? Mer 

spesifikt: Hvilken praksis fulgte avisene når det gjelder 1) kildekritikk, 2) presentasjon 

(vinkling og dimensjonering) og 3) hensynet til privatlivets fred? 

 

2. Berøres presseetiske aspekter i opinionstekstene i de nevnte avisene de angitte dagene? 

 

3. Hvilke likheter og ulikheter finnes mellom de ulike avisenes etiske praksis og i deres 

refleksjon rundt etiske spørsmål?  

 

1.2 Disposisjon 

Som en innledning til hvordan studien tolker materialet, følger kapittel 2, Teoretiske 

perspektiver. Her presenterer jeg relevant litteratur og anknytter studien til tidligere forskning. 

Kapittel 3 drøfter Datamateriale og metodespørsmål. Her presenteres og motiveres studiens 

datagrunnlag og de metodene som er brukt, tekstanalyse og forskningsintervjuer. I kapittel 4, 

Kildekritisk analyse, analyseres dekningen ut ifra et kildekritisk perspektiv. I kapittel 5, 
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Presentasjon og dimensjonering, drøftes etiske dilemma ut ifra i hvilken utstrekning og på 

hvilken måte hendelsen ble forvaltet i de utvalgte avisene. I kapittel 6, Terrorangrepene og 

privatlivets fred, analyserer jeg i hvilken grad det ble tatt hensyn til ofre og deres pårørende i 

dekningen. I kapittel 6, Konklusjon og diskusjon, besvarer jeg forskningsspørsmålene ut ifra 

de funnene jeg har gjort, diskuterer så disse i lys av tidligere forskning og kommer med noen 

forslag til fremtidig forskning på området. Deretter følger litteratur- og referanseliste, samt 

relevante vedlegg.  
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2 Teoretiske perspektiver  
 

 

Ordet etikk stammer fra greske «ethos» som betyr «sed», «skikk», «sedvane». Opprinnelig 

var det ingen forskjell mellom begrepene «etikk» og det latinske «moral», men i vår tid 

brukes de to ordene ulikt. Etikken er teorien (morallæren) mens moralen er praksis (Brurås 

2010a:10). I Norge er det vanlig at begrepet ”pressen” i debatter om etikk viser til alle 

nyhetsmedier, dvs. også til tv, radio og nettmedier. Det vil også gjøres i denne studien. 

 Med begrepet «presseetikk» forstås i dag vanligvis et sett av praktiske handlingsregler 

for journalister, etablert dels for å unngå at journalistikken skal skade andre for mye og dels 

for å heve journalistikkens troverdighet og status (Brurås 2010b: 92). Terje Rasmussen 

utdyper disse to formålene. Han mener det etiske svaret på hva medieetikk er, sier at 

presseetikken er refleksjon over hvordan praktikerne skal sikre en moralsk forsvarlig 

journalistikk (Rasmussen 2004:13). Men selv om presseetikken er viktig for å sikre høvelig 

journalistisk praksis er det ikke nødvendigvis derfor vi har den. Presseetikken er ikke bare 

god. Den er en ressurs som tjener bestemte interesser, en form for diskursiv makt. Den sikrer 

lojalitet innad og ansvarlighet utad (Rasmussen 2004:15-16). Ifølge Rasmussen kan derfor et 

mer kritisk svar på hva presseetikk er, være følgende definisjon: «en historisk frembrakt måte 

å argumentere på innad i medieorganisasjonene» (Rasmussen 2004:14).  

 Alle land med en noenlunde velutviklet mediesystem har kodekser som tar hånd om 

medienes bør-spørsmål (Rasmussen 2004:59). Disse omtales ofte som «etiske regelverk» og 

er tilegnet mediene som et supplement til det juridiske regelverket. Men til tross for at 

presseetiske idealer og verdier er nedfelt i paragrafform, er det ikke dermed sagt at pressen 

anser dette regelverket enkelt å etterkomme. Ekström og Nohrstedt (1996) omtaler 

nyhetsjournalistikkens etiske ideal som krevende, vage og motstridende, og peker også på at 

etikken er motsigelsesfull i møte med journalistrollens arbeidsvilkår. For eksempel ser de 

problemer med at journalistikken fordres å være både allsidig, saklig og lett begripelig, samt 

at journalister jobber under snevre tidsrammer (Ekström & Nohrstedt 1996: 88-89). Dette kan 

være noen av årsakene til at det oppstår det som gjerne omtales som presseetiske dilemma. 

Hans Gunnar Axberger (1994) argumenterer for at den helt grunnleggende etiske konflikten 

gjelder forholdet mellom kravet om å informere allmennheten på den ene siden, og ulike typer 

av hensyn knyttet til personers integritet eller samfunnsinteresser på den andre siden 
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(Axberger 1994 i Ekström & Nohrstedt 1996: 89). Svein Brurås (2010b) opererer i liknende 

teoretiske baner, og viser til at en presseetisk problemstilling ofte involverer tre ulike hensyn; 

ytrerens frihet og samfunnets nytte veid opp mot individets beskyttelse (Brurås 2010b: 93).  

 Når det snakkes om ytringsfriheten og nytteverdi i journalistikkens forbindelse, 

nevnes ikke sjeldent begrepene «samfunnsoppdrag» og «allmenninteresse». Pressen og dens 

representanter refererer hyppig til sitt «samfunnsoppdrag», ikke minst når de får kritikk for 

nærgående og belastende journalistikk. Hva som kjennetegner det samfunnsoppdraget, blir 

sjeldnere presisert og utdypet (Brurås 2010c:49). Oppdraget har sin begrunnelse i medienes 

demokratiske funksjon som ytringsfrihetens fremste arena og utøver (Rasmussen 2004:123). 

Paul Bjerke (2009) betraktet ”det journalistiske oppdraget” som en samfunnsmessig 

konstruksjon som er nært knyttet til forståelsen av pressen som en fjerde statsmakt, som på 

linje med de tre første har en spesiell status, ”funksjon” eller ”oppgave” i samfunnet (Bjerke 

2009:149). Allern har påpekt at dette begrepets rent språklige tilpasningen til norsk er direkte 

gal. Begrepet ”fourth estate” betyr ikke ”fjerde statsmakt”, men ”fjerdestanden” – en stand i 

tillegg til kirke, adel og borgerskap (Allern 1996 i Bjerke 2009:149). Det norske begrepet 

”fjerde statsmakt” og den angelsaksiske varianten ”fourth branch of gouvernment” viser på en 

annen måte enn ”the fourth estate” til en offensiv politisk idé om at makten bør være spredd 

og at en del av den bør ligge hos pressen (Bjerke 2009:150). I motsetning til de ordinære 

statsmaktene har pressen ingen konstitusjonell rett til å bruke makt (Raaum 2003:115).  

Når det er sagt, er det viktig å legge til at pressen har en demokratisk og kulturell rolle 

som informasjonsformidler, som overvåker og som en arena for den samfunnsdebatten som er 

så helt nødvendig i et demokrati. Dermed kan man se det som at pressen sitter på et ansvar for 

å ivareta denne rollen. Ikke i forhold til noen bestemt institusjon i samfunnet, men overfor 

publikum (Brurås 2010a:31).  

Bjerke (2010) mener dermed at samfunnsoppdraget må ses på som en etisk fordring til 

journalistikken (Bjerke 2010:71). At det ofte henvises til samfunnsoppdraget som et 

tungtveiende moment i behandlingen av presseetiske problemstillinger (Brurås 2010c:49), må 

da i dette lyset ses som et etisk prinsipp som blir tungt vektlagt av pressen. 

 Beslektet med begrepet «samfunnsoppdraget», finner vi som nevnt begrepet 

«allmenninteresse» (parallelt brukes også begrepet «offentlig interesse»). Begrepet, som 

brukes hyppig av både domstoler og klagenemnder, kan synes problematisk å definere, og 

mang en journalistforsker har forsøkt seg på nettopp det. En av dem er Odd Raaum (2003) 

som gir følgende forslag til definisjon: Allmenninteressen er en rettslig og etisk standard som 

kan legitimere offentliggjøring av opplysninger som vanligvis regnes som private, og likeså 
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bruk av journalistiske metoder som ikke er stuerene. I sin seriøse versjon er begrepet 

allmenninteressen ment å uttrykke hva allmennheten har rettslig eller moralsk krav på å 

kjenne til – også kalt retten til å vite (Raaum 2003:115). Raaum mener videre at begrepet 

allmenninteressen må bestemmes fra kulturelle indikatorer, at det gjennomsyres av en 

utilitaristisk tankegang som inviterer til en balansering av nytte og skade, og nytte for mange 

veid mot hensynet av de få. Begrepet forutsetter at det er mulig å bestemme hva slags 

informasjon som kan ha allmenn nytteverdi, og at journalister er faglig kvalifisert til å 

identifisere slik nytteverdi i en gitt situasjon (Raaum 2003:115-116). Det sistnevnte kan  

diskuteres, og om journalister nå har en slik evne kan de allikevel henvise til 

allmenninteressen som skalkeskjul for mindre edle motiver. Teologi- og etikkforsker, Susanne 

Wigorts Yngvesson (2008), understreker viktigheten av å skille mellom hva allmennheten bør 

vite –allmenninteressen – og hva allmennheten vil vite – allmennhetens interesse (Yngvesson 

2008:93). De gangene begrepet diskuteres er de fleste enige i at allmenn nysgjerrighet ikke er 

et argument for å bortse fra hovedregelen (Yngvesson 2008; Brurås 2010a).  

 ”Allmenninteresse”, slik Raaum formulerer det, er utvilsomt en viktig del av 

presseetikken. «The public interest» er kjernen i den legitimeringen som 

menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) tilbyr pressen. Strasbourg har slått fast som klar 

doktrine at graden av allmenninteresse kan avgjøre om et journalistisk arbeid skal anses som 

akseptabelt (Raaum 2003:118). Også i norske Vær Varsom-plakaten kommer begrepet 

indirekte til uttrykk i flere varianter, og i de mest tydelige heter det «vesentlig 

samfunnsmessig betydning» og «berettiget informasjonsbehov». I svenske Spelregler för 

press, radio och TV figurerer begrepet «allmänintresset» to ganger i Publicitetsreglene, under 

punkter hvor det dreier seg om «publicitet som kan kränka privatlivets helgd» og 

«konsekvensene av en namnpublicering». Hvis løsningen på etiske dilemma stadig skal være 

å ta allmenninteressen i betraktning, slik det fremgår av regelverket, er det opplagt 

problematisk at det ikke finnes en tydeligere spesifisering av begrepet.  

 Et annet spor som har banet vei i den presseetiske diskusjonen, er forbindelsen 

mellom etikk og moralfilosofi. Hører presseetikken hjemme i moralfilosofien eller i mer 

deskriptive disipliner som psykologi og sosiologi? Tilhengerne av det moralfilosofiske 

perspektivet (e.g. Brurås 2009, 2010b; Rasmussen 2001; Oltedal 2006; Vettenranta 2008) 

mener at presseetikken har en tilknytning til moralfilosofiske teorier og kjennetegn, og at 

enkelte moralfilosofiske teoribygninger er høyst aktuelle i vår samtids profesjonsetiske 

fagdebatt (Brurås 2010b:93). Når det snakkes om etikk ut ifra en moralfilosofisk tilnærming 

skiller man gjerne mellom ulike hovedmåter å tenke etikk på; utilitarisme, deontologisk etikk 
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og dydsetikk, og enkelte forskere legger også til nærhetsetikken (Vettenranta 2008:89). Flere 

mener at pressen i større grad trenger å dyrke det dydsetiske- og det nærhetsetiske 

perspektivet (e.g. Brurås 2010b:111).  

Blant de som stiller seg skeptiske til denne koblingen mellom presseetikk og 

moralfilosofi, finner vi blant andre Axberger (1994, i Ekström & Nohrstedt 1996) og Raaum 

(2003). Raaum mener at etiske regler naturligvis alltid vil ha tilknytning til allmenne 

filosofiske resonnementer og teorier, men at det ofte er vanskelig å se noen konsistent 

sammenheng mellom en presseetisk kodeks og en moralfilosofisk lære (Raaum 2003:196). 

Han uttrykker videre en bekymring for at fokuset på nærhetsetikken kan føre til at 

presseetikken blir for personlig anliggende, og ikke et kulturelt eller politisk fenomen (Raaum 

2003:194). Kort sagt at det skal handle mer om den enkelte journalists individuelle 

vurderinger enn presseapparatets samlede holdninger. Dermed kommer vi også inn på 

begrepene profesjonsmoral og personlig moral. Spørsmålet som da reises er om 

profesjonsmoralen bør være forenelig med journalistens personlige moral. Dette råder det 

også uenighet om. Susanne Wigorts Yngvesson mener at den moralen som journalisten 

forsvarer i sitt yrkesliv, også bør kunne forsvares personlig (Yngvesson 2008:60). Bjerke 

mener på den andre siden at journalistikkens samfunnsmessige oppgave krever et unntak fra 

allmennmoralen for å kunne løses (Bjerke 2009:140).  

 Som denne gjennomgangen av norsk og svensk litteratur om presseetikk vitner om, 

eksisterer det både ulike perspektiver, upresise begreper og enkelte verdier som kan oppfattes 

som motstridende innen presseetikken. I tillegg kan det i praksis finnes et skille mellom hva 

som anses som god journalistikk og hva som regnes som god presseetikk. Rasmussen (2004) 

skiller på  fagets fornuft og fagets etikk: på den ene siden journalistikkens faglige normer for 

arbeidsmetoder og fremstillingsmåter, og på den andre siden etiske former for det aktverdige 

(Rasmussen 2004:14). Rasmussen mener at det ligger en latent motsetning mellom 

oppfordringen til varsomhet og journalistikkens idealer i retning av å være pågående og 

undersøkende (Rasmussen 2004:62). Dermed er det ikke gitt at god journalistikk er det 

samme som en varsom journalistikk. Mens journalistikkens faglige normer skal sikre effektiv, 

fascinerende og faglig dyktig journalistikk, skal plakaten (og den presseetiske nemnden) sikre 

at journalistikken ikke blir for dyktig. Mens journalistikken sikrer seg et publikum, sikrer det 

etiske regelverket, lojalitet innad og mykhet utad (Rasmussen 2004:63). Dermed jobber 

pressen ut ifra to utgangspunkt som ikke går hånd i hånd, men som like fullt er avhengige av 

hverandre.  
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2.1 De presseetiske systemene i Norge og Sverige 

Materialet i denne studien omfatter avisartikler fra både Norge og Sverige, og dermed er det 

aktuelt å inkludere informasjon om de presseetiske systemene i de to landene. 

Mediesystemene ligner hverandre på mange områder, og blant annet virker mediekonsern 

som Schibsted og Bonnier i begge land. Men det finnes også noen viktige forskjeller. Både i 

Norge og Sverige reguleres pressen av en såkalt selvjustisordning, et prinsipp som er slått fast 

i Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ) (Brurås 2010a:27), som skal sikre avstand til 

rettsapparatet og bidra til stabilitet med å forhindre brudd mellom tidligere og kommende 

praksis (Rasmussen 2004:82). Den norske og den svenske selvjustisordningen fungerer dog 

ikke på samme måte. 

 Det sentrale presseetiske dokumentet i Norge bærer som nevnt navnet Vær Varsom-

plakaten, og er komplettert av Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten. Her overvåkes den 

etiske og faglige standarden i alle norske medier av klageorganet Pressens Faglige Utvalg 

(PFU), som er opprettet av Norsk Presseforbund. I utvalget sitter fire pressefolk og tre 

personer som ikke er tilknyttet pressen (Bergling m.fler 2009:77).  

I Sverige er det medieetiske ansvarssystemet nedskrevet i dokumentet Spelregler för 

press, radio och TV, som er delt inn i Publicitetsregler, Yrkesregler og Checklista mot 

textreklam. Men her håndheves ikke alt av ett felles organ, slik det gjøres i Norge. 

Pressombudsmannen (PO) og Pressens Opinionsnämnden (PON) overvåker publisitetsreglene 

og Yrkesetiska nämnden overvåker yrkesreglene. Textreklamkommittèn kontrollerte tidligere 

tekstreklamereglene, som nå er erstattet av den nevnte sjekklisten, og har dermed ikke lenger 

noen overvåker eller sanksjonsinstitusjon på dette området (Petersson & Bertrand 2007:87; 

Raaum 2003:177). Det svenske systemet skiller seg også ut ved at det bare behandler klager 

på trykt presse og i noen grad nettpublikasjoner (Raaum 2003:177). Granskningsnämnden för 

radio och TV har et visst tilsyn med radio og TV, men behandler kun eventuelle brudd på 

radio- og TV-loven og den statlige sendingstilstanden (Petersson & Bertrand 2007:87). En 

særegen del ved det svenske selvjustisapparatet er den svenske Pressombudsmannen, som 

ingen andre land enn Sør-Afrika og Østerrike kan sies å ha maken til (Raaum 2003:177). 

Pressens Opinionsnämnd utnevnes av Pressens samarbetsnämnd, og Presseombudsmannen 

utnevnes av Justitieombudsmanen, ordføreren i Sveriges Advokatsamfund og ordføreren i 

Pressens samarbetsnämnd. Alle anmeldelser sendes først til PO, og om ikke han avskriver 

ærendet, sendes det videre til PON, som er de som eventuelt klander avisa (Bergling, Von 

Krogh, Nejman 2009:75-76).  
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Det kan også tillegges at utgiverrollen ser ulik ut i de to landene: i Norge er ansvarlig 

redaktør det som motsvarer en svensk sjefredaktør. Den norske sjefredaktøren er dog ikke 

alene ansvarlig for innholdet; også journalister og fotografer kan stilles til svars. I Norge 

betraktes utgiveren som det selskapet som står bak avisa (Petersson & Bertrand 2007:94-95).  

 Når det gjelder det etiske regelverket finnes det mange likhetstrekk mellom Norge og 

Sverige. Det kan nevnes at det i Vær Varsom-plakaten finnes langt flere paragrafer enn det 

gjør i de svenske Publisitets- og yrkesreglene. Relevant i denne sammenhengen er at Vær 

Varsom-plakaten inneholder en paragraf som er direkte rettet mot barn, noe vi ikke finner i de 

svenske reglene. Det norske dokumentet inneholder videre mange flere punkter knyttet til 

kildekritikk enn hva det svenske gjør. Begge land har for øvrig regler knyttet til hensynet 

overfor ofre for kriminalitet og ulykker, og til at den såkalte ”vinklingen” skal ha dekning i 

teksten. 

 

2.2 Nyhetskonkurransens og kommersialiseringens konsekvenser 

Et utviklingstrekk som bidrar til å sette de presseetiske normene på prøve, er den stadig 

økende nyhetskonkurransen. Under de seneste tiårene har medietilbudet og dermed 

konkurransen økt dramatisk. Aldri før har det funnets like mange medier som konkurrerer om 

menneskers tid, penger og oppmerksomhet (Strömbäck 2009:148). Når det snakkes om 

nyhetskonkurranse blir også begrepet kommersialisering trukket fram, og i 

mediesammenheng kan det da trekkes linjer til de økonomiske, teknologiske og politiske 

forandringene som omformet konkurranseforholdene i flere europeiske land fra 1980-tallet og 

framover (Allern 2012: 236). Allern (2012) skiller mellom tre dimensjoner i bruken av 

begrepet. Det kan 1) kobles til forandringer i mediesystemet (det blir flere medietyper som 

jakter på utbytte), 2) en prosess som innebærer at det enkelte medieselskap i høyere grad enn 

tidligere legger vekt på økt lønnsomhet og kortsiktige gevinster for eierne, eller 3) til 

forandringer i medienes innhold som går i en kommersiell retning, for eksempel for å øke 

publikumstall som gir reklameinntekter (Allern 2012: 237).  

 Produksjon av medieinnholdet er i nesten hele verden i dag dominert av 

forretningsforetak som produserer forbrukergoder til et internasjonalt marked. Flertallet av 

norske (og svenske) journalister er i dag ansatt av kommeriselle, ofte børsnoterte, selskaper 

som drives etter forretningsmessige mål og betaler journalistene lønn for at de skal lage et 

produkt som kan selges på et marked i såpass store opplag at selskapet får det nødvendige 

overskuddet (Bjerke 2010:148). Forholdet mellom journalistikken som profesjon og disse 
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selskapene er et viktig utgangspunkt for studien av hvordan etikken praktiseres. Hvordan 

influeres den av mer markedsmessige bedømmelser? (Ekström & Nohrstedt 1996:49).  

 Flere forskere og mediepersonligheter har uttrykt en bekymring for hvilken effekt 

denne profittorienterte kappstriden har på pressens etiske oppførsel (e.g. Rasmussen 2004; 

Greider 2006, Hultén 2006). Journalist og forfatter Göran Greider (2006) mener de 

kommersielle kravene er den overskyggende årsaken til at etisk journalistisk atferd har blitt 

vanskeligere å etterleve (Greider 2006:35). Andre påpeker at økt konkurranse ikke 

nødvendigvis bare har negative følger. Ekström og Nohrstedt (1996) viser til at konkurransen 

kan skape et press på journalistikken til å lage ”bedre nyheter” av ”høyere kvalitet” (Ekström 

& Norhrstedt 1996: 48). Rasmussen (2004) viser til at det hardere klimaet  krever at 

journalistikken i større grad benytter seg av etikken for å opprettholde fleksibilitet og 

troverdighet (Rasmussen 2004:58). På den måten kan konkurranseforholdene bidra til å heve 

etikkens betydning.  

 Et problem som vi uansett ikke kommer bort ifra er spennet mellom markedsbaserte 

mål og journalistbaserte mål. Allern (2012) omtaler dette samspillet som vekslende og ofte 

konfliktfylt. Økonomisk og juridisk representerer de selskap som produseres og distribuerer 

informasjons- og underholdningsvarer på et marked, noe som vanligvis styres av 

kommersielle mål. Samtidig representerer nyhetsmediene journalistikken som 

samfunnsinstitusjon, med normative mål om å spille en viktig rolle i relasjon til demokratiske 

prosesser gjennom informasjon, granskning og debatt (Allern 2012: 236). Dette skaper 

allerede fra starten en spenning mellom høyst ulike institusjonelle forventinger og verdier 

(Allern 2012: 236). Strömbäck (2009) peker videre på at når mediene styres av en 

kommersiell logikk leder dette til en forskyvning av makten over det redaksjonelle innholdet, 

fra journalister og redaktører til annonse- og markedsavdelinger, samt til annonsører og 

investorer (Strömbäck 2009:150).  

 Makten er på den måten og i større grad flyttet over til publikum. Samtidig som 

mediene konkurrerer på et annonsemarked, kniver de også på et publikumsmarked. Uten 

publikum er ikke journalistikken særlig mye verdt. Dette henger selvfølgelig også sammen 

med at det ligger i journalistikkens vesen at den skal nå ut til folket, men samtidig er det i stor 

grad knyttet til attraktivitet hos annonsørene og publikumsinntekter. Mediene er avhengig av 

folks ønske om å bruke tid på å bli informert og underholdt. Skal vi tro mediene, hviler deres 

fremtid ene og alene i publikums ønsker og behov (Rasmussen 2004:37). Dermed kan man 

argumentere med at vi som kjøpere er aktive brikker i utformingen av et kommersielt 

medieklima. Som Susanne Wigorts Yngvesson (2008) påpeker: samtidig som vi fordømmer 
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løssalgsavisene så er det nettopp disse vi kjøper. Med andre ord handler ikke journalistikkens 

etikk bare om journalisters moral, men også om at vi får den journalistikk som vi fortjener 

(Yngvesson 2008:8). En innvending her er at mennesker ikke sjelden lar seg styre av 

nysgjerrigheten fremfor fornuften og, for å si det litt dramatisk, kanskje ikke alltid kan sies å 

vite sitt eget beste når det gjelder nyhetskonsumpsjon. Vi kommer ikke unna at det til syvende 

og sist er pressens ansvar å servere oss saker av samfunnsmessig betydning. Rasmussen 

(2004) påpeker dessuten et interessant aspekt ved publikumsmålinger: Ofte måles publikums 

tillitt ut ifra kjøpsatferd. Ved å betjene den enkelte forbruker kan mediene forene det umulige 

i å tjene to herrer samtidig; markedet og allmennheten. Man omdefinerer rett og slett 

allmennhetens interesse til det den enkelte forbruker foretrekker (Rasmussen 2004:40-41).  

 Medienes behov av å fange menneskers oppmerksomhet har også innvirkning på 

utformingen av nyhetene. Journalistiske grep for å fange folks oppmerksomhet i utformingen 

av nyheter blir i en teori formulert av Altheide & Snow (1979) omtalt som medielogikken 

(Altheide & Snow 1979:10, se Nord&Strömbäck 2002:33). I Norden blir medielogikken 

forbundet med et antall teknikker som benyttes for å fange publikums oppmerksomhet, som 

blant annet tilspissing, forenkling, polarisering og personifisering (Hernes 1978, se Nord & 

Strömbäck 2002:34). Medielogikken kan dermed være en form for forklaring til hvorfor 

nyhetene ser ut som de gjør, med det betyr ikke derimot at det alltid er uproblematisk. 

Summen av disse teknikkene utgjør i grove trekk presentasjonen av en sak. Lenge ble 

presentasjon og dimensjonering plassert utenfor presseetikkens interessefelt, men det er slett 

ikke slik at så lenge innholdet er korrekt, så er det likegyldig hvordan en sak blir slått opp på. 

Tvert imot; måten en sak presenteres på har stor betydning for eventuelle skadevirkninger 

(Brurås 2010a:199).  

 Som Terje Rasmussen (2004) antyder kan etikken anses som en byrde på 

journalistikkens kortsiktige gjerning (Rasmussen 2004:58) i en konkurransepreget 

nyhetshverdag. Men på lengre sikt vil den trolig bidra til legitimitet. Det er ikke vanskelig å 

tendere at dagens nyhetsmedier ofte ser ut til å tenke kortsiktig og prioritere 

markedsstrategisk oppførsel. Dermed er det fort gjort å trå over etiske grenser. Med et 

profittpreget konkurranseinstinkt blir høyeste prioritet å være først, størst, og mest 

sensasjonell. Det kan tydes en slags dominoeffekt; tøyer en redaksjon strikken, ser en annen 

seg nødt til å strekke den hakket lenger. Resultatet blir at vi risikerer å sitte igjen med en 

avishylle hvor den ene tvilsomme rapporteringen avløser den andre. Som det skal vise seg i 

neste delkapittel, ser den allerede harde nyhetskonkurransen ut til å tilspisse seg ytterligere 

når avisene formidler store katastrofer og kriminalsaker.  
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2.3 Etikk i krim-og katastrofejournalistikk  

Både nyhetskonkurransen og de presseetiske dilemmaene blir gjerne enda mer framtredende i 

rapporteringen av kriminalsaker og store katastrofer. Det presseetiske systemet i Sverige 

vokste fram gjennom kriminaljournalistikken (Funcke 2006:85), og den første Vær Varsom-

plakaten som ble vedtatt i 1936 var i hovedsak viet nettopp denne formen for journalistikk 

(Brurås 2010a:218). Terrorangrepene den 22. juli er å anse som både en kriminalsak og en 

katastrofe. Hendelsen innbefatter i grunnen kriminelle handlinger utført av én gjerningsmann, 

som fikk katastrofale følger. Lidskog, Nohrstedt og Warg (2000) definerer en katastrofe som 

en hendelse som årsaker store skader på samfunnet og lidelse for betydelige deler av 

befolkningen (Lidskog, Nohrstedt & Warg 2000:185).  

 Tradisjonelt har den presseetiske debatten knyttet til dekningen av kriminalsaker og 

katastrofer først og fremst dreid seg om personvernhensyn (Brurås 2010a). I sine 

behandlinger av kriminalsaker blir pressen gjerne beskyldt for hemningsløst å utnytte både 

gjerningsmenn og offer i sterke, pirrende og salgbare saker (Brurås 2010a:218), og i 

katastroferapporteringen går kritikken på for nærgående oppførsel overfor skadde og 

pårørende, personfokusering og sensasjonsjag (Brurås 2010a:243). Raaum (2003) anser at 

ofre og pårørende under enhver omstendighet må ha krav på fullt privatlivsvern (Raaum 

2003:117), men det må samtidig tillegges at involverte personer er en viktig kilde til 

informasjon. Dog er og blir det pressens ansvar å være oppmerksom på faren for sjokkskade 

(Brurås 2010a:247) og eventuelt skjerme disse personene for påkjenning og eksponering.  

 Både kriminalsaker og katastrofer er salgbare stoffområder for pressen. En katastrofe 

karakteriseres av at den uventet og plutselig oppstår, er av betydning for mange mennesker og 

har en uklar utgang. Med andre ord er en den per definisjon en perfekt nyhet (Englund 2008: 

66). Dermed blir også dette stoffet utnyttet kommersielt. Man ønsker ikke bare å tilfredsstille 

et berettiget informasjonsbehov, men også den kikkermentaliteten som finnes blant publikum, 

den usunne nysgjerrigheten overfor både andres ulykke og de groteske og oppskakende 

detaljer i en grov forbrytelse (Brurås 2010a:219). Et resultat av at mediene konkurrerer sterkt 

seg i mellom i dekningen, fører dessuten til at pressen i større grad risikerer å servere 

feilinformasjon. Under dramatiske hendelser kan det være problematisk å få konkrete og 

bekreftede opplysninger, og for å være tidlig ute med nyheten filer man da gjerne ned på 

kildekritiske prinsipper og dyrker spekulasjoner. Nord og Strömbäck (2002) påpeker også at 

spekulasjoner i seg kan være gunstig for pressen, både fordi det produksjonsmessig er en 

enkel og billig løsning og fordi hardbelagte spekulasjoner kan lokke minst et like stort 
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publikum som en framprodusert avsløring (Nord & Strömbäck 2002:58). Både av hensyn til 

publikum og til de berørte og pårørende er eventuell feilinformasjon naturligvis svært uheldig. 

For generelt å motvirke at pressen går for langt i dekningen av saker som denne, har både 

Norge og Sverige paragrafer i sine respektive etiske regelverk som er spesielt knyttet til 

hensynet overfor ofre for forbrytelser eller ulykker.  

 Jarlbro (2004) har i en forskningsoversikt over studier av mediedekningen av blant 

annet Estonia-katastrofen (1994), Göteborgsbrannen (1998) og terrorangrepene mot USA 

(2001), gjort seg noen sammenlagte sluttsatser. Hun konkluderer blant annet med at 

forekomsten av anonyme kilder, ofre og pårørende som kilder og feilaktige spekulasjoner 

rundt antall døde og skadde er vanlig i rapporteringen av uventede hendelser. Videre kommer 

hun fram til at forekomsten av samtlige trekk figurerer i større grad jo lenger unna mediet er 

fra hendelsenes sentrum geografisk sett (Jarlbro 2004:63). SOU-undersøkelsen av 

informasjonsutredningen om Göteborgsbrannen (1999), som Jarlbros konklusjoner delvis 

bygger på, viser i tillegg at det fantes en brist på kildekritikk, samt at de kritisk granskende 

spørsmålene først kom etter den akutte nyhetsfasen (SOU 1999:78). Sistnevnte tendens ser 

imidlertid ut til å være vanlig i forbindelse med akutte katastrofer (e.g. Lidskog m. fler 

2000:209). Englund (2008) fant i sin studie av mediedekningen av brannen at den personlige 

journalistikken og den personlige rapporteringsformen var framtredende og at en allerede 

dramatisk situasjon ble krydret ytterligere av medienes dramaturgi (Englund 2008:32,34). 

 I undersøkelsen av pressens arbeidsmetoder i dekningen av den såkalte «Hedrum-

saken» (1999), fant Brurås og Røssland (2000) at det rådet en oppfatning blant journalistene 

om at presseetikken først og fremst gjelder publiseringen av informasjon, og ikke 

innhentingen av den (Brurås og Røssland 2000:54). Dette ledet til at journalisters adferd kom 

sterkt på dagsorden i den presseetiske debatten, og da Vær Varsom-plakaten ble revidert i 

2001, resulterte dette i flere endringer som presiserte at presseetikken gjelder hele den 

journalistiske prosessen (Brurås 2010a:150). Videre viste undersøkelsen at yrkesetikken i 

denne type saker dyrker en distansert, uavhengig, uberørt og kjølig observasjonen av en 

hendelse, og har lite rom for innlevelse, omtanke, forståelse og medfølelse (Brurås og 

Røssland 2000:5).  

 

2.4 Tidligere forskning om mediedekningen av terrorangrepene 22. juli  

Ettersom terrorangrepene ligger såpass nært i tid, foreligger det per dags dato få 

forskningsresultater, men noen foreløpige funn finnes.  
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Som nevnt innledningsvis, ventes en undersøkelse av norske mediers dekning av 

terrorangrepene fra Institutt for journalistikk den kommende høsten. De første resultatene av 

undersøkelsen, som bygger på intervjuer med om lag 75 pressefolk, ble imidlertid lagt frem 

under SKUP-konferansen i Tønsberg den 24. mars 2012. De foreløpige resultatene, som ble 

lagt frem av IJ-forsker Ivar Andenæs, dreide seg om det store sorgfokuset i pressen og en 

diskusjon rundt om dette gikk på bekostning av en mer kritisk journalistikk, og viser at det 

ikke ble reist noen kritikk av betydning mot politi, beredskap eller mot manglende 

sikkerhetstiltak før fra 10. august og utover. Av avisene i undersøkelsens utvalg, finner man at 

det særlig var Aftenposten som grep fatt i systemkritikken, mens løssalgsavisene var mindre 

offensive (Andenæs 2012).  

    I kapittelet Medias møte med katastrofens unge ofre, i boken Mediepedagogikk; 

Refleksjoner om teori og praksis, sammenligner Soilikki Vettenranta (2012) den finske 

mediedekningen av skolemassakrene i Finland – i Jokela i 2007 og i Kauhajoki i 2008 – med 

den norske mediedekningen av terrorangrepet på Utøya 22. Juli 2011. Fokuset ligger på 

forholdet mellom journalistene og ungdommene, med nærhetsetikken som bakteppe. Til tross 

for at «sjokkskadde ungdommer og deres forskrekkede pårørende ble intervjuet på direkten 

etter angrepene på Utøya», finner Vettenranta at samarbeidet mellom Utøya-ungdommene og 

pressen framstår som «tilnærmet eksemplarisk i sammenligning med det bedrøvelige 

samarbeidet mellom media og ungdom i Jokela, eller det manglende samarbeidet i 

Kauhajoki» (Vettenranta 2012:222). Vettenranta presiserer at hennes refleksjoner er tentative, 

(Vettenranta 2012:227), men jeg finner det imidlertid problematisk å avgjøre relevansen av 

denne sammenligningen, da det ikke redegjøres for hvilke medier det dreier seg om når det 

gjelder rapporteringen fra Utøya, og heller ikke hvordan hun har gått fram i sin analyse av 

disse.  

Det kan også nevnes at det har blitt gjort enkelte studentarbeid knyttet til 

mediedekningen av terrorangrepene. Cras & Hoff (2012) ved Karlstads universitet, har i C-

uppsatsen «Norges eget 11 september» utført en kvantitativ innholdsanalyse av 

nyhetsartiklene om terrorangrepene i Norge i Verdens Gang, Aftenposten, Aftonbladet og 

Dagens Nyheter, under de fire kommende ukene etter 22. Juli. De spør seg blant annet om de 

presseetiske reglene knyttet til navn- og bildepublisering følges og om hvilke ulikheter som 

kan spores mellom de svenske og de norske avisenes dekning (Cras & Hoff 2012:10), og 

konkluderer med at avisene generelt var forsiktige og fulgte de presseetiske reglene (Cras & 

Hoff  2012:73).  
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3 Datamateriale og metodespørsmål 
 

 

Denne studien baserer seg på alle forsider, nyhetsartikler og opinionstekster om 

terrorangrepene den 22. juli 2011 som sto på trykk i papirutgavene av Verdens Gang (heretter 

omtalt som VG), Aftenposten, Aftonbladet og Dagens Nyheter (heretter omtalt som DN) den 

23. og den 24. juli 2011, samt dybdeintervjuer med åtte representanter fra disse avisene. I 

dette kapittelet redegjøres og motiveres det for materialutvalg og fremgangsmåter.  

 

3.1 Utvalg av aviser og pressetekster  

Utvalget av aviser motiveres med at de alle er de største i utgivelseslandet målt i opplagstall, 

samt at de er tilgjengelige i hele utgivelseslandet. Videre er det fruktbart at utvalget består av 

to løssalgsaviser og to abonnementsaviser – to aviskategorier med ulikt uttrykk. Valget av 

tidsperiode motiveres med at det først og fremst er i den akutte fasen og i den spontane 

dekningen at de presseetiske dilemmaene tilspisses. I en presset og uoversiktlig situasjon blir 

journalister og ledere tvunget til å ta raske avgjørelser, og da blir det også synlig hvilke etiske 

holdninger som er innprentet i det redaksjonelle klimaet. Hvorfor da ikke inkludere 

nettartikler, som jo er den genuine spontane dekningen? Svaret på det spørsmålet er at det av 

praktiske årsaker ville vært problematisk å få tilgang til alle de opprinnelige nettartiklene som 

ble publisert i perioden. Nasjonalbiblioteket lagret nemlig ingen nettartikler verken 22., 23., 

eller 24. juli. Direktør for Tilvekst og kunnskapsorganiseringen ved Nasjonalbiblioteket, 

Jonny Edvardsen, forklarer dette med at Datatilsynet krever at de må informere nettstedene 

før de samler inn informasjon, og da bomben gikk av i Oslo fredag ettermiddag den 22. juli 

hadde de ansatte gått for dagen (Ottosen 2012). Informasjon fra representanter fra 

intervjupersonene i de norske avisene tydet videre på at det også i de interne arkivene ville bli 

problematisk å få fram de opprinnelige nettartiklene. Utover de praktiske problemene, finner 

jeg det dessuten interessant at man i produksjonen av en papiravis må forholde seg til et raskt 

hendelsesforløp og samtidig ta trykketiden i betraktning. Man har ikke muligheten til å trekke 

tilbake allerede publisert informasjon slik man kan på nettet, og dermed blir de valgene som 

tas også særlig betydningsfulle.  

             Utover den angitte avgrensningen som ligger i utvalget av de fire papiravisene og de 

to datoene, finnes også enkelte andre begrensninger i denne studien. Som nevnt 
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innledningsvis omfatter analysematerialet kun nyhetsartikler og opinionstekster, henholdsvis 

plassert på nyhets- og kulturplass. Dermed utgår sportsseksjonen og diverse bilag til 

hovedavisa. Utover sportsseksjonen finnes det imidlertid ingen saker knyttet til 

terrorangrepene i de aktuelle bilagsmagasinene, noe som kan forklares med at disse allerede 

hadde gått i trykken da hendelsene inntraff. Artikler knyttet til terrorangrepene på 

sportssidene utgår av den grunn at innholdet i de foreliggende dreier seg om at aktører fra 

sportsverden uttrykker sin medfølelse for de berørte av det inntrufne, noe jeg ikke anser å ha 

betydning i den presseetiske debatten. Det skal også sies at det dreier seg om få slike artikler. 

Begrunnelsen for at nyhetstekstene er aktuelle analyseenheter, er ganske selvsagt; det er her 

mesteparten av informasjonen formidles. I tillegg mener jeg også at opinionstekstene er en 

viktig brikke i det helhetlige bildet av hvordan hendelsene framstår i avisa, ikke minst fordi 

disse er viet stor plass i dekningen av denne saken. Man kan riktignok ikke like opplagt knytte 

etiske dilemma til denne typen av tekster, i og med at det er den subjektiv meningen som står 

i fokus. Men min oppfatning er at det kan finnes etiske dilemma knyttet til hvordan avisa 

velger å presentere disse meningene. Videre kan avisas representanters egne meninger fortelle 

noe om hvordan de stiller seg til ulike aspekter ved hendelsene, som igjen kan komme til 

uttrykk i nyhetsdekningen.  

 Totalt sett dreier det seg om over 140 nyhetsartikler og opinionstekster. Jeg skriver 

over 140 fordi samtlige aviser opererte med ulike opplag med varierende innhold disse to 

dagene. Dagens Nyheter ga ut fire ulike opplag, mens de øvrige avisene opererte med to ulike 

opplag (bortsett fra Aftonbladet som den 24. juli kun opererte med ett opplag). Dette førte til 

at innsamlingen av materialet ble krevende og problematisk. Men med hjelp fra ansatte i 

avisene lyktes jeg omsider med å få tilgang til alle opplagene, med ett unntak: kun 

andreopplaget av Aftenposten fra den 24. juli var tilgjengelig. Nyhetsleder i Aftenposten, 

Peter Markovski, har aktivt forsøkt å få fram den første utgaven fra denne dagen, uten å 

lykkes. Det at jeg ikke fikk muligheten til å skape meg et helhetsbilde av Aftenpostens 

dekning denne dagen svekker naturligvis datagrunnlaget til en viss grad. Uansett så skulle 

man kunne tenke seg at det enkleste ville være kun å inkludere ett opplag av hver avis, noe 

som også var den opprinnelige planen. Men etter å ha gått igjennom de ulike opplagene 

framkom det store forskjeller, både når det gjaldt oppdatert informasjon og forekomsten av 

helt nye artikler i enkelte av opplagene. Hvordan de ulike opplagene er disponert sier også 

mye om hvordan redaksjonene fortløpende har agert og prioritert, noe som videre blir 

vesentlig med tanke på etiske problemstillinger. Jeg har derfor valgt å inkludere tekster fra 

alle de ulike opplagene som jeg har hatt tilgang til i analysen, og vil oppmerksomme hvilket 
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opplag det dreier seg om i omtalen av enkeltartikler i de tilfellene det dersom det kun dreier 

seg om enkelte opplag.  

 Som det fremkommer av materialutvalget, er det i denne studien snakk om et 

situasjonsbestemt fenomen. Ingen katastrofe er en annen lik, og derav er heller ikke de 

presseetiske dilemmaene som vil oppstå identiske. Samtidig har katastrofer som berører 

mange mennesker også noen fellestrekk, for eksempel knyttet til usikkerhet om katastrofens 

årsaker, omfang og konsekvenser. Som tidligere forskning på området viser, så er det gjerne 

noen de samme presseetiske problemstillingene og dilemmaene som kommer opp, selv om 

sakene er høyst ulike. Sånn sett kan også særegne katastrofer belyse mer allmenne 

journalistiske utfordringer. 

 

3.2 Intervjuer med representanter fra avisene 

Av praktiske årsaker vil man sjelden eller aldri kunne få med alle relevante perspektiv i en 

analyse, og det vil derfor være fruktbart å supplere tekstanalysen med intervjuer (Hågvar 

2007:37). Som Jarlbro (2004) konstaterer, så har det blitt gjort en rekke analyser av 

mediedekningen av uventede hendelser, og metodisk har det blitt skrevet om hva mediene 

rapporterte om, hvilke kilder som ble benyttet, og så videre. Men spørsmålet om hvorfor 

rapporteringen ble som den ble, blir sjeldnere besvart. Det er nettopp det jeg gjennom 

intervjuene ønsket å finne svar på. Videre vil intervjuer kunne belyse etiske problemer knyttet 

til informasjonsinnhentingen. Som tidligere nevnt oppstår presseetiske dilemma også i denne 

fasen av journalistikken, men disse blir vanligvis ikke synlige i avisa. Derfor ble intervjuer 

med to representanter fra hver avis gjennomført, henholdsvis en med lederansvar på desken 

og en journalist som hadde jobbet med saken. Med dette utvalget kunne jeg få innsyn i 

erfaringer og refleksjoner fra både en som hadde vært ute i felt og en som hadde bidratt til 

overgripende beslutninger om hva som kom på trykk. Ved å kontakte redaksjonene og legge 

fram mitt formål, ble jeg satt i kontakt med personer som hadde hatt disse rollene. Man kan jo 

tenke seg at det ville være hensiktsmessig å intervjue journalister som hadde skrevet 

spesifikke saker der presseetiske dilemma var framtredende, men i og med at mange av 

artiklene var et samarbeidsprosjekt mellom flere ledd, samt at en rekke artikler i de norske 

avisene ikke var utstyrt med byline, så ble ikke det aktuelt. Det finnes dog ett unntak; når det 

gjaldt Aftonbladet var jeg interessert i å snakke med én spesiell journalist, nemlig Mattias 

Carlsson. Grunnen til dette var at han var den første journalisten på plass utenfor Utøya, noe 

som setter ham i en spesiell posisjon. I og med at Carlsson hadde slutten på Aftonbladet da 

intervjuene fant sted, kontaktet jeg ham personlig og opplyste redaksjonen om dette. For øvrig 
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ble altså utvalget av intervjupersoner styrt av respektive redaksjon, men jeg betrakter samtlige 

som høyst representative kandidater i henhold til studiens formål. Intervjupersonene som har 

stilt opp i studien er: 

 

• Marius Tetlie; Nyhetssjef i VG og for tiden leder av avisas 22. juli-gruppe. 

• Morten Hopperstad; Krimjournalist i VG og for tiden en del av avisens 22. juli-

gruppe.  

• Peter Markovski; Nyhetsleder i Aftenposten og for tiden leder av gruppen som jobber 

med 22. Juli-saken.   

• Helene Skjeggestad; Nyhetsjournalist i Aftenposten. 

• Nils Franchell; Printsjef i Aftonbladet. 

• Mattias Carlsson; nyhetsjournalist i Aftonbladet sommeren 2011 (i dag journalist i 

DN). 

• Pea Nilsson; Nyhetsjournalist i DN, var nyhetssjef da terrorangrepene fant sted.  

• Mikael Bondesson; nyhetsjournalist i DN (i dag nyhetssjef på DN.se).  

 

3.3 Bakgrunnsinformasjon om avisene 

For å forstå konteksten kan det være nødvendig å ha grunnleggende kjennskap til materialet. 

Her følger derfor en kort presentasjon av de ulike avisene som ligger til grunn for analysen. 

 VG er en norsk, riksdekkende løssalgsavis, og landets nest største avis målt i 

opplagstall med et gjennomsnittlig opplag på 211 588 pr. Utgave i 2011.7 Avisen er heleid av 

mediekonsernet Schibsted Media Group og er partipolitisk og økonomisk uavhengig.8 VG har 

en ambisjon om å være en ledende leverandør av nyheter, nytte- og underholdningsstoff.9 

Som et supplement til Vær Varsom-plakaten, har VG egne trafikkregler nedfelt i dokumentet 

God VG-skikk.10 VGs ansvarlige redaktør og administrerende direktør er Torry Pedersen, og 

redaktør for papiravisen er Helje Solberg11. I forbindelse med dekningen av denne saken er 

det verdt å nevne at VGs redaksjonslokaler, som befinner seg bare et steinkast fra 

Regjeringskvartalet, ble rammet av bilbomben den 22. juli. Dette preget naturligvis 

redaksjonen, som måtte evakuere og lage den første avisa fra hotellrom i Oslo sentrum samt 

på VGs trykkeri (Tetlie, eget intervju 2012).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Tallene angir gjennomsnittlig opplag pr. utgave, eksklusive søndagsutgaven 
http://medienorge.uib.no/?cat=statistikk&page=avis&queryID=190 (11.5.1012) 
8 http://vginfo.vg.no/mediehuset-vg/selskapsstruktur/; http://vginfo.vg.no/ (11.5.2012)  
9 Ibid	  
10 http://vginfo.vg.no/mediehuset-vg/presseetikk/; http://vginfo.vg.no/files/2011/04/Presseetikk.pdf (11.5.2012) 
11 Ibid 
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 Aftenposten er en norsk, riksdekkende abonnementsavis, og i dag landets største avis 

med et gjennomsnittlig opplag på 235 795 pr. utgave i 2011.12 Avisa er en del av Media 

Norge ASA hvor Schibsted er hovedeier.13 Aftenposten har tradisjonelt blitt regnet som en 

borgerlig avis,14 men er i tråd med andre aviser i dag avpolitisert. Avisas ambisjon er å 

formidle overraskende, vesentlige, engasjerende og nyttig innhold av høy kvalitet.15 I tillegg 

til morgenutgaven, gir Aftenposten også tre ganger i uka ut Aftenposten Aften, en lokalavis 

for Oslo og omegn som i opplagssammenheng regnes som egen tittel.16 Aftenutgaven er ikke 

inkludert i denne studien. Aftenpostens administrerende direktør er Sondre Gravir og 

sjefredaktør er Hilde Haugsgjerd.17 Aftenpostens lokaler befinner seg noe lenger unna 

Regjeringskvartalet enn VG, men av sikkerhetshensyn måtte også Aftenposten-redaksjonen 

evakuere i løpet av kvelden. Den første avisa ble dermed delvis laget fra trykkeriet samt fra 

hjemmet til en medarbeider (Markovski, eget intervju 2012).  

Aftonbladet er en svensk løssalgsavis, som ble etablert i 1830.18 Lederredaksjonen og 

ledersiden har en sosialdemokratisk profil. Aftonbladets opplag måles i gjennomsnitt pr. 

måned,19 og i juli 2011 distribuertes i snitt totalt 303 800 papirutgaver av avisa.20 I 

Aftonbladets redaksjonelle policy heter det at avisen aktivt og kritisk skal granske samfunnet 

og makthaverne, drive opinionsdanning og gi journalistisk service.21 Avisas ansvarlige 

utgiver og sjefsredaktør er Jan Helin. Aftonbladets redaksjon befinner seg i Stockholm, og 

avisa sendte et team til Oslo umiddelbart etter at de fikk høre om eksplosjonen i 

Regjeringskvartalet (Franchell, eget intervju 2012).  

 Dagens Nyheter (DN) inngår i mediekonsernet Bonnier AB22 og er i dag Sveriges 

største abonnementsavis, med et gjennomsnittlig opplag på 292 100 pr. dag.23 Avisas 

ambisjon er å være nyhetsledende, troverdig, overraskende, berørende og innbydende.24 DNs 

sjefredaktør og ansvarlig utgiver er Gunilla Herlitz.25 DNs redaksjon befinner seg i Stockholm 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 http://medienorge.uib.no/?cat=statistikk&page=avis&queryID=190;  
    http://bedrift.aftenposten.no/kategori/80/omaftenposten.html (11.5.2012) 
13http://bedrift.aftenposten.no/kategori/80/omaftenposten.html (11.5.2012)  
14 http://www.dagbladet.no/kultur/2007/02/05/490999.html (11.5.2012) 
15http://bedrift.aftenposten.no/kategori/3/avismagasin.html (11.5.2012) 
16 http://bedrift.aftenposten.no/kategori/24/aften.html (11.5.2012)  
17 http://bedrift.aftenposten.no/kategori/80/om-aftenposten.html (11.5.2012)	  
18 http://www.schibsted.no/no/Vare-varemerker/Mediehus/Aftonbladet/ (11.5.2012) 
19 http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article3110774.ece (11.5.2012) 
20 http://www.aftonbladet.se/siffror/ (Se scorecard juli 2011) (11.5.2012) 
21 http://www.schibsted.no/no/Vare-varemerker/Mediehus/Aftonbladet/ (11.5.2012)	  
22 http://www.dn.se/diverse/diverse---hem/om-dagens-nyheter (11.5.2012) 
23 http://www.ts.se/Mediefakta/Dagspress.aspx (11.5.2012) 
24 http://info.dn.se/info/om-oss/dns-publicistiska-uppdrag/ (11.5.2012) 
25 http://info.dn.se/info/om-oss/ (11.5.2012) 
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og avventet ca. en time før de bestemte seg for å sende folk for å dekke saken. Fullastede fly 

dro da ut på tiden, og DN besluttet å sende medarbeidere til Oslo med helikopter (Nilsson, 

eget intervju 2012).  

 

3.4 Metodologisk utgangspunkt 

Analysen av avismaterialet bygger på en kvalitativ tekstanalyse. I kvalitativ metode går man 

på dypet og ikke på bredden; det vil si at man studerer ett eller noen få miljøer i sin helhet 

med alle sine konkrete nyanser (Repstad 2007:15). I og med at jeg er ute etter å belyse 

presseetiske dilemma i dekningen av en spesifikk sak, i en begrenset tidsperiode og i enkelte 

aviser, anser jeg den kvalitative metoden som best egnet. Jeg kunne naturligvis ha målt 

forekomsten av ulike former for kildebruk osv. ved hjelp av kvantitativ metode, men jeg ville 

da ikke kommet under overflaten på den måten som er ønskelig. Når det er sagt finnes det 

gjerne kvantitative innslag i den kvalitative metoden (Repstad 2007:14), noe som også 

forekommer i denne studien. 

 Som blant andre Repstad (2007) påpeker representerer kvalitative tekstanalyser en 

tolkning av datamaterialet, og dermed finnes det alltid en viss risiko for feiltolkning eller 

overtolkning. Men det er ikke nødvendigvis sånn at en uttalelse eller tekst kun har én riktig 

mening eller tolkningsmulighet. De hermeneutiske og postmoderne forståelsesformene tillater 

et legitimt fortolkningsmangfold (Kvale og Brinkmann 2010:218).  

 

3.5 Analyse av pressetekster 

Det finnes ingen bestemt vitenskapelig metode for presseetisk analyse av avistekster. Jeg 

finner det derfor fruktbart å kombinere elementer fra to ulike tekstanalytiske metoder for å 

kunne belyse de presseetiske dilemmaene. Den metodiske tilnærmingen må styres av 

spørsmålene som stilles, og som det fremkommer av forskningsspørsmålene har jeg i 

analysen valgt å fokusere på tre presseetiske tema, henholdsvis kildekritikk, presentasjon og 

privatlivets fred. Disse temaene reiser ulike presseetiske dilemmaer som er framtredende i den 

etiske debatten, og særlig i forbindelse med rapporteringen av kriminalsaker og katastrofer, 

slik teoritilfanget i kapittel 2 har vitnet om. De tre temaene vil naturligvis gli inn i hverandre. 

For eksempel kan hensynet til privatlivets fred preges av både kildekritiske problemstillinger 

og presentasjonsformen. Filtreringen til tre kategorier er gjort for å gjøre analysen mest mulig 

oversiktlig, men jeg anser det som tilstrekkelig med grep fra to metodologiske tradisjoner for 

å nærme meg forskningsspørsmålene, henholdsvis fra kildekritisk analyse og retorisk analyse.  
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 Kildekritisk analyse benyttes for å fastslå hvor brukbart et kildemateriale er (Fossum 

og Meyer 2008:69). Kilder i journalistikken er oftest berettende kilder – noen som forteller 

noe om en hendelse eller saksforhold som journalisten er interessert i. Det disse kilden 

kommuniserer blir da journalistens kildemateriale (Fossum og Meyer 2008:31). For å finne ut 

hva som er sant – eller i det minste sannsynlig – fordres det derfor at pressen utøver 

kildekritikk. Dette er knyttet til både god journalistisk metode og til det presseetiske 

sannhetskravet; journalistikkens kvalitet og troverdighet avhenger i stor grad av kildens 

kvalitet (Brurås 2010a:115,121). Thurén (2005) lister opp fire kildekritiske kriterier: 

• Ekthet. Kilden skal være det den utgir seg for å være 

• Tidsmessig sammenheng. Jo lengre tid det har gått mellom en hendelse og kildens 

opplysninger om denne hendelsen, desto større grunn er det til å tvile på kilden  

• Uavhengighet. Kilden skal stå for seg selv og ikke være et referat av en annen kilde  

• Tendensfrihet. Man skal ikke ha grunn til å mistenke at kilden gir et falskt bilde av 

virkeligheten på grunn av spesifikke interesser (Thurén 2005:13).  

 

Jeg har strategisk kartlagt kildene som figurerer i de ulike nyhetsartiklene og vurdert disse ut 

ifra kriteriene overfor. Gjennom å undersøke om kildematerialet tilfredsstiller kriteriene eller 

ikke, vil jeg kunne avdekke hvilken praksis som råder i hver enkelt avis. Det bør nevnes at 

systematisk kildearbeid og kildekritikkens overveielser ikke er en vanntett metode som alltid 

fører til et sikkert resultat. Det ligger et subjektivt moment i hva som anses som brukbare og 

tilstrekkelige kilder, og man kan knapt noen gang være helt sikker (Fossum og Meyer 

2008:206-207). Når det nå i ettertid har fremkommet informasjon som gjør at det er mulig å 

fastslå enkelte kilders brister, er det naturligvis lett å fordømme journalistenes kildekritiske 

evne. Utgangspunktet for analysen er først og fremst å vurdere journalistenes kildebruk ut ifra 

den konteksten kildematerialet ble innhentet i, men samtidig blir det umulig ikke å vurdere 

kvaliteten på kildeomfanget ut i fra det som er kjent i dag. Dette vil jo også være med på å 

bekrefte eksistensen av kildebaserte etiske dilemma.  

 Retorisk analyse gir innsikter om hvordan tekster er bygd opp for å nå bestemte 

hensikter. Retorikken, som ble utviklet i antikken, var opprinnelig en praktisk lære for talere 

som skulle lære seg å tale overbevisende (Hillesund 1994:37). Retorikken er en vitenskap som 

setter tekstens bruk i sentrum, samtidig som den gir innsikter om hvordan tekster er bygd opp 

for å nå sine hensikter, og dermed kan en rekke retoriske begrep overføres til journalistikken 

(Hillesund 1994:37-38). Retorikken inndeler arbeidet med talen i fem deler, og fire av disse 

kan benyttes i å beskrive det journalistiske arbeidet:  
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• Inventio; innsamling og utvelging av tema og innholdsmomenter, en parallell til det 

journalistiske kildearbeidet. 

• Dispositio; en ordning av stoffet so kan sammenliknes med journalistenes disponering 

og vinkling av innholdet. 

• Elocutio; språkliggjøringen av budskapet og bruken av språklige virkemidler.  

• Actio; selve fremførelsen av talen, og motsvares i journalistikken av den presentasjon 

og det oppslag artikkelen får i avisen. (Hillesund 1994:38).  

Dermed kan de tre sistnevnte retoriske grepene knyttes til ulike faktorer ved måten 

hendelsene har blitt presentert på. Nærmere bestemt til hvor stor plass den har fått, hvordan 

den er vinklet og til bruken av språklige virkemidler i teksten. Her vil jeg naturligvis kun 

konsekvent analysere de delene av presentasjonen som kan betraktes som etiske dilemma, og 

dermed ikke gå inn på de nivåene som ikke direkte tjener forskningsspørsmålene. Jeg anser 

videre at de retoriske grepene kan anvendes i analysen av opinionstekstene. Hadde dette vært 

en studie med opinionsteksten og dens språkbruk i fokus, ville det vært mest naturlige å 

studere disse gjennom en mer filosofisk basert argumentasjonsanalyse. Men i og med at 

hensikten heller er å belyse hvordan ulike meninger presenteres ut ifra et etisk ståsted, holder 

jeg meg til en mer overfladisk retorisk tilnærming.  

 

3.6 Analyseutvalg  

Kvalitativ tekstanalyse kan lett bli for omfattende både når det gjelder tid og rom. Å redegjøre 

for en hver kilde, en hver presentasjon og et hvert aspekt ved materialet ligger utenfor denne 

studiens rammer. Jeg nøyer meg derfor med å inkludere dominerende drag og enkelte 

eksempler som ut ifra forskningsspørsmålene illustrerer de viktige poengene. Dermed har jeg 

gjort et kvalitativt utvalg i presentasjonen av analysen, og er med det klar over at det utvalget 

mottakerne får tilgang til er det jeg tolker som relevante presseetiske dilemma. Dermed er 

dette utvalget ett av flere mulige. Når det er sagt, anser jeg imidlertid utvalget som relevant, 

da det baserer seg på nærlesning og analyse av samtlige tekster i materialet. Som neste 

delkapittel vil vise, baserer de kvalitative forskningsintervjuene seg på blant annet på dette 

utvalget, slik at de etiske dilemmaene kan tolkes ut ifra en mer helhetlig kontekst.  

 

3.7 Kvalitative forskningsintervju 

Jeg har benyttet meg av det som kalles semistrukturerte livsverdenintervju; en planlagt og 

fleksibel samtale som har som formål å hente beskrivelser av intervjupersonens livsverden 

med henblikk på fortolkning av meningen med de fenomener som blir beskrevet (Kvale og 
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Brinkmann 2010:325). Gjennom denne intervjuformen kunne jeg stille både gjennomtenkte, 

forhåndsdefinerte spørsmål og spontane oppfølgingsspørsmål. De forhåndsdefinerte 

spørsmålene ble formulert ut ifra forskningsspørsmålene og på bakgrunn av funn i analysen. 

Spørsmålene ble videre tilpasset til intervjupersonens stilling, og dermed ble ingen av 

intervjuguidene helt identiske. Enkelte spørsmål var felles for alle journalistene, noen for 

lederne, og andre for representantene fra samme avis. Samtlige intervjuer med 

representantene fra norske aviser ble innledet med spørsmålet: Hvordan husker du øyeblikket 

da det eksploderte i Regjeringskvartalet?, og til de svenske representantene: Hvordan husker 

du øyeblikket da du fikk høre om eksplosjonen i Oslo? Målet var å ta intervjupersonene 

tilbake til 22. juli 2011 slik at de bedre skulle minnes de to aktuelle dagene. Spørsmålet 

resulterte i narrative skildringer som ga meg innblikk i den enkeltes situasjon og åpnet opp for 

en rekke oppfølgingsspørsmål. Både i formuleringen av intervjuguiden og i selve 

gjennomførelsen av intervjuene, har jeg latt meg inspirere av Kvale og Brinkmanns (2010) 

intervjuteknikker. Blant annet har jeg bevisst benyttet ulike spørsmålstyper og 

spørsmålsformuleringer for å unngå en spesifikk svarstil, samt strebet etter aktivt å lytte etter 

situasjonsbetingede ledetråder som kan føre til fruktbar informasjon. Å følge opp og presisere 

enkelte spørsmål medfører også en kontinuerlig fortolkning, hvor man får bekreftet eller 

avkreftet sine egne tolkninger (Kvale og Brinkmann 2010:203).  

 Alle de intervjuede har samtykket i å stille opp i studien under fullt navn og blitt 

informert om i hvilken sammenheng svarene deres skal brukes. Seks av intervjuene ble 

gjennomført på respektives arbeidsplass og to ble gjennomført på JMK, Stockholms 

universitet. Samtlige intervjuer varte i om lag én time. Alle intervjuobjektene fikk tilbud om å 

lese igjennom utskriften i ettertid, noe enkelte benyttet seg av. Dette resulterte i at noen få 

detaljer ble strøket, uten at dette anses å ha konsekvenser for analysegrunnlaget. Det dreide 

seg blant annet om navn på omtalte personer og detaljer knyttet til omtalte personers 

reaksjoner. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd (også dette i samtykke med intervjupersonene) 

og kort tid etterpå transkribert i sin helhet slik at de bedre skulle egne seg for analyse. 

Intervjuene ble transkribert mer eller mindre ordrett, og alle pauser i samtalen ble markert, 

men enkelte gjentakelser og ufullstendige setninger utgikk. Jeg anser selve dynamikken i 

samtalen og de konkrete formuleringene som betydningsfull i tolkningsprosessen, og ønsket 

derfor ikke i stor grad å omforme intervjuene til en mer skriftlig stil.  

 Transkripsjonen av totalt om lag åtte timers samtale resulterer naturligvis i en 

forholdsvis massiv tekstmengde. Det finnes ikke én spesifikk form for intervjuanalyse, men 

det finnes flere metoder som egner seg til ulike formål. Man kan blant annet skille mellom 
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analyser som tar for seg det som sies, meningen, og analyser som fokuserer på språkformer 

(Kvale og Brinkmann 2010:204). Mitt formål tilhører den førstnevnte kategorien, og jeg har 

derfor strukturert tekstene gjennom på ulike måter å markere informasjon som berører ulike 

meningsenheter og videre koblet disse til de utvalgte temaene. Deretter knyttet jeg de mest 

relevante uttalelsene sammen med relaterte deler av tekstanalysen, og plasserte dette sammen 

i tematiserte avsnitt. Deler av fortolkningen sted allerede under intervjutilfellene, mens en 

dypere fortolkning ble gjort etter at alt materialet var innsamlet og analysert. Denne 

fortolkningsprosessen kan relateres til den hermeneutiske sirkel. Med utgangspunkt i en 

intuitiv forståelse av teksten som helhet fortolkes dens forskjellige deler, og ut fra disse 

fortolkningene settes delene i ny relasjon til helheten osv. (Kvale og Brinkmann 2010:216).  

 Som enhver metode, har også det kvalitative forskningsintervjuene sine brister. 

Relevant for denne studien er for eksempel problemer knyttet til retrospektive intervjuer. 

Intervjuene i denne studien ble utført mellom åtte og ni måneder etter at de aktuelle 

hendelsene inntraff, og dermed er intervjupersonenes hukommelse naturligvis svekket. Men 

som Torsten Thurén (2005) skriver, så bidrar blant annet faktorer som at en hendelse er 

interessant eller uvanlig til at man husker bedre, noe som er karakteristisk for terrorangrepene 

22. juli. I dette tilfelle var dessuten saken fortsatt aktuell under intervjutilfellene, noe som bør 

føre til at minnene knyttet til de aktuelle dagene er lettere tilgjengelig. Jeg finner det samtidig 

fruktbart at det har gått noe tid, slik at intervjupersonene har fått hendelsen litt på avstand og 

rukket å reflektere. Det kan dog være problematisk hvis denne refleksjonen har skjedd i 

samspill med andre, slik at vedkommende har latt seg påvirke og blitt det Thurén (2005) 

kaller en avhengig kilde. Det framkom av intervjuene at det blant de norske representantene 

har blitt reflektert og diskutert mye rundt den etiske tillemping i den norske dekningen, men 

dette tror jeg er umulig å unngå. Samtidig er jo debatten i seg selv forenelig med grunnpilaren 

i denne studien; presseetiske problemstillinger bør diskuteres.  

 Et forhold som ble tatt i betraktning under både selve intervjuene og i 

tolkningsprosessen, er at intervjupersonene representerer en profesjon og derfor vil gi 

normative og verdiladede svar. De svarer slik en profesjonell journalist ønsker at ting skal 

framstå, og det var derfor viktig at jeg under intervjutilfellene prøvde å stikke hull på disse 

normative svarene og i fortolkningen forholdt meg kritisk til informasjonen jeg fikk servert. 

Videre finnes det også problemer knyttet til transkriberingen av intervjuene. Transkripsjon er 

oversettelser fra talespråk til skriftspråk (Kvale og Brinkmann 2010:187), og den som leser 

den transkriberte teksten blir dermed ikke en del av konteksten der samspillet fant sted. I og 

med at stemmeleie og kroppsspråk ikke kommer til syne i transkripsjonen, var jeg bevisst 



	   31	  

oppmerksom på disse faktorene under intervjuets gang og inkludere dette i tolkningen av 

helhetsbildet. Et annet tenkelig problem med transkripsjonen i denne studien, er at fire av 

intervjuene ble oversatt fra svensk til norsk, i og med at jeg ikke er tilstrekkelig innsatt i 

svensk rettskrivning. Det finnes med andre ord en risiko for at enkelte ord er upresist oversatt 

eller feiltolket, men bruk av ordbok og mitt kjennskap til det svenske språket bør ha redusert 

denne risikoen.  
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4 Kildekritisk analyse  
 

Diskusjonen om det presseetiske sannhetskravet kan knyttes direkte til behovet for 

kildekritikk. Dette presiseres både i Vær Varsom-plakaten og i Spelregler för press, radio och 

TV at pressen skal være kritisk til nyhetskildene for å sikre leserne så sannferdig informasjon 

som mulig. Nedenfor belyses dekningen av terroraksjonene i Oslo og på Utøya 22.7 2011 fra 

et kildekritisk perspektiv, fordelt under de kildekritiske kriteriene identifikasjon, tidssamband, 

uavhengighet og tendensfrihet.  

 

4.1 Identifikasjon: Hvem og hvorfor?  

For å få tegne et overgripende bilde av hvilke kilder som foreligger i utvalget og hvilken 

funksjon disse kildene har, vil jeg kategorisere kildene og kildematerialet i ti grupper: 

 1) Øyenvitner. En stor andel av kildene er mennesker som ble vitner til en av 

hendelsene. Noen er ofre fra Utøya eller regjeringskvartalet, andre er folk som befant seg i 

nærheten av disse stedene. Her dreier det seg både om navngitte og anonymiserte vitner. 

Denne kildegruppens rolle er å formidle førstehåndskilders personlige opplevelser. 

2) Politiet. Det henvises hyppig til politiet i avisartiklene, både til politiet generelt, 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) samt til navngitte enkeltrepresentanter for etaten. Politiet gir 

opplysninger om antall døde, hendelsesforløpet, pågripelsen av gjerningsmannen, 

identifisering av gjerningsmannen, sikkerhetsspørsmål, samt om politiets arbeid. Når 

kriminelle handlinger begås er politiet vanligvis den institusjonen som sitter inne med mest 

oversiktelig og påliteliginformasjon, i tillegg til at representanter for politiet er enkle å nå for 

journalistene.   

3) Politikere, ledere, jurister og andre eksperter. Denne sammensatte gruppen 

spiller en viktig rolle i dekningen. Her finner vi bl.a. statsminister Jens Stoltenberg, andre 

politikere, representanter fra ulike departementer, gjerningsmannens advokat, representanter 

fra sykehus, organisasjonsledere, og diverse forskere og eksperter. Fordi denne elitegruppen 

representerer så ulike grupper vil de også spille ulike roller. Jens Stoltenberg taler direkte til 

folket gjennom mediene og hans ytringer setter en slags standard for hvordan vi skal forholde 

oss til det inntrufne. Øvrige politikere uttrykker sin sorg og medfølelse og forteller om Utøyas 

historie. Gjerningsmannens advokat benyttes for å besvare rettsspørsmål. Representanter fra 

sykehus snakker om skadeomfanget. Forskere og eksperter – det være seg bombeeksperter, 
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terroreksperter, voldsforskere, idéhistorkere og psykiatere – fungerer som generelle 

kunnskapskilder på områder som hendelsene berører. Gjennom deres kunnskap prøver 

avisene å svare på ulike hvorfor-og hvordan-spørsmål og sette hendelsene i en større 

sammenheng. I de svenske avisene benyttes eksperter også for å spekulere i hvor store 

sjansene er for at noe liknende kan skje i Sverige.   

4) Pårørende. Familie og venner av ofre fra Utøya, de pårørende, blir brukt som 

kilder for enten å beskrive hvordan de selv opplevde å ha sine nære i dramaet, eller som 

andrehåndskilder gjennom å gjenfortelle hva deres venner eller familiemedlemmer opplevde. 

I de tilfellene hvor offeret har status som savnet, er det dog gjerne en utenforstående part som 

snakker de pårørendes sak, en representanter fra kommune, advokat etc.  

5) Mennesker med kjennskap til gjerningsmannen. Både navngitte og anonyme 

kilder som på en eller annen måte har kjennskap til Anders Behring Breivik er en del av 

avisenes kildemateriale. Det dreier seg da om naboer, tidligere klassekamerater, tidligere 

kollegaer, og en bekjent fra et online-spill. Disse kildene blir viktige brikker i avisenes streben 

etter å kartlegge hvem gjerningsmannen er.  

6) Internett og offentlige register. Nettsamfunn som Twitter og Facebook er en del 

av kildematerialet, og avisene refererer til disse kanalene både når det gjelder kommunikasjon 

fra ofrene på Utøya, folks støtteerklæringer, pårørendes etterlysning av savnede, og 

gjerningsmannens aktivitet her – samt i andre nettdebatter. Enkelte av disse kildene er 

anonymisert. Funksjonen av internettkilder er dermed sammensatt; for å belyse 

kommunikasjon fra Utøya, formidle samfunnets reaksjoner, og kartlegge antall savnede. 

Videre er det også hentet inn bakgrunnsinformasjon om gjerningsmannen gjennom offentlige 

register for å frembringe informasjon om gjerningsmannens inntekt, sivilstatus, bosted osv. 

7) Anders Behring Breiviks PR-materiale. Det egenproduserte materialet 

gjerningsmannen serverte til mediene og offentligheten på nettet benyttes av samtlige aviser i 

materialutvalget. Dels brukes det for å illustrere nyhetene, dels er det en kilde til kunnskap om 

hans ideologiske selvpresentasjon. 

8) Nyhetsbyråer og andre medier. Avisene referer jevnlig til nyhetsbyråer eller 

andre medier når det gjelder ulike saksforhold og vitneskildringer, og dermed faller dette inn i 

en egen gruppe av andrehåndskilder. Åpenbart ønsker avisene å servere leserne mer 

informasjon enn de selv har tid og kapasitet til å produsere.  

9) Representanter fra befolkningen. Samfunnsborgere som ikke er direkte berørt av 

hendelsene blir hentet inn som kilder for å beskrive hvordan hendelsene har gått inn på dem 

og preget det norske samfunnet.  
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10) Anonymiserte kilder. Som nevnt benytter avisene seg tidvis av kilder som ikke 

navngis både når det gjelder øyevitner, internettbrukere og mennesker som har kjennskap til 

gjerningsmannen. Men selv om vi ikke får vite kildens opphav, så har vi i disse tilfellene et 

visst kjennskap til hvilke type kilde det dreier seg om. Gjennom kildens status som for 

eksempel vitne eller tidligere klassekamerat kan vi i noen grad bedømme hva slags 

kildemateriale avisen hevder å ha fått tak i. Verre er det når vi ikke får noen som helst 

opplysninger om kilden, og enkelte tilfeller av fullstendig anonym kildebruk foreligger også i  

materialet. I disse tilfellene er det ikke mulig å vurdere kildenes brukbarhet ut ifra de øvrige 

kriteriene, så jeg vil derfor komme inn på problemer knyttet til de anonymiserte kilden før jeg 

går videre i analysen.  

 

4.2 Anonyme kilder 

Til tross for at det hører med til god journalistikk å identifisere hvem som er kilde for 

opplysningen vi bringer (Brurås 2010a:183), kan bruken av anonyme kilder til tider være den 

eneste måten å få frem nødvendig informasjon på. Sett fra den positive siden, kan det også 

bidra til at kilden våger å være mer åpen når den ikke må stå fram med fullt navn (Brurås 

2010a:122). Men i og med at det generelt må sies å hvile et mistenksomhetens slør over 

anonym kildebruk, kreves det i disse tilfellene at journalisten skjerper sin kildekritiske 

holdning. I samtlige aviser i materialet er anonyme kilder i noen grad benyttet. Et eksempel 

finner vi i Aftonbladet 23. juli, nærmere bestemt på side 20. Tittelen i saken lyder «LICENS 

FÖR TVÅ VAPEN», og illustreres med blant annet et nærbilde av Anders Behring Breivik, 

og det er altså ham Aftonbladet mener har denne våpenlisensen. I brødteksten heter det: 

«Enligt uppgift till Aftonbladet har han licens för två vapen – ett automatvapen och en 

Glockpistol». Her komponerer altså Aftonbladet sakens vinkling basert på denne ene kilden 

og denne setningen med en skråsikkerheten i tittelen. Men artikkelen tar i det minste opp 

relevant informasjon som det dessuten er mulig å kontrollere. Senere har det jo også vist seg 

at denne kilden var troverdig.27 Noe mer uheldig blir det i VGs artikkel om Anders Behring 

Breivik på side 26 og 27 den 24.juli: «VAR UKJENT FOR PST», heter det i tittelen, til tross 

for at informasjonsrådgiver i PST, Siv Alsen, «ikke har noen kommentar til dette på det 

nåværende tidspunkt». Informasjonen avisa formidler baserer seg på at «flere uavhengige 

kilder bekrefter dette overfor VG», og at «flere kilder forklarer dette med at den siktede 

opererte alene og ikke har tilhørt noe spesielt miljø». For å underbygge informasjonen, har 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 e.g http://www.dagbladet.no/2011/08/30/nyheter/innenriks/terror/drap/anders_behring_breivik/17874729/ 
(15.5.2012) 
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VG hentet inn to ekspertkilder; voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk og leder i Antirasistisk 

Senter, Kari Helene Partapuoli, som begge synes det høres rimelig ut at en gjerningsmann 

som Anders Behring Breivik er vanskelig å fange opp. Men påstanden har i ettertid vist seg å 

være feil. Her er det imidlertid godt mulig at VG hadde gode grunner til å feste lit til sine 

anonyme kilder, for det skulle furore og flere måneder til før alle fakta ble lagt på bordet.28 

VG setter uansett fokus på et relevant tema her. Eksempler på en mer kritikkverdig bruk av 

anonyme kilder, finner vi i både VG og Aftenposten den 24. juli, på henholdsvis s. 22-23 og 

på s.16. Aftonbladet har for øvrig også samme sak på trykk denne dagen, men den baserer seg 

fullt og helt på VGs kilder. Her forsøker avisene å finne svaret på hvem Anders Behring 

Breivik var før han gikk hen og ble terrorist, gjennom å la blant andre anonymiserte 

medelever fra ungdomskolen og videregående uttale seg om ham. Til tross for at vi til dels får 

vite hvilke type anonyme kilder det dreier seg om, er dette problematisk. Når anonyme kilder 

får synse og karakterisere enkeltpersoner, fratas vi muligheten til å etterprøve disse 

opplysningene kildekritisk, og kilden selv risikerer heller ikke å måtte stå til svars. Denne 

type kilder blir av Sigurd Allern (2001) omtalt som «kilder med finnlandshette», og bør som 

hovedregel ikke gis anonymitet (Allern 2001, se Brurås 2010a:183-184). Om ”avsløringene” i 

denne saken er av slik art at den anonyme kildebruken kan forsvares, kan jo diskuteres. 

 Som antydet, finnes det eksempler i denne studiens utvalg på at såkalte 

faktaopplysinger foreligger helt uten at det henvises til kilden. Dette forekommer først og 

fremst når det er snakk om tidspunktet for når gjerningsmannen ble pågrepet på Utøya. I 

Aftonbladet den 23. juli heter det på side 19 at «Vid 19.02 greps den misstänkte 

gärningsmannen iklädd polisuniform på Utøya», mens det på side 6 i andreopplaget av 

Aftenposten samme dag påstås at «En 32-åring etnisk norsk mann blir pågrepet på øya rundt 

klokken 19.20. Da har dramaet pågått i nesten to timer». Det er imidlertid ingen av disse 

tidspunktene som stemmer. Nyhetsleder i Aftenposten, Peter Markovski, forklarer at 

rapporteringen av tidspunktet skyldes at det var klokken 19.20 politiet gikk ut med 

opplysningen om at en mann var pågrepet. 
– Det er en viktig opplysning, men det er en type feil vi kan tilgi oss selv for, så lenge 
meningsinnholdet blir det samme; personen er pågrepet. Jeg ville sikkert vært veldig lei meg 
for å oppgi den type feil i alle andre saker, men her ble terskelen litt hevet fordi det var så 
viktig å få ut avis (Markovski, eget intervju 2012).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 
http://www.dagbladet.no/2012/01/19/nyheter/innenriks/pst/janne_kristiansen/anders_behring_breivik/19854731/ 
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At det hersket kaos og uklarhet rundt hvilke eksakte tidspunkt som gjaldt i nær tid etterpå, er 

naturligvis fullt forståelig. Men nettopp derfor blir det kanskje også ekstra viktig at avisene 

angir hvor de har fått informasjonen fra. Og hvis det viktigste er å formidle at personen er 

pågrepet, så kan man jo spørre seg om hvorfor man velger å oppgi et bestemt klokkeslett uten 

å være sikker. Forøvrig presterer Aftenposten i en oversiktssak på side 5 den 24. juli å komme 

med en rekke motstridende opplysninger: Først oppgis det i ingressen at «Breivik hadde 

Utøya for seg selv i en knapp time». Deretter heter det så at gjerningsmannen «står og venter 

utenfor kafébygget kl. 16.30» og at «politiets beredskapstropp griper mannen kl. 19.02». – 

Altså er det underforstått at han har oppholdt seg på øya i to og en halv time. Lenger ned i 

oversikten står det derimot at han ankommer «ca. 16.40» og at «mannen ble tatt av 

beredskapstroppen noe etter kl. 18.00». Nederst i saken vises det riktignok til «NRK/NTB», 

men det er uansett påfallende at Aftenposten klarer å gi så mange motstridende opplysninger i 

én og samme artikkel.  

 

4.3 Tidssamband  

En hovedregel i kildekritikken er at en kilde er mer troverdig jo nærmere i tid vitnemål, 

observasjon og rapporter er det som har skjedd, rett og slett fordi det reduserer problemet med 

glemsel (Thurén 2005:30). Dette kravet er knyttet til muntlige kilder, og i dette tilfelle er de 

fleste kildeutsagnene anskaffet nært opp til hendelsene. Øyevitner og pårørende uttalte seg 

momentant, og i timene og døgnet etterpå, og er derfor å betrakte som svært ferske kilder. 

Men når det gjelder øyevitnene, og da først og fremst vitnene fra Utøya, så finnes det grunn til 

å tro at flere av disse befant seg i en sjokktilstand. Og da er ikke tidsnærheten nødvendigvis 

en fordel, fordi stressreaksjoner påvirker evnen til å se oppfatte ting riktig (Fossum og Meyer 

2008:109). Videre er det sånn at man får et slags «tunnelsyn» når det gjelder minner knyttet 

til traumatiske hendelser; man husker den sentrale informasjonen best og overser gjerne 

perifere detaljer (Thurén 2005:32). Et eksempel på at enkelte av øyevitnene fra Utøya ikke 

var i stand til å gi pålitelig informasjon rett etter hendelsen, finner vi på side 6 i VG den 23. 

juli: «I går kveld hevdet flere vitner overfor VG at det skal ha vært to menn som skjøt rundt 

seg». Men til tross for at påliteligheten i kildenes øyeblikkelige beretninger kan være svekket, 

så er de på dette tidspunktet de eneste førstehåndskildene som kan fortelle noe om hva som 

faktisk foregikk der. Her oppstår med andre ord et etisk dilemma. I møte med disse kildene 

må journalistene bedømme påliteligheten i den informasjonen de får servert ut ifra hvordan de 

oppfatter kildens mentale tilstand. Dette er naturligvis ingen enkel oppgave for journalisten, 

noe de intervjuede representantene fra de ulike avisene bekrefter.    
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– Det var krevende å bedømme i hvilken grad vi skulle referere de vitnene vi hadde fra 
Sundvollen den første kvelden. Åpenbart traumatiserte ungdommer som har kommet seg 
derfra i live. Jeg valgte å stole litt på reporterne som var der, man må bruke litt sunn fornuft 
og godt skjønn. VG refererer ikke hysterisk gråtende mindreårige…folk som åpenbart ikke 
var samlet. Samtidig så er det jo klart at i timene etterpå så har jo ikke ting gått opp for dem 
heller. Men når vi satt der den kvelden så visste vi lite om hva som hadde skjedd på Utøya, så 
beskrivelsene deres ble jo veldig viktige for å få fram informasjon (Tetlie, eget intervju 2012).  

 

Aftonbladets Mattias Carlsson var den første journalisten på plass utenfor Utøya, og kom 

dermed umiddelbart i kontakt med vitner.  
– Man var redd for å gjøre feil. Og da er jeg enda vant til å prate med vitner og pårørende. Det 
er alltid en vanskelig avveielse…I normalsituasjoner i Sverige så har man jo ikke med 
personer under 18 år i avisa i det hele tatt hvis ikke man har fått godkjennelse av foreldrene. 
Samtidig så er det jo i denne type omfattende katastrofer viktig å få inn vitner, man må jo vite 
hva faen det er som har hendt liksom (Carlsson, eget intervju 2012).  

 

Selv de journalistene som ankom Sundvollen dagen etter massakren, ble møtt av en rystet 

stemning. DNs reporter Mikael Bondesson var en av dem.  
– Jeg har tenkt ganske mye på det…at det selv på lørdagen føltes som om det akkurat hadde 
hendt. Det var som å komme til en ulykkesplass. Mange ungdommer…de hadde jo ingen 
klær, ingen sko (Bondesson, eget intervju 2012).  

 

Dermed måtte også Bondesson og hans kollega også vurdere vitnenes tilstand i 

informasjonsinnhentingen.  
– Det er kjempevanskelig å vite om et menneske er i sjokk i en så presset situasjon som det 
var. Men der og da så føltes det...De aller fleste hadde jo foreldre eller andre foresatte med 
seg, så da kunne man snakke med dem også. Man får hele tiden føle på hvordan denne 
personen ser ut til å ha det. Det var en jente der som jeg valgte å ikke bruke fordi hun virket 
for…det føltes som om hun ikke hadde det bra. (…) Jeg har jobbet innen psykiatrien tidligere, 
og det føler jeg at jeg har nytte av i møtet med folk i sorg eller sjokk (Bondesson, eget intervju 
2012).  

 

Utgangspunktet for enhver kildebedømmelse er å bedømme rimeligheten i informasjonen som 

kommer fram, men som Fossum og Meyer (2008) påpeker, kan virkeligheten ofte overgå våre 

villeste forventinger. Da Aftenpostens Helene Skjeggestad fikk videreformidlet de første 

beretningene fra ungdom som hadde blitt berget fra Utøya av sin kollega på stedet, synes hun 

det var vanskelig å begripe vitneskildringene.  
– Folk sa at det var en politimann som skjøt og sånne ting. Der og da føltes det så sykt at det 
kunne stemme. Og det var jo folk i sjokk, så det var en vanskelig balansegang. Vi endte opp 
med å gjøre det veldig klart at dette var beretninger fra folk som hadde vært der ute, og ikke 
bekreftede meldinger (Skjeggestad, eget intervju 2012).  

 

Også Mikael Bondesson (DN) opplevde historiene som uvirkelige.  
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– Det føltes som om en del ikke skjønte hva de hadde vært igjennom. Jeg skjønte det ikke, de 
skjønte det ikke, ingen gjorde det. Og det slo meg, når de fortalte, at det var så uvirkelig alt 
ting. En del fortalte at han skjøt mens de lå ute i vannet…og det er jo bare helt… Så det var 
mange sånne detaljer som gjorde at man nesten ikke skjønte at det var virkelig. (…) Man 
kjenner ikke til hvordan hendelsesforløpet har vært når man prater med ofre på den måten, så 
det må man ha med seg. Stemmer det de sier i det hele tatt? Det var jo mange som vitnet om 
at det skulle ha vært to gjerningsmenn, og da jeg var på Sundvollen grep politiet en mann på 
plass. De tok det fortsatt på alvor. Så det sier jo en del om at alt ikke er pålitelig (Bondesson, 
eget intervju 2012).   

 

Utover øyevitnene fra Utøya, kan det også knyttes et problem knyttet til tidssamband når det 

gjelder de tidligere nevnte klassekameratene til Anders Behring Breivik. Her er både 

anonyme og navngitte kilder hentet inn for å tegne et bilde av hvem gjerningsmannen var i 

sine yngre dager. Det oppstår åpenbart et problem knyttet til hukommelsen når kilder skal 

fortelle om omstendigheter som ligger opp til seksten år tilbake i tid. Her spiller det 

selvfølgelig en rolle hvor nært knyttet den enkelte kilde var til gjerningsmannen, men det får 

vi bare sporadisk opplysninger om. En kilde oppgis å ha vært i «samme kompisgjeng» som 

ham, en annen som en som «kjente ham mens han gikk på ungdomskolen og på Oslo 

handelsgym». Men andre refereres til som «medelever», og man kan jo spørre seg hvor mye 

lit en bør sette til disse menneskenes hukommelse.     

 

4.4 Uavhengighet  

Når man streber etter uavhengige kilder i journalistikken, siktes det til at kilden skal være 

minst mulig påvirket av faktorer utenfra. En kilde kan påvirkes gjennom å ha pratet med 

andre som har opplevd samme hendelse, noe den har lest, ledende spørsmål, redsel, eller 

forventinger (Thurén 2005:34). Ulike former for påvirkning kan spores i materialet, men jeg 

kan begynne med å fortsette der jeg slapp i forrige delkapittel, nemlig med gjerningsmannens 

tidligere bekjentskaper. Én ting er som nevnt hvor mange detaljerte opplysninger det i det 

hele tatt er mulig at disse kildene kan huske. Noe annet er hva de ønsker å huske og hva de 

forventes å huske. Som Thurén skriver, så påvirkes vi alle av ønsketenkninger. Vi ser det vi 

vil se og husker det vi vil huske uten at vi er bevisst på det (Thurén 2005:202). Og iblant 

kreves det ikke noen ytre påvirkning for at en kilde skal bli påvirket – det holder med 

forventninger (Thurén 2005:45).  

Jeg våger å påstå at hvis en person vi har kjennskap til har utført ubarmhjertige 

handlinger, så søker vi gjerne i hukommelsen etter minner som kan bidra til å forklare disse 

gjerningene. Det er derfor rimelig å tenke at menneskene som kjente til Anders Behring 

Breivik fra gammelt av har blitt påvirket til å minnes bestemte ting, noe negativt som på et vis 
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kan forklare ”hvorfor det gikk som det gikk”. Kildene VG har snakket med beskriver ham 

blant annet som «litt spesiell» og «veldig annerledes». En medelev fra ungdomskolen som 

Aftenposten siterer den 24. juli, oppfatter ham som «en einstøing uten gode venner» som 

«ikke ble særlig inkludert og litt mobbet». Videre, i søken etter å sette ting i sammenheng, er 

det også mulig at man kobler harmløse minner til det som nå er kjent. Følgende sitater er 

hentet fra VGs artikkel som sto på trykk på side 22-23 den 24. juli: «– Når han bestemte seg 

for noe, gikk han fullstendig opp i oppgaven. På ungdomskolen var det trening som oppslukte 

ham. Da var han oppe hver dag klokken seks og trente før skolen, forteller en av medelevene 

fra Ris ungdomskole i Oslo til VG».  «– Når jeg ser hva han er siktet for nå, ser jeg at bildet 

passer. Hvis han fikk en idé, så bestemte han seg for å gjennomføre den, sier medeleven fra 

ungdomskoleårene». At gjerningsmannens målbevisste trening i ungdomstiden kan tolkes 

som en forklaring til at han nå har tatt livet av 77 mennesker, kan sies å være noe langsøkt. 

Poenget er uansett at kildenes beretningene ikke er spesielt uforutsigbare, og at journalistene 

må ta i betraktning at de til de til en viss grad kan være styrt av de nente formene for 

påvirkning. Generelt sett kan man også stille seg kritisk til om disse kildenes subjektive 

vurderinger av gjerningsmannen er holdbare for å beskrive ham. En persons mening om noen 

er nettopp personlig. Følgende sprikende oppfatninger illustrerer dette: En av Aftenpostens 

kilder mener som nevnt at Anders Behring Breivik var en einstøing som ble mobbet. En kilde 

VG har snakket med påstår derimot at han «på ingen måte var en einstøing». Samtidig som 

skolekamerater Aftenposten har snakket med mener at han «ga uttrykk for fremmedfiendtlige 

holdninger tidlig» og «alltid var oppgitt over politikken», uttaler «klassevenninnen Ane» til 

VG at hun ikke «oppfattet ham som høyreekstrem» og at han «ikke hadde en mening om noen 

ting». Enda tydeligere blir det i DNs beslektede artikkel på side 6 og 7 samme dag. Her heter 

det at «flere vittnar om att Anders Behring Breivik under uppväxtåren var en bra kille». En 

kilde avisa har snakket med uttrykker seg på denne måten: «– Jag har en god vän som gick i 

skolan tillsammans med honom och hon säger att det är en härlig kille som det bara måste ha 

knäppt till i skallen för». Dette er riktignok en andrehåndskilde, men det bekrefter likevel at 

enkeltpersoners subjektive oppfatninger ikke bør forvaltes med skråsikkerhet.  

Spørsmålet om påvirkning bør også stilles til vitneskildringene fra Utøya. Her finnes 

det en risiko for den vanligste formen for avhengighet, som i Thuréns «Källkritik» (2005) 

beskrives som narrativ smitte. Dette dreier seg om at en kildes beretninger kan være influert 

av andres historier, for eksempel hvis kilden har snakket med en som befant seg i samme 

situasjon, underveis eller i ettertid. Både for kilden selv og for journalisten kan det være 

vanskelig å vite hva som er egne observasjoner og hva som er andres. Det tidligere nevnte 
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eksempelet fra VG om at flere kilder mente at det var to gjerningsmenn på Utøya, kan være et 

resultat av dette. For øvrig er det vanskelig å identifisere en eventuell narrativ smitte i ettertid, 

og det høye antallet øyenvitner i materialet bør ha redusert risikoen for betydelig narrativ 

smitte. Totalt figurerer til sammen 27 navngitte øyevitner fra Utøya i utvalget, i tillegg til et 

ukjent antall ikke-navngitte vitner, og de fleste av disse ga sine uttalelser uten å kjenne til 

andres vitneprov gjennom mediene.  

 En spesiell form for avhengighet i kildesammenheng er det som kalles tradering, det 

vil si når en opplysning har gått gjennom flere ledd (Thurén 2005:53). Jo flere ledd en 

opplysning går igjennom, desto større risiko er det for at opplysningen forandrer seg og ikke 

lenger er presis. Tradering figurerer på flere måter i denne studiens materiale. En slags variant 

av tradering finnes i utvalget gjennom at avisene henter og gjengir informasjon og sitat fra 

andre medier. En annen form for tradering finner vi i Aftonbladet og Aftenposten fra den 23. 

juli. På side 16 i Aftonbladet formidler to svensker blant annet informasjon som de i sin tur 

har lest at øyevitner har skrevet på Facebook, og på side 8-9 i førsteopplaget av Aftenposten 

forteller venninnen til en kvinne hva sønnen skal ha sagt til denne kvinnen i telefonen: «– En 

mor med en sønn på 16 år på Utøya, ble ringt opp av sønnen klokken 18.22. Da bare gråt han 

og sa at det kom en mann i politiuniform mot ham og skjøt. Siden har ikke familien fått tak i 

sønnen». Det er naturligvis umulig å si om det ligger direkte feilaktigheter i disse eksemplene 

når vi selv ikke står overfor den opprinnelige kilden, men ved å feste lit til opplysninger som 

har gått igjennom flere ledd, har man tilsynelatende ikke en spesielt kildekritisk holdning.  

 

4.5 Tendensfrihet 

Tendens hos en kilde er enhver interesse, hensikt, livsanskuelse, engasjement, politisk eller 

sosial posisjon som påvirker det berettende kildematerialet i den ene eller andreretningen, og 

som uavhengig av retning fjerner framstillingen fra virkeligheten (Fossum og Meyer 2008:74-

75). Tendens kan være alt fra rene løgner til mer diskré manipulering (Thurén 2005:201). 

Journalister bør naturligvis være på vakt for å oppmerksomme tendensiøse kilder og hindre at 

disse får utnytte pressen for å spre sitt budskap, men det forekommer allikevel fra tid til 

annen. I denne studiens utvalg finnes en form for tendensiøst kildemateriale som i 

medieforskning beskrives som informasjonssubsidier. Det vil si at avsenderen betaler 

kostnaden for produksjonen av nyhetsmaterialet, for eksempel gjennom at et PR-byrå leverer 

ferdige pakker med pressemateriale (Allern 2012:244). I dette tilfelle heter PR-kilden Anders 

Behring Breivik. Gjennom å publisere bilder, en video og et manuskript på 1500 sider på 
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internett30, forsynte gjerningsmannen journalistene med informasjonssubsidier som pressen i 

første omgang utnyttet i stor grad. Samtlige aviser i utvalget utenom DN videreformidlet 

stoffet i både tekst og bilder den 24. juli. DN nevner riktignok at Anders Behring Breivik 

ifølge TV2 «ska ha publicerat ett manifest på internet» og at han «också ska ha lagt upp en 

film» i en liten rute på side 7, og det fremstår som om avisa ikke selv hadde tilgang til det. 

Aftonbladet er den avisa i utvalget som vier materialet mest oppmerksomhet denne dagen. I 

tillegg til at hele forsiden forteller om «32-årige Anders DAGBOK OM MASSMORDET» og 

illustreres med et bilde av Anders Behring Breivik der han tar ladegrep på et våpen, er hele 

seks sider inne i avisa bygget på dette stoffet. Aftonbladets printsjef, Nils Franchell, medgir at 

gjerningsmannen fikk det som han ville, men forsvarer samtidig rapporteringen.  

– Han var veldig PR-messig og sendte ut bilder av seg selv og sånn…det har jeg aldri opplevd 
før. Så det ble jo servert slik han ville ha det. Vi stilte ikke spørsmål til om vi skulle publisere 
disse bildene, men derimot så må man jo pakke det inn på en god måte. Denne dagboken 
redigerte vi steinhardt, vi satte fem reportere til å gå igjennom den for at det skulle bli så rett 
og rimelig som mulig. Så her gjorde vi en veldig stor «effort», og jeg har ikke en oppfatning 
av at vi fråtset i dagboka, men at vi virkelig tok ut det som var sant og relevant (Franchell, 
eget intervju 2012).  

 

Hva Franchell mener med at de kunne vite hva som var «sant» i denne sammenhengen, er 

uvisst. At de redigerte den i form av å plukke ut det de mente var mest relevant (eller 

sensasjonelt), er etter mitt syn åpenbart. Aftonbladet gjengir for øvrig store deler av 

manifestet gjennom direkte tale, og formulerer seg på en måte som gjør at de beskrivende 

handlingene fremsår som rene sannheter. Kommentarer eller uttrykte kritisk holdninger til 

informasjonen, fremgår heller ikke i rapporteringen.  

 Også VG velger i stor utstrekning å produsere stoff tuftet på Anders Behring Breiviks 

dokumenter denne dagen. Hovedsaken på forsiden bærer tittelen «Slik planla han 

MASSEDRAP», og illustreres av det samme bildet som Aftonbladet har benyttet seg av. Inne 

i avisa tas kildematerialet i bruk over fire sider i førsteopplaget, og over ytterligere to sider i 

andreopplaget. Her gjengis flere utdrag fra manifestet, om enn i en mindre skråsikker tone og 

i større grad gjennom indirekte tale enn i Aftonbladet. Marius Tetlie innrømmer at 

bildebruken på forsiden kanskje ikke var helt heldig.  
– Vi fant manifestet hans lørdag kveld, to timer før deadline. Så jeg satte seks reportere på å 
lese det, dele det opp i avsnitt og lage fire til seks sider på det i løpet av to timer. Også fant vi 
jo dette bildet og trykte det på fonten. I etterpåklokskapens lys så kan du si at vi kanskje ikke 
burde ha trykt dette bildet så stort på fronten. Det var et bilde som han selv har regissert og 
som han selv hadde interesse av at skulle komme ut. (…) Den avisa står jo på noen tusen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 e.g http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/gjerningsmannen-la-ut-video-og-manifest-paa-nettet-3545104.html 
(16.5.2012) 
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utsalgssteder i landet, så den preger jo dagligbildet. Men heldigvis så trykte vi det bare da 
(Tetlie, eget intervju 2012).  

 

Det skulle vel strengt tatt heller ikke ha vært noen grunn til å sette det samme bildet på trykk 

flere ganger, men det bør også nevnes at det raskt ble rettet skarp kritikk mot bruken av denne 

type bilder på forsidene. Blant annet protesterte publikum gjennom å nærmest gjøre sport i å 

snu avisene rundt i butikkhyllene.31  

 Også Aftenposten har valgt å benytte seg av gjerningsmannens utsendte materiale, 

henholdsvis av tekst og bilder på en dobbeltside inne i avisa, samt ytterligere ett bilde som 

illustrasjon til en øvrig artikkel. Aftenposten refererer noe direkte fra manifestet, men opererer 

i større grad enn de to angitte avisene med indirekte tale, blant annet ved å sammenfatte deler 

av informasjonen punktvis. Men de har på den andre siden tatt i bruk flere av Anders Behring 

Breiviks private bilder enn de øvrige avisene. Peter Markovski, forteller at avbildningen av 

ham ble hyppig diskutert i redaksjonen.  

– Vi kom tidlig fram til at vi skulle være veldig forsiktige med å bruke bilder av ham og at vi 
skulle være veeeldig forsiktig med å bruke bilder av ham på førstesiden. Vi skulle ikke bruke 
bilder fra manifestet, men jeg tror vi har brukt de et par ganger hvor saken handler om 
manifestet. Bildene som sto på trykk 24. juli er jo den dårligste bruken av dem. Jeg ville 
kanskje ikke brukt akkurat dét bildet (peker på bildet hvor han tar ladegrep) så stort og 
kanskje redigert sidene litt annerledes, men dette ble gjort kjapt. Men jeg mener det var 
relevant å ha det med, for å vise hvordan denne mannen har drevet planlegging og hvordan 
han har tenkt (Markovski, eget intervju 2012).  

 

Aftenposten-journalist, Helene Skjeggestad, er enig med Markovski om at dette materialet 

«måtte vises», men er glad for at de brukte det såpass lite:  
– Vi skulle kanskje i enda større grad brukt det som dokumentasjon, og ikke helt ukritisk. For 
han skal ikke diktere oss (Skjeggestad, eget intervju 2012).  

 

Som det kommer frem, nevner Aftenpostens Markovski og VGs Tetlie, at man bearbeidet 

materiale i løpet av svært kort tid, ergo hadde man dårlig tid. Dårlig tid i denne 

sammenhengen, må etter min oppfatning betraktes som et sterkt ønske om ikke å havne etter 

de konkurrerende mediene i rapporteringen. Informasjonen i seg selv kan ikke sies å være så 

viktig at den på død og liv måtte ut i løpet av den påfølgende dagen. Ut i fra dette perspektivet 

er det da liten tvil om at konkurransen reduserte den journalistiske og etiske dømmekraften på 

dette punktet.  

 DN bygger som sagt ingen nyhetsartikler på dette materialet, og nyhetssjef Pea 

Nilsson, oppgir at dette var et bevisst bortvalg fra avisens side.  
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– Det var et veldig bevisst valg at vi skulle vente. Det var egentlig ikke vi på desken som tok det 
valget, men redaksjonsledelsen og sjefredaktøren, slik jeg husker det. (…) Hele opplegget han hadde 
gjort…det føltes som at det skulle være å spre en propaganda for ham. Vi synes det var så jævla 
provoserende! Også var jo en del av bildene veldig ekle (Nilsson, eget intervju 2012).  
 

Til tross for dette resonnementet skulle det ikke ta særlig lang tid før DN endret holdning. 

Den 25. juli figurerer Anders Behring Breivik i form av både private bilder og referanser til 

manifestet på en dobbeltside i avisa.  
– Jeg vet at vi litt senere brukte noen av disse bildene, og jeg vet at det kom reaksjoner fra 
lesere som synes det var unødvendig å trykke denne type bilder. Det tilfører ingenting, det 
bare glorifiserer ham på en måte som han ikke er verdt (Nilsson, eget intervju 2012).  

 

Mikael Bondesson, som skrev den omtalte saken, synes det var riktig å inkludere materialet, 

men at presentasjonen kunne vært annerledes.  
– Jeg kan forstå innvendingene mot det…at det gir et forherligende bilde. Men på den andre siden så 
er jo dette en veldig spesiell hendelse og folk vil vite hvordan han er, så jeg synes man skal fortelle 
det. Jeg tror det handler mer om hvordan man gjør det. Jeg synes absolutt ikke man skal trykke bildene 
på forsiden, og jeg ville kanskje brukt dem i enda mindre størrelse enn vi gjorde inne i saken vår også. 
Og det kunne gjerne vært knyttet noen kommentarer til informasjonen, for eksempel fra en forsker så 
at man hadde fått en analyse (Bondesson, eget intervju 2012).  
 

Bondessons forslag om kommentarer knyttet til bruken av dette materialet, er utvilsomt 

relevant. Står en kontroversiell kildes utsagn uimotsagte, er det fruktbart om journalistene i 

større grad gripe inn og diskutere informasjonen. Ved å siterer direkte fra gjerningsmannens 

tekst, og mer eller mindre klippe og lime informasjonsstykker sammen til en nyhetsartikkel, 

fungerer man mer som et mikrofonstativ for gjerningsmannen enn som kritiske journalister. 

Amerikanske journalister har et godt uttrykk som man med gode kan ha i bakhodet her: 

«report, not repeat». Trolig kunne man også ha tonet ned dekningen om den politiske 

motivasjonen uten at dette hadde gått utover opplysningsansvaret. Begrunnelsene og 

kommentarene de ulike representanter kommer med er altså stort sett like: man hadde dårlig 

tid da valg skulle tas og materialet skulle utarbeides, og man mener generelt at kildematerialet 

var relevant for leserne og burde formidles, men at man kunne vært mer påpasselig med 

måten det ble forvaltet på.  

 En annen fremtredende kildegruppe som kan tenkes å representere en form for 

tendensiøsitet er politiet. Politiet har en sentral rolle og et stort ansvar når katastrofer og 

kriminalitet inntreffer, og blir på den måten en part i saken. Helt fra det øyeblikket det har 

skjedd en pågripelse, vil politiet ha et behov for å forsvare og begrunne sine handlinger, og 

det er derfor nødvendig at pressen inntar en ordinær kildekritisk holdning også overfor politiet 

(Brurås 2010a:221). Politiet går dessuten sjelden ut med offentlige opplysninger før de er 
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relativt sikre i sin sak. For det konkurransepregede nyhetslandskapet som jakter på 

umiddelbar informasjon, kan det derfor bli en tålmodighetsprøve å vente på at politiet skal 

lette på sløret. Det er med andre ord flere anledninger til at pressen innimellom velger å forbi 

gå politiet og heller å stole på andre kilder. I denne saken oppsto et dilemma når det gjelder 

opplysninger om antall omkomne på Utøya. Kvelden den 22. juli opererte politiet med ti 

dødsoffer, mens øyevitner hevdet det dreide seg om det dobbelte, noen til og med det 

tredoblede. Hvem velger man da å forholde seg til? Her har avisene i utvalget vurdert litt 

ulikt. Aftenposten er den avis som er mest lojale overfor politiet. I førsteopplaget av avisa den 

23. juli heter det at «Det ble i går kveld bekreftet at 23 personer fra Utøya er sendt til sykehus 

på Ringerike, flere av dem med skuddskader», og videre at «Da denne utgaven av 

Aftenposten gikk i trykken var det ingen endelig oversikt over omkomne etter skytingen». 

Fylkessekretær i Telemark AUF, Adrian Pracon, er deretter sitert på at «ut ifra det jeg har sett 

er minst fire personer skutt og drept». I andreopplaget rapporterer Aftenposten at «17 

mennesker ved midnatt bekreftet omkommet i de to angrepene. Politiet tror tallet vil stige». 

Antall skadde eller omkomne figurerer ikke på forsiden av avisen denne dagen, og utover 

uttalelsen fra Adrian Pacon, er det heller ingen øyevitner som uttaler seg om hvor mange de 

mener er omkommet, verken i første- eller andreopplaget av avisa.  
– ALT tilsa at det var fryktelig mange drepte på Utøya. All informasjon vi hadde fra vitner, 
politikilder, øyevitner, frivillige, redningspersonell tilsa at her er det mange titalls drepte. Men 
helt til klokken tolv den kvelden der, så sa politiet ”10 drept på Utøya”. I en annen sak, hvis 
alle våre andre kilder sa det ene men politiet ikke ville bekrefte det, så ville vi kanskje skrevet 
at det ifølge kilder var flere titalls drepte. Men i denne saken kunne vi ikke gjøre det. Her var 
det jævelig mange berørte. Tenk om vi hadde bomma! Tenk om vi hadde skrevet førti drept, 
og så var det ti (Markovski, eget intervju 2012).  

 

I likhet med Aftenposten velger VG heller ikke å rapportere om antall skadde og omkomne på 

forsiden den 23. juli, verken i første- eller andreopplaget. Inne i avisa heter det i 

førsteopplaget at «I går kveld opererte politiet med minst 10 drepte på Utøya, men forventer 

at tallet vil stige», men politimeldingen er supplert med opplysninger fra to øyevitner: 17 år 

gamle Ali Al-Hatem «tror han hørte omkring 50 skudd», og «Ifølge Aftonbladets reportere, 

som var øyevitner til deler av marerittet på Utøya, er minst 20 ungdommer på sommerleieren 

døde». I andreopplaget av avisa, er denne saken oppdatert med at «I natt fikk VG opplyst at 

flere titalls ungdommer ble drept i angrepet mot AUFs sommerleir».  
– Vi startet jo et kartleggingsarbeid vi, for kanskje har ikke politiet så god oversikt, hvem vet. 
I forbindelse med tsunamien var VGs lister mer korrekte enn myndighetenes lister på antall 
døde og savnende, ikke sant (Tetlie, eget intervju 2012).  
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Takket være sin sene deadline hadde Aftonbladet rukket å få med seg politiets 

pressekonferanse klokken 03.40 23. juli, hvor det ble informert om at minst 80 ble drept på 

Utøya, før andreopplaget gikk i trykken. Dermed ble disse sifrene inkludert både på forsiden 

og inne i avisa i andreopplaget. Men i førsteopplaget, som gikk i trykken før dette ble kjent, 

forholder Aftonbladet seg til politiets opplysninger og formidler at «minst 10 unga ligger 

brutalt avrättade». Men avisen skriver  samtidig at «När Aftonbladet åkt runt hela ön kunde vi 

räkna till minst ett 20-tal livlösa kroppar».  
– Da jeg rapporterte om at vi hadde sett 20-25 døde, fikk jeg mail fra folk som skrev at ”du 
bare juger” og ”gud, som du overdriver”. Det offisielle tallet akkurat da var jo sju, men vi 
rapporterte våre opplysninger direkte på nett og trykte dem også i papiravisa. Jeg mener, jeg 
hadde jo selv regnet kroppene, jeg visste jo hva jeg hadde sett. Det var jo en situasjon der man 
var tvunget til å vise ”sånn her ser det ut”, liksom, ”politiet sier en ting, men det her er 
virkeligheten” (…) En ting vi ikke tenkte på da, men som vi har tenkt på i ettertid, er at vi 
ikke med sikkerhet kunne si at disse menneskene var døde da vi kom dit. For det hadde jo 
sannsynligvis ingen sjekket (Carlsson, eget intervju 2012).  

 

Den 23. juli ble avishyllene på svenske utsalgssteder fylt med blant annet to aviser med vidt 

forskjellige opplysninger. Mens andreopplaget av Aftonbladet skiltet med opplysningen om at  

minst 80 døde på Utøya, hadde DN følgende hovedtittel på forsiden av sitt endelige opplag: 

«Minst 17 döda vid terrordåden i Norge». Dette kommer naturligvis av at de to avisene 

forholder seg til helt ulike trykketider, men kontrasten i rapporteringen er påfallende. Det 

forundrer meg imidlertid at DN velger å oppgi eksakte tall på omkomne på førstesiden, når 

det er snakk om opplysninger som fortløpende oppdateres. DN opererer med fire ulike opplag 

denne dagen, og hovedtittelen endres for hvert av dem. I det aller første opplaget heter det 

«Flera dödsoffer i norsk bombdåd», i det andre opplaget «Minst sju döda vid bombdådet i 

Oslo», i det tredje «Minst 16 döda vid terrordåd i Norge», og til slutt altså det nevnte overfor. 

I de to første opplagene av avisa, er ikke Utøya nevnt i det hele tatt. I det tredje opplaget, 

skriver DN at «Minst nio sköts till döds på ö», men oppgir i tillegg: «Enligt ögonvittnen från 

lägret ska 25 till 30 personer ha dödats under skottlossningen, uppger norska NRK». I det 

siste opplaget, er antallet oppjustert fra ni til ti.  
– Det er naturligvis et kjempeproblem når man sitter og skal sette en sånn tittel på forsiden. 

Men da skriver man minst 17 fordi 17 er det som er sagt idet tittelen settes og avisa går i 
trykken. Jeg tror vi forsto at det dreide seg om mange, mange flere…mange flere skadde 
og sånn i alle fall. Men jeg synes det ville vært verre å skrive for mange. Det hadde jo 
vært katastrofalt! Og jeg tror leserne har forståelse for vanskelighetene knyttet til å lage en 
papiravis som skal trykkes rett etter klokken 19.00 når saker og ting skjer for fullt. Men 
det er klart at det er et dilemma…kanskje har man fasiten på nettet en knapp time etterpå 
(Nilsson, eget intervju 2012).   
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4.6 Oppsummering 

I denne kildekritiske analysen kan kildene som figurerer i utvalget kategoriseres i ti grupper, 

av disse er politi og øyenvitner spesielt hyppig representert. Analysen viser at tre av avisene 

kan kritiseres for å ha benyttet seg av anonyme kilder uten at det kan sies å ha nytteverdi og 

være kildekritisk forsvarlig. Det forekommer til stadighet feilinformasjon knyttet til sentrale 

tidspunkter i hendelsens gang, uten at det redegjøres for hvor opplysningene er hentet fra.  

Videre kommer det fram at journalister og ledere anså det som krevende å vurdere 

påliteligheten i den øyeblikkelige informasjonen som ble gitt av øyenvitner fra Utøya, både på 

grunn av ungdommenes forfatning og fordi beretningene opplevdes som «uvirkelig». Til tross 

for disse bristene, anså man øyenvitnene som «svært viktige for å få fram informasjon», og 

tok i bruk «sunn fornuft» og «følelsen av hvordan personene så ut til å ha det» som 

retningslinjer for om kilden kunne refereres eller ikke.  

I tre av avisene forekommer det en kritikkverdig bruk av enkeltpersoners subjektive 

oppfatninger som eneste kildegrunnlag i en nyhetsartikkel. Videre viser analysen at pressen 

temmelig ukritisk manøvrerte gjerningsmannens PR-stoff, hans informasjonssubsidier, som 

kildemateriale. Enkelte av avisenes representanter erkjenner at man burde behandlet dette på 

en annen måte, men at tidsbrist er en vanlig (og dårlig) forklaring til hvorfor det ble som det 

ble. Hvor sterkt man skal forholde seg til politiet som kilde når det gjelder antall omkomne, 

viser seg i analysen som et stort etisk dilemma. Abonnementsavisenes løsning var først og 

fremst å forholde seg til politiets offisielle informasjon, da frykten for å angi et for høyt antall 

overskygget ulempen ved eventuelt å rapportere for få. Løssalgsavisene vurderte dette 

annerledes, og satte sin lit til egne undersøkelser.  
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5 Presentasjon og dimensjonering 
 

 

Som nevnt er det et presseetisk anliggende å undersøke i hvilken utstrekning og på hvilken 

måte en hendelse forvaltes i mediene. Omfang og presentasjonsform preger publikums 

oppfatning av hendelsen, så vel som de involvertes opplevelse av eksponeringen. I denne 

studiens utvalg finnes det betydelige forskjeller, både når det gjelder hvor stor spalteplass 

hendelsene fikk og hvordan de ble presentert. Nedenfor vil jeg belyse etiske dilemma knyttet 

til tekstens presentasjon og dimensjonering med utgangspunktet i tre problemstillinger som 

også kan knyttes til klassiske retoriske virkemidler: dimensjon og overgripende vinkling 

(actio og dispositio), spissvinkling (dispositio) og språklige virkemidler (elocutio). 

Bildebruken har selvsagt også stor betydning i denne sammenhengen, men for å unngå 

gjentakelser har jeg valgt å omtale det meste av billedmaterialet i vurderingen av hensynet til 

privatlivets fred (kapittel 6).  

 

5.1 Dimensjonering og overgripende vinkling  

Det finnes store variasjoner knyttet til hvor mye plass avisene i utvalget valgte å vie 

hendelsene. Målt i antall sider hadde VG den klart største dekningen disse to dagene, tett fulgt 

av Aftonbladet. Deretter følger Aftenposten og omsider DN, som hadde en markant tynnere 

dekning enn de øvrige. Dette skyldes selvfølgelig flere forhold. Blant annet er det naturlig at 

noe som inntreffer i Norge er av større interesse for norske medier enn for svenske, og 

tradisjonelt sett er det også slik at løssalgsavisene raskt dekker dramatiske ulykker og 

katastrofer i mer omfattende grad enn abonnementsavisene. I denne saken finner vi også at en 

del praktiske forhold preget avisenes kapasitet. De to norske avisene, Aftenposten og VG, ble 

direkte rammet av bomben i regjeringskvartalet, og måtte den første tiden produsere nyheter 

utenfor redaksjonen. De to svenske avisene hadde på sin side andre forutsetninger med tanke 

på både geografisk avstand, kildenett og lokalkunnskap.  

 En klar indikasjon på hvilket fokus avisene har, finnes på forsidene. Både VG og 

Aftonbladet velger å løfte frem gjerningsmannen på sine respektive forsider begge dagene. I 

førsteopplaget av VG 23. juli avbildes han riktignok ikke, men stikktittelen knyttes allikevel 

til ham: «Siste: Norsk mann pågrepet». I andreopplaget finner vi derimot et portrettbilde av 

ham, side om side med et bilde fra redningsaksjonen på Utøya og den brennende høyblokka i 
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Regjeringskvartalet. Hovedtittelen: «TATT!» er blåst opp på tvers av siden, mens det i 

undertittelen heter: «Anders Behring Breivik (32) mistenkt for bomben og Utøya-drapene». 

Det uskarpe hovedbildet på forsiden av Aftonbladet samme dag, viser en innringet person 

som går blant en menneskemengde. Bildet overlappes med et portrettbilde av Anders Behring 

Breivik og hovedtittelen lyder: «BILDEN AV MASSAKERN». VG og Aftonbladets forsiden 

fra den 24. juli er allerede omtalt: her får gjerningsmannen hedersplass med våpen i hånd, for 

øvrig uten at det nevnes at dette bildet er arrangert og tatt av gjerningsmannen selv. Både 

Aftenposten og DN opererer med oversiktsbilder fra ødeleggelsene i Regjeringskvartalet på 

sine førstesider. Aftenpostens eneste tekst på forsiden denne dagen er måteholden: «22-07-

2011», mens DN vinkler på det bekreftede antall døde i sine ulike opplag: «Minst 17 döda vid 

terrordåd i Norge». Den 24. juli er begge avisenes hovedfokus på forsida sorgen. På 

Aftenpostens forside er et bilde av statsminister Jens Stoltenberg som gir en person en klem 

plassert, tilknyttet tittelen: «Terrorangrepene i Oslo og på Utøya *Minst 92 døde i angrepene 

*Høyblokka kan bli revet * Landet samlet i sorg». DNs hovedoppslag bærer tittelen: «ET 

LAND I SORG» og viser et bilde av mennesker som omringer blomsterhavet utenfor 

domkirken.  

 Sorgen er sentral, i høyest grad i de norske avisene, hvor den skildres på en måte som 

gir inntrykk av at journalistene ikke betraktet den utenfra, men selv er en del av den. Noe 

mange journalister naturligvis også var. Men det er jo ikke dermed sagt at personlige følelser 

nødvendigvis bør eller behøver å prege rapporteringen. Som Susanne Wigorts Yngvesson 

(2008) poengterer, så ligger det en vanskelig balanse mellom å være empatisk og sentimental, 

og forskjellen er avgjørende for hva som er etisk forsvarlig (Yngvesson 2008:70). 

Representantene fra de ulike avisene forklarer det sterke sorgfokuset med at man var opptatt 

av å «følge nasjonen, henge med i stemningsleiet til folket» og at nesten «noen i alle norske 

medier kjente noen som var berørte» og derfor fikk «sorgen tett på» (Markovski, eget intervju 

2012). At «den type historier er letteste å ty til» (Tetlie, eget intervju 2012), og at «hver vinkel 

har sin tid» (Carlsson, eget intervju 2012). En sorgfokusert rapportering kan knyttes til det 

den britiske medieforskeren Tessa Mayers kaller terapinyheter: journalistikken skal fungere 

som en hjelp for folk i sorgen (Raaum 2003:133). Odd Raaum mener at det vil være naivt å 

overse at slike terapinyheter for kommersielle medier ikke først og fremst er en sosial ytelse, 

men en salgbar vare, og at den redaksjonelle empatien iblant er dynket i krokodilletårer 

(Raaum 2003:133). Følelsesrapporter vekker interesse og identifikasjon blant publikum, og 

sorger fører dermed automatisk også for gode salgstall.  
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Iblant trenger man ikke en gang å gå tett på enkeltmennesker for at sorgfokuset skal 

engasjere. Det ser vi i VGs «Gi hverandre hånden»-kampanje, som gikk ut på at folket kunne 

gå inn på VGs nettutgave å digitalt ”gi hverandre hånden”. Kampanjen blir viet en hel 

dobbeltside i papiravisa, hvor nærmest hele flaten er dekket av en grafikk som viser konturen 

av 954 ”mennesker” som holder hverandre i hånden. I stikktittelen heter det: «VG Nett ber det 

norske folk holde sammen gjennom krisen», (VG:24.7:38-39) og det ligger helt åpenlyst en 

oppfordring til avisleseren om å selv navigere seg inn på VGs nettsider og bidra med et klikk. 

Dette er etter min mening et eksempel på at den nasjonale smerten blir brukt som en brikke i 

et kommersielt spill, selvfølgelig godt innpakket i et budskapet om at VG vil bistå folket i 

sorgen.  

Et viktig spørsmål å stille, er om det gjennomgående sorgfokuset gikk på bekostning 

av en mer kritisk journalistikk. Hadde det noe å si at man for en stakket stund tok et steg ut av 

den tradisjonelle journalistrollen og fungerte som seremonimester i sorgen? Representantene 

fra de norske avisene er noe usikre og uenige.  

– Jeg er litt usikker. Vi er alle sammen mennesker av kjøtt og blod som var preget av det som 
hadde skjedd, det er litt sånn høyst menneskelig. Men det er mulig vi var litt for forsiktige de 
først to ukene. Men poenget er også: hva er det som har forsvunnet av informasjon på den 
tida? (Tetlie, eget intervju 2012).  

 

– Det var nesten litt tabu å stille spørsmål til beredskapen de første dagene. Men hadde vi 
begynt å gjøre det før politiet hadde noen oversikt, hadde vi jo uansett ikke fått noen svar. I 
alle fall ikke gode svar. Og da bør man heller prioritere de menneskelige historiene i 
begynnelsen (Hopperstad, eget intervju 2012).  

 

– Jeg står på avgjørelsen om når vi burde begynne å publisere sånne type saker, men jeg ville 
satt i gang det kritiske arbeidet tidligere. Det har med kildetilgang å gjøre. Vi opplevde at 
politiet var mye mer åpne de første ti dagene, mens vi etter hvert opplevde at det ble satt opp 
en informasjonsmur hos politiet som vi ikke kom oss igjennom (Markovski, eget intervju 
2012).  

 

Når det gjelder de svenske avisene, bør det nevnes at de i kommende utgaver utover dette 

materialet var langt raskere enn norske aviser til å stille kritiske spørsmål. I denne studiens 

utvalg finnes det imidlertid ikke noe utpreget kritisk fokus. Dette forklares av representantene 

fra avisene med at «det først gjaldt å skildre det som hadde skjedd» og at det ikke var like lett 

for svenske journalister «å komme nær norsk politi» (Nilsson, eget intervju 2012). Samtlige 

svenske representanter gir uttrykk for at man i Sverige mye raskere hadde stilt spørsmål om 

hvordan dette kunne ha skjedd hvis hendelsene hadde inntruffet på svensk mark.  
– Da jeg fikk høre at på en pressekonferanse at norsk politi bare hadde ett helikopter, husker 
jeg at jeg tenkte: vent nå litt…Norge er et land fullt av fjell. Hvorfor finnes det bare ett 
helikopter? Jeg sto ved siden av en mann fra TV2, og det virket ikke som om han hadde tenkt 



	   50	  

på dette før jeg sa det. Det føltes som om den kritiske tilnærmingen ikke fantes der i 
begynnelsen. Jeg husker jeg lurte på hvorfor det var såpass snilt. Men det kan jo ha vært fordi 
hele landet var i sjokk (Bondesson, eget intervju 2012).  

 

5.2 Opinionstekstene  

Det er ikke bare i nyhetsartiklene at sorgen sto i fokus. Den hviler også tungt over 

opinionstekstene i materialet, som preges av følelsesreaksjoner og oppfordringer til samhold 

og verdighet. Dette kommer sterkest til utrykk i de norske avisene. På lederplass, så vel som i 

kommentar- og debattfeltet, finnes benevnelser som «Vi må holde hodet kaldt og hjertet 

varmt. Ta vare på hverandre», (VG 23.7:2), «Statsministeren har bidratt til å gi vår kollektive 

sorg et ansikt» (Aftenposten 24.7:2,kultur), «I tiden som kommer må alle vi i Norge stå 

sammen» (VG 24.7:4), «Det utenkelige har skjedd. Men vi må ikke la oss skremme» (VG 

24.7:48).  

Det finnes likevel et tydelig avvik til denne tendensen: de tekstene som åpenbart er 

skrevet før det ble kjent at det var en nordmann, og bare ham, som sto bak angrepene. I disse 

ligger det en, mer eller mindre tydelig, antakelse om at Norge nå er rammet av islamistisk 

terror og samtidig en kritikk mot Norges utenrikspolitikk. Denne type opinionstekster er å 

finne i samtlige av utvalgets aviser den 23. juli, og mest tydelig er DN-medarbeideren Henrik 

Brors’ kommentar «En dyrköpt väckarklocka för det norska samhället», hvor han i grove 

trekk hevder at «terrorangrepene ikke burde komme som noe sjokk på Norge» fordi «Norge 

har styrker i Afghanistan og har tilhørt de mest aktive flyangrepene i Libya», og dessuten 

også har «avstått fra å innføre deler av den skjerpede kriminallovstiftningen som har blitt 

innført i Europa» (DN 23.7:9, 1.-3. opplag).  

Det er verd å notere at DN den 23. juli verken har en inngående nyhetsdekning om 

hendelsene eller relevante analyser, og på den måten havner i det Dagens Medias Martin 

Schori kaller «ett slags vakuum».31 Pea Nilsson innrømmer at det var et stort feilgrep å trykke 

teksten Brors skrev, og redaksjonen valgte dessuten å luke den ut i avisas siste opplag.  
–Vi var litt for hissige på at vi skulle prøve å gjøre en rask tolkning av hva som hadde skjedd, 
og han stilte opp og gjorde det. Men vi famlet i blinde. Det var ikke bra. Jeg synes det er det 
største feilgrepet vi gjorde (Nilsson, eget intervju 2012).  

 

Spekulasjonene om islamistisk terrorisme kommer ikke overraskende. Det var det som det 

allment aksepterte trusselbildet inviterte oss til å tro. Men det er allikevel kritikkverdig at 

meningsbærere går ut i avisene og peker ut syndebukker før de vet hva som har skjedd. 

Dekningen avspeiler dessuten en interessant kontrast også fra et etisk ståsted: nemlig at 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 http://www.dagensmedia.se/asikter/kronikor/article3224031.ece (18.5.2012) 
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systemkritikk og den politisk debatt er naturlige reaksjoner når terroren kommer ”utenifra”, 

men mer eller mindre uteblir når den kommer ”innenfra”. Det finnes riktig nok et par 

antydninger til slike vurderinger i de norske avisene: Per Anders Madsen er inne på spørsmål 

som «hvordan har gjerningsmannen vært i stand til å utvikle den ufattelige fanatismen?» 

(Aftenposten 24.7:3, kultur), og VGs ansvarlige redaktør Torry Pedersen spørs seg «om den 

sterke og effektive monitoreringen av potensielle ekstremistiske miljøer blant muslimer har 

gått på bekostning av oppfølgingen av de høyreekstreme miljøene» (VG 24.7:2). Verken 

Madsen eller Pedersen forsøker imidlertid å besvare disse spørsmålene. Det som sagt sorgen 

som står i fokus, og enkelte skribenter hyller også politikernes «sterke og faste vilje til å stå 

opp mot truslene som rettes mot vår samfunnsorden» (Aftenposten 24.7:2, kultur). På 

lederplass i Aftenposten heter dessuten at «Vi kan i hvert fall konstatere at nødhjelpsetatene 

var raskt på stedet» (Aftenposten 23.7:2). I ettertid vet man at dette var en for velvillig og 

ukritisk konklusjon, og kanskje kan denne holdningen være én forklaring til at de kritiske 

perspektivene om disse spørsmålene også uteble på nyhetsplass i den første tiden.  

 

5.3 Tilspissing 

Blant medielogikkens teknikker finner vi, som angitt i teorikapittelet, tilspissingen, forenkling 

og polarisering. Tidspress, begrenset spalteplass og ikke minst behovet for å tiltrekke seg 

oppmerksomhet, gjør at innholdet på en eller måte må spisses til og erstattes med passende 

formuleringer og bilder (Nord & Strömbäck 2002:34). Når vi som journalister spisser en sak, 

gjør vi litt mer enn bare å vinkle den. Vi skjærer bort alt som ikke tjener det poenget vi vil 

fokusere på, vi (over)forenkler, vi polariserer og vi forsterker hovedpoenget (Brurås 

2010a:128). Slike grep er til en viss grad nødvendige, men ikke sjelden blir vi vitner til at 

spesielt titler blir så ”spisset” at budskapet ikke lenger har dekning i teksten. Da har vi å gjøre 

med et eksempel på det som Anders R. Olsson og Susanne Wigorts Yngvesson betraktet som 

en journalistisk form for løgn (Olsson 2006, se Yngvesson 2008:33).  

Til tross for at de presseetiske reglene i både Norge og Sverige slår fast at tittel og 

ingress skal ha dekning i teksten, så etterfølges ikke dette alltid opp av de to løssalgsavisene i 

utvalget. Det tydeligste eksempelet, finnes på side 18 og 19 i Aftonbladet den 24. juli. Fem 

ungdommer er avbildet under tittelen: «DE KOMMER ALDRIG HEM». Altså mer enn 

antyder Aftonbladet at disse ungdommene er omkommet. I stikktittelen lengre ned på siden 

heter det «Fem ungdomar saknas fortfarande». Her er de ”bare” omtalt som savnet. Men i 

ingressen endrer man tone igjen, og forteller at «Flera föreldrar vet redan att deres barn 

kommer hem i räddningstjänstens vita säckar». I brødteksten er det derimot ingen informasjon 
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som tilsier at noen av disse personenes pårørende vet at de avbildede ungdommene er 

omkommet. Nei, her heter det at «Vi hoppas och ber om at ungdomerna är ved liv» og at «–

Det skifter ju mellan hopp och förtvivlan». Et foreldrepar Aftonbladet har vært i kontakt med 

har ifølge avisa gitt opp håpet, men deres datter er imidlertid ikke blant de avbildede i saken. 

Og hun som er avbildet størst i saken nevnes ikke i teksten i det hele tatt.  

Ut ifra den informasjonen som kommer fram i teksten, bringer Aftonbladet altså 

ubekreftede dødsbudskap på et tidspunkt da pårørende fortsatt har håpet oppe. Avisas 

printsjef, Nils Franchell, har ingen konkret forklaring:  

– Jeg vet at vi diskuterte dette veldig mye. Jeg kan ikke svare nøyaktig på om vi…Men hver 
eneste én hadde vi gått…altså kontaktet og forankret…Jeg kan ikke svare på det. Muligens er 
tittelen litt hard. Jeg hadde vært nødt il å forberede meg på det her for å kunne svare, for jeg 
har… Det kan hende at du har det inntrykket nå et halvår etterpå når du har sittet på skolen og 
tittet på det. Da kanskje vi var helt sikre på at vi hadde tatt alle sikkerhetssjekker. Men 
kanskje vi har vridd tittelen litt for mye, det kan jeg være enig i (Franchell, eget intervju 
2012). 

 

På spørsmål om avisen hadde vært i kontakt med de avbildedes pårørende, svarer Franchell: 
– Ja men det vet jeg. Det er tittelen der som jeg… Jeg husker ikke helt hva det var, men disse 
ansiktene var på en eller annen måte clearade å bruke. At vi da hadde pratet med slektninger 
og fått klart… Jeg kan ikke love det, men vi diskuterte mye og jobbet med det (Franchell, eget 
intervju 2012).  

 

Dette er ikke det eneste eksempelet på misvisende tittelsetting. I den omtalte VG-saken der et 

knippe tidligere bekjente av gjerningsmannen får uttrykke sine oppfatninger av ham, gis det 

gjennom tittelen «SLIK VAR HANS LIV» uttrykk for at avisa sitter inne med selve fasiten på 

hvordan livet hans har artet seg (VG 24.7:22-23). Her kan vi i tillegg merke oss at avisa kun 

har valgt å løfte fram den negative omtalen som kommer fram i stikktitlene. Ifølge Susanne 

Wigorts Yngvesson (2008), er det ikke uvanlig at journalister i forbindelse med kriminelle 

handlinger serverer hjemmesnekrede psykologiske analyser om morderens barndomstraumer 

(Yngvesson 2008:70), noe hele denne saken er et tydelig forsøk på. Blar vi om til neste 

dobbeltside i samme avis, finner vi en artikkel med tittelen «–Her så jeg bombebilen» (VG 

24.7:24-25), hvor avisa har snakket med taxisjåfør Arild Tangen, som dagen før angrepene 

skal ha skysset Anders Behring Breivik. I brødteksten viser det seg imidlertid at tittelen er 

forankret i det ikke like skråsikre sitatet: «Jeg tror faktisk bomben var i den bilen», som 

kompletteres av teksten: «Om Tangen har rett i at dette var bombebilen (…), er foreløpig 

uvisst». Et siste eksempel finner vi på side 10-11 i Aftonbladet den 23. juli. I stikktittelen 

heter det: «Aftonbladets Mattias Carlsson och Niclas Hammarström på Utøya – där klipporna 

var fylda av döda ungdomar». Aftonbladets medarbeidere befant seg i båt utenfor Utøya, ikke 
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på øya. Selv om Mattias Carlsson innrømmer at de vurderte å gå i land, og beskriver dette 

som det store etiske spørsmålet de første timene (Carlsson, eget intervju 2011). 

 

5.4 Språklige virkemidler 

Det verdigrunnlag en journalist og en avis har, kommer også til uttrykk på et verbalspråklig 

nivå (Hillesund 1994:77). Det ligger utenfor både denne studiens formål og rekkevidde å 

gjøre en grundig språkbruksanalyse, men jeg skal her løfte fram enkelte faktorer ved 

språkbruken som jeg anser være av relevans for forskningsspørsmålene. Én slik faktor er at 

den journalistiske språkbruken sjelden gir rom for offentlig tvil (Yngvesson 2008:32). Som 

det fremgår i kapittel 4, medgir journalistene at det var utfordrende å vurdere påliteligheten i 

informasjonen gitt av oppskakede, og kanskje i noen tilfeller sjokkskadede, øyenvitner fra 

Utøya. Det er derfor påfallende at man allikevel benytter en skråsikker språkstil i 

rapporteringen, og gjennom ofte å formulere seg i presens, nærmest gir uttrykk for at man var 

der i gjerningsøyeblikket. I rapporteringen om Utøya gjengir enkelte av avisene 

informasjonen som en absolutt sannhet, istedenfor å oppmerksomme at det finnes rom for tvil: 

«Flere av dem kaldblodig drept av en terrorist forkledd som hjelper i politiuniform» (VG 

23.7:6, 1.opplag), «Mens han står foran forsamlingen begynner han å åpne ild med et 

automatvåpen» (Aftenposten 24.7:2), «I öns huvudbyggnad hölls ett kort informationsmöte 

(…). Utanför väntade den polisklädde mannen» (Aftonbladet 23.7:12), «–Kom till mig, det är 

inte farlig, säger han, och går mot ungdomerna på stranden med sitt automatvapen» 

(Aftonbladet 23.7:9).  

Dette higet etter å nærmest ville fungere som en utvetydig kilde til sannhet, blir også 

synlig i at enkelte aviser øyeblikkelig vil servere leserne svaret på hva som har fått 

gjerningsmannen til å utføre disse barbariske handlingene. Den 24. juli har Aftonbladet på 

side 30-31 hentet inn fire forskere som de vil ha til å svare på blant annet følgende spørsmål: 

«Varför lät han sig gripas?», «Har han agerat ensam?», «Hur kunde han döda så många, så 

kallblodigt?», og «Vilka motiv har han haft?». Det er i seg selv prisverdig at Aftonbladet 

gjennom å intervjue eksperter prøver å forklare leserne hva som kan være årsakene til at 

angrep av denne typen skjer. Men da bør man også gjøre dette på generelt grunnlag, og ikke 

tro at man får konkrete svar på hva som rører seg i hodet til akkurat denne gjerningsmannen. 

Dette blir også tydelig gjennom disse forskernes svar, som til stadig gjentar at «det här är 

väldigt hypotetiska resonemang», at «det är svårt att säga», og «det återstår att se». 

Journalistene vil ha raske, konkrete svar – noe de langt mer nyanserte forskerne ikke kan gi 

dem.  
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Pressen, og da spesielt løssalgsavisene, blir ofte kritisert for sin overdrevne 

dramatisering, som av Susanne Wigorts Yngvesson omtales som en ytterligere form for 

journalistisk løgn (Yngvesson 2008:35). Bombeangrepet på Regjeringskvartalet var imidlertid 

i seg selv svært dramatisk, og massakren på Utøya trolig mer dramatisk enn de fleste i det 

hele tatt kunne begripe. Å rapportere om dette er utvilsomt en krevende balansegang for 

journalister, både etisk og språklig. Strengt tatt ville selv den mest nøkterne rapport ha en 

innebygd dramatikk. Men også i Utøya-rapportene finnes verdiladede ord og bruken av 

kontraster. For eksempel omtales gjerningsmannen som «den smilende våpentornadoen», 

«våpendesperadoen» (VG 23.7:13,2.oppl.), og «skytedesperado» (Aftenposten 23.7:6-

7,2.oppl.). Aftonbladet omtaler gjerningsmannen som en «skjutgalen mördare», Utøya som 

«skräkkön» og hendelsen som «VANSINNESSKJUTNINGEN» (Aftonbladet 24.7:22-23), og 

på DNs forside 24. juli bruker man inngangsordet «Mardrömsdygn». Når Aftonbladet den 23. 

juli (1.oppl.) tilbyr leserne «BILDEN AV MASSAKERN», fremstår det som at de bevisst 

forsøker å lokke til seg aviskjøperne ved å spiller på kikkermentaliteten. Av kontraster brukes 

stadig betegnelsen «paradiset» om Utøya før Anders Behring Breivik ankom, og betegnelsen 

«helvete» etter at han kom (f.eks DN 24.7:8-9), og flere aviser løfter også fram kontrasten 

mellom «den norska landsbygdidyllen» og «bomblabratoriet» (f.eks Aftonbladet 24.7:11) i 

omtalen av gjerningsmannens bosted på Rena. En annen kontrast som vektlegges, er 

gjerningsmannens løgn satt opp mot hans intensjoner: «Han sa at han var der for å bistå dem i 

forbindelse med angrep mot Norges politiske hjerte, regjeringskvartalet. Men han skulle vise 

seg å være en terrorist, utstyrt med voldsomt og dødbringende våpen» (VG 23.7:6,1.oppl.). 

Det er som om journalistene ikke stoler på at dramatikken i selve hendelsen strekker til for å 

mobilisere lesernes følelser. 

 

5.5 Oppsummering  

Denne analysen viser at løssalgsavisene i større utstrekning fokuserte på gjerningsmannen enn 

abonnementsavisene, men at sorgfokuset var sterkt til stede i samtlige aviser. Sorgfokuset kan 

anses som både et resultat av at man ville «henge med i stemningsleiet til folket» og som 

resultatet av en mer underliggende salgsbasert publikumsstrategi. Det råder ingen klar 

oppfatning blant representantene i utvalget om at skildringen av sorgen gikk på bekostning av 

en mer kritisk journalistikk, men det antydes at man hadde hatt større mulighet til å stille 

politiet til svars den første tiden.  

 Sorgen var også framtredende på opinionsplass. Politiske- og systemkritiske aspekter 

ble kun tatt opp helt i startfasen når mange antok at angrepene var utført av internasjonale, 
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antivestlige terrorister, og debatten stilnet da dette ble avkreftet. Videre viser analysen at det 

forekommer tilfeller av såkalt «journalistisk løgnaktighet» i løssalgsavisene, i form av altfor 

spissvinklede titler og en skråsikker språkstil i tilfeller hvor journalistene selv var usikre på 

hvor pålitelig informasjonen var. Avisene har heller ikke vært sparsommelige med bruken av 

verdiladede ord. 
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6 Terrorangrepene og privatlivets fred  
 

 

Presseetikken har alltid vært opptatt av personvernet, som omfatter både hensynet til 

personers privatliv og hensynet til personers omdømme og integritet i den offentlige sfære 

(Brurås 2010a:191). Når en sak har «offentlig interesse» svekkes vanligvis personvernhensyn 

(Burås 2010b:58). Terrorangrepene i Oslo og på Utøya er utvilsomt av en karakter som tilsier 

at de er av svært stor offentlig interesse. Hendelsene er omtalt som den verste katastrofen i 

Norge siden 2. verdenskrig, og berørte mennesker over hele landet både direkte og indirekte. 

Samtidig fører det store omfanget og de fatale følgene til at pressen har svært mange berørte 

de må ta hensyn til. Her åpenbarer det seg to motstridende interesser, og i balansegangen 

mellom å informere og å verne, må pressen hanskes med flere etiske dilemmaer. I dette 

kapittelet vil jeg belyse enkelte dilemmaer som oppsto som et resultat av disse motstridende 

interessene i dekningen av hendelsene 22. juli 2011.   

 

6.1 Bildebruk og detaljrapportering 

Etter at bomben detonerte i Regjeringskvartalet, midt i Oslo sentrum, var det mange – både 

amatører og proffotografer som fikk foreviget de dramatiske øyeblikkene, med  bilder av 

blodige ansikter og døde kropper. Et knippe pressefotografer var også på plass både over og 

utenfor Utøya, til og med før politiet pågrep gjerningsmannen. Her kan man bare tenke seg 

hvilke scener som ble fanget opp av kameralinsene. Dermed måtte redaksjonsledelsen i 

avisene omgående ta stilling til hvor sterke bilder man skulle velge å trykke, både i forhold til 

lesernes nyhetsinteresse, men også i forhold til de avbildede og deres pårørende. I denne 

studiens utvalg er abonnementsavisene mest restriktive i bildebruken. Her har man valgt å 

zoome ut, vise grusomhetene på avstand.  
– Vi var veldig konservative i bildebruken. Jeg oppfattet det som en veldig klar linje 
som alle var enige om, men selvfølgelig var det vanskelige beslutninger fordi noen av 
bildene ikke var åpenbare, og man vil jo ikke skjule grusomhetene. Et bilde det er fullt 
mulig å forsvare at de andre bruker, er det bildet hvor Breivik står å skyter de siste, det 
har vi aldri brukt. Vi publiserte aldri bilder av lik, og vi var generelt restriktive i bruken 
av bilder av Breivik (Markovski, eget intervju 2012).  

 

– Vi diskuterte mye rundt bildene, og var veldig strikte med bildematerialet…at vi ikke 
leverte ut for mye detaljer og sånn. Vi følte i alle fall herfra at vi viste veldig stor 
respekt (Nilsson, eget intervju 2012).  
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VG gikk noe tettere på, og avbildet blant annet Anders Behring Breivik på Utøya og skadde 

mennesker, men viste aldri bilder av lik. Marius Tetlie forteller at det var krevende 

diskusjoner på hvilke bilder som skulle trykkes.  
– Vi fikk jo tilgang til helikopterbildene til NRK hvor du ser døde 
mennesker…krevende, helt åpenbart. Men vi var helt klare på at vi ikke skulle vise 
synlig døde mennesker. Både fra Regjeringskvartalet og fra Utøya hadde vi jo fæle 
bilder av døde…skikkelig fæle bilder. Det var det enighet om, at de trykker vi ikke 
(Tetlie, eget intervju 2012).  

 

Aftonbladet har derimot valgt å vise langt sterkere bilder enn alle de øvrige avisene. I avisa 

fra den 23. juli finner vi både skarpe bilder av lik og flere bilder av gjerningsmannen i aksjon 

på Utøya. Aftonbladets Nils Franchell mener allikevel at avisa var forsiktig.  
– Nå var man jo veldig forsiktige og opptatt av å ta hensyn til de pårørende. Vi 
diskuterte hvert eneste bilde kjempemye. Ikke et eneste offer er identifisert den første 
dagen, det ser man jo (Franchell, eget intervju 2012).  

 

På spørsmål om det ikke er mulig at nærbilder av likene på side 10 og 11 i Aftonbladet 23. 

juli kan identifiseres, svarer Franchell: 
– Jo, men vi henger ikke ut noen ansikter eller noen ting. Man tar jo hensyn. Vi ville jo 
vise virkeligheten, men ikke sånn at vi skulle gi beskjed om noen lever eller ikke (…) 
Men jeg tror at i stundens hete så…alt blir jo ikke perfekt. (…) Vi var veldig anonyme 
med ting de første dagene, men det var allikevel, unnskyld at jeg sier det, fantastisk bra 
bilder altså. Vi var de første som kom nære og da må jo vi være den avisen som viser 
hva som virkelig har hendt, for ingen andre skjønte det før de så på Aftonbladet 
egentlig. Normalt så publiserer vi ikke lik på denne måten, men dette var så grusomt at 
vi bestemte oss for å kjøre. Men vi bestemte jo allerede første dagen at bildene skulle 
gå én dag, og så viser vi de ikke mer. Da har jo alle forstått vidden av det hele…Så den 
type hensyn tok vi (Franchell, eget intervju 2012).  

 

Journalist Mattias Carlsson mener at det var riktig av avisa å inkludere de omtalte bildene, 

men at man kunne behandlet dem mer forsiktig.  
– For meg fantes det ingen tvil om at vi skulle ta disse bildene, det var fullkomment 
selvsagt. Men hadde jeg fått bestemme så hadde jeg nok brukt de i litt mindre 
format…Og jeg synes man kunne ha pikslet de mer (Carlsson, eget intervju 2012).  

 

Når det gjelder det tidligere omtalte regisserte bildet der terroristen tar ladegrep på et våpen, 

er bruken av dette problematisk også av hensyn til de berørte og pårørende. Spesielt når det 

blåses opp på forsiden og på den måten tvinger enhver person som beveger seg i det offentlige 

rom til å se rett inn i våpenmunningen til Anders Behring Breivik. 
– Jeg forstår hvis pårørende synes det er sterkt…så man kan jo være uenige om det er 
riktig. Det er jo på en måte sånn de overlevende har sett ham. Samtidig må man jo vise 
det…det er jo etter 2. verdenskrig det største angrepet på Norge, og det blir jo på en 
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måte veldig rart ikke å vise hvem som står bak. Men jeg skjønner at dette bildet er 
sterkere enn de andre (Hopperstad, eget intervju 2012).  

 
– Jeg kan forstå at de som er berørt av det…Men det er jo egentlig ikke publiseringen i 
seg selv som er ubehaglig, det ubehagelige er jo at deres barn og venner er borte 
liksom. Det kan sikkert være traumatisk, men jeg tror allikevel at det var riktig å 
publisere (Carlsson, eget intervju 2012).  
 
– Dette er jo virkeligheten. Man skal absolutt ta størst mulig hensyn, men man kan ikke 
lage en nordkoreansk avis og fortelle noe som ikke er sant, eller forskjønne det hele 
eller noe sånn (Franchell, eget inter vju 2012).  

 

Ingen av intervjupersonene kommer med en utførlig og relevant forklaring til publiseringen 

av akkurat dette bildet. Franchell argumenterer med at "dette er virkeligheten”, men det kan 

diskuteres i hvilken grad dette bildet representerer virkeligheten: som kjent er bildet fabrikkert 

av gjerningsmannen som et militaristisk helteportrett før han gikk til aksjon. Det er virkelig i 

den forstand at han har tatt dette bilde av seg selv. Men når Aftonbladet i tillegg bruker bildet 

inne i avisa, gjennom å lage en montasje hvor det legges ovenpå et bilde fra Utøya, er det 

tydelig at de prøver å iscenesette en virkelighet. Videre kan man også stille seg kritisk til om 

det skulle være av allmenninteresse å befinne seg i ”siktet” til Anders Behring Breivik. 

Utover bildebruken, er en annen problemstilling i hvor stor grad avisene skal gjengi 

groteske detaljer. Også her går Aftonbladet lenger enn de øvrige avisene. På side 10 og 11 i 

avisen den 23. Juli, fortelles det i detalj hvilke stillinger likene ligger i og det nevnes at de er 

«skjutna i huvudet». På side 20 den 24. juli beskrives det også inngående hvordan «polisen 

med vita handskar bärar kropparna i land». Slike detaljerte beskrivelser kan trolig oppfattes 

som støtende, og er etter min oppfatning heller ikke være nødvendig for at folk skal forstå 

rekkevidden av det som har skjedd. Men det vekker utvilsomt følelser hos leseren, noe som 

nevnt kan være en salgsstrategi. 

 Et spørsmål som melder seg angående hensynet til privatlivets fred er om 

publiseringen i svenske aviser skjer på andre premisser, i og med at disse avisene ikke 

sirkulerer direkte i de overlevende og pårørendes sfære. Pressen forholder seg tradisjonelt 

annerledes til et drama som utspiller seg langt unna utgivelsesstedet geografisk sett, enn til det 

som skjer i nærmiljøet. Ut ifra de synspunktene som fremgår av intervjuene, så anser 

imidlertid ikke representantene fra de svenske avisene at avstanden til Norge hadde noe å si i 

dette tilfellet.  
– Normalt sett, når man er utenlands, så bruker man jo å gå litt hardere på… Men nå er 
jo Norge knapt utenlands. Hadde det for eksempel skjedd i Russland, så hadde 
dekningen sannsynligvis vært en helt annen (Carlsson, eget intervju 2012).  
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– Jeg tror ikke vi hadde resonnert annerledes om dette hadde skjedd i Sverige. Det her 
føltes jo kjempenære. Nei, det skal ikke være noen forskjell. Ubevisst, kanskje, men 
den første dagen føler jeg at vi tok akkurat samme hensyn som om det skulle ha skjedd 
i Sverige (Franchell, eget intervju 2012).  

 
– Jeg synes ikke det er mer legitimt for svenske aviser å publisere denne type bilder. 
Men vi hadde nok dekt hendelsene i mye større grad om det hadde skjedd her, og vært 
mer på hugget med kritiske spørsmål. Men etisk sett tror jeg at vi hadde tenkt ganske 
likt og gjort de samme avveielsene (Nilsson, eget intervju 2012).  
 
– Nei, vi hadde nok tenkt likt, men skrevet enda mer. Denne type bilder er ikke bra 
uansett altså… Så langt bort er jo ikke Norge (Bondesson, eget intervju 2012).  

 

Blant de norske journalistene råder det derimot en oppfatning om at det er mer akseptabelt at 

de svenske avisene publiserer mer ”pågående” bilder og gjengir flere detaljer enn de norske. 
– Vi ville dekket denne saken på en helt annen måte hvis dette skjedde i Sverige, så jeg 
mener det er legitimt. Både bildebruk og hvor langt de går på en del ting, hvordan de 
refererer grusomhetene og dekker drapsmannen (Markovski, eget intervju 2012).  

 
– Det var mye tyngre for oss enn det var for svenskene. Sverige er jo veldig nærme da, 
og det er mange svensker i Norge og… Men vi ville sikkert gått like langt om det 
skjedde i Sverige. Det er rart med det, hvordan bare en grense kan ha så mye å si 
(Skjeggestad, eget intervju 2012).  

 

Samtidig påpekes det at svensk presse generelt oppleves som mindre forsiktige. 

– Både i Sverige og Danmark har de en helt annen tilnærming til pårørende enn det vi 
har i Norge. Vi er mye mer forsiktige. I saker som denne så ser de rart på oss, ”har dere 
ikke ringt de pårørende enda”, liksom. Jeg forstår jo at svenskene trykker noe helt annet 
enn oss i denne dekningen på grunn av avstanden. Men jeg har vært på drapssaker i 
Sverige, og de er det rett på altså. De ringer på døra de, og spør (Hopperstad, eget 
intervju 2012).  

 

Til tross for at de svenske avisene ikke retter seg direkte til ofre og pårørende, skal man ikke 

se bort ifra at bilder en svensk avis leses i storbyene i Norge. Dessuten finnes de jo på nettet, 

og ifølge Nils Franchell hadde ikke Aftonbladet andre restriksjoner i forhold til hva som ble 

publisert i nettutgaven: «Vi var like strenge på begge» (Franchell, eget intervju 2012). Det er 

heller ikke sikkert at et bilde som ikke viser personens ansikt automatisk gjør det umulig for 

folk å identifisere vedkommende, slik Franchell antyder. Dette blir synlig i et intervju 

Dagbladet Magasinet gjorde tidligere i år. Her forteller et foreldrepar at de fikk 

dødsbudskapet servert via mail fra en som hadde gjenkjent datteren. Bildet var hentet fra et 

utenlandsk nyhetsbyrå: «Isabel hadde ringt meg og sa hun løp i skogen. ”Mamma, jeg har 

bare på meg skjørt, jeg er barbeint”. Jeg visste hvilket skjørt det var, et blomstrete et, og på 
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bildet kunne jeg se at hun var barbeint. Og vindjakka med hvitt og blått og grønt på. Jeg visste 

at det var henne. Sånn er det bare. En mor vet».32  

 

6.2 Møtet med ofre og pårørende  

Som nevnt har presseetikken generelt dreid seg om den journalistiske publiseringsfasen, men 

de seneste årene har etiske dilemma som kan oppstå innsamlingen av materiale i 

undersøkelsesfasen fått økt oppmerksomhet (Brurås 2010a:149). Journalistenes opptreden i 

møte med ofre og pårørende etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya er, etter min oppfatning, 

vel så vesentlig i den presseetiske debatten som den informasjonen som ble satt på trykk. Et 

aspekt i innhentingsstadiet, er hvor nært journalistene valgte å gå på overlevende og 

pårørende i den akutte fasen. Her ser vi et tydelig skille mellom de ulike avisene. Aftonbladet 

var som nevnt tidlig på plass utenfor Utøya i båt. 
– Vi kjørte rundt øya noen runder og tittet litt…Tok bilder og lagde noen TV-klipp. Det 
var vanskelig å ta inn, selv for meg som har vært i Haiti, Tsjetsjenia og Irak og sett 
døde mennesker overalt. Men dette var et så uvirkelig miljø for en sånn hendelse. Etter 
en times tid ble vi rammet av en båt med norsk politi som skrek til oss og avviste oss 
fra plassen, så da dro vi faktisk. Det var aldri noen diskusjon på om vi skulle gjort ting 
på en annen måte… Men så kom man i ettertid til å tenke på at vi kunne jo faktisk ha 
kjørt på noen med båten…med propellen… (Carlsson, eget intervju 2012).  

 

En diskusjon som har blitt reist i ettertid, er om det kan forsvares at flere journalister ringte 

ungdom som befant seg på Utøya mens massakren fant sted, og på den måten satte dem i fare 

for å bli oppdaget av gjerningsmannen. Den 24.7 har Aftenposten blant annet en artikkel hvor 

de gjengir reaksjoner fra overlevende på at de ble oppringt av pressen: «Når nyheter er 

viktigere enn å redde liv får jeg lyst til å vie landets redaktører hva vi har vært igjennom. Eier 

dere ikke folkeskikk?», uttaler en (Aftenposten 24.7:13). Av avisene i dette utvalget, var 

Aftonbladet tilsynelatende de eneste som gjorde dette. På side 16 og 17 i avisen den 23.7 

gjengis en samtale Aftonbladet har hatt med en jente fra Rogaland AUF, samt en sms avisen 

har mottatt. Carlsson forteller også at han forsøkte å ringe en svensk person som var på øya, 

og ser ingen problemer knyttet til det.  

– Det er vel kjempebra, absolutt. Om man kunne avslørt dem gjennom at det 
høres…Det hadde de nok allerede tenkt på, om du ligger å gjemmer deg i gresset. Vi er 
sannsynligvis ikke den eneste som ringer på den telefonen (Carlsson, eget intervju 
2012).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 http://www.dagbladet.no/2012/03/05/magasinet/hovedsaken/tomrommene/utoya/22_juli/20481172/ 
(20.5.2012) 
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Samtlige av de intervjuede viser forståelse for at enkelte journalister valgte å ringe, fordi det 

er en «helt naturlig refleks for en journalist å søke en førstehåndskilde for å finne ut hva som 

hadde skjedd» (Skjeggestad, eget intervju 2012) og fordi «situasjonen var såpass kaotisk» 

(Hopperstad, eget intervju 2012). Carlsson forteller videre at han i ettertid ringte en som 

hadde mistet kona si, uten at han da var klar over det. Han mener uansett at det kan forsvares 

at journalister oppsøker pårørende som har mistet noen før de omtaler det i avisen. 

– Det kan aldri være riktig å skrive om noen som er omkommet uten å ha pratet med 
noen. Vi forsøker jo oftest å ta kontakt med den ytterste sirkelen, men hvis man ikke får 
kontakt med noen andre, så må man ringe direkte. Det er kjempetungt, men det skal 
gjøres. Dessuten er det jo vår plikt, det står i de presseetiske reglene at vi er pliktet til å 
la alle parter få muligheten til å si noe (Carlsson, eget intervju 2012).  

 
Journalistene i de andre avisene ser annerledes på det å ringe rundt til pårørende. Ifølge 

Marius Tetlie (VG) er det noe de aldri hadde «kommet til å gjort», og Helene Skjeggestad 

(Aftenposten) konstaterer at «man ringer aldri de pårørende». Derimot oppsøkte man de som 

befant seg ved senteret for pårørende på Sollihøgda. VGs utsendte var raskt på plass og 

opplevde det som enkelt å komme i kontakt med pårørende.  
– Folk ville prate med oss, stille opp og fortelle hva de hadde på hjertet. Men det er jo 
spesielt. Du sto og prata med pårørende som enten hadde eller ikke hadde fått lyd fra 
sine. Du skjønner på en måte når folk ikke har lyst til å snakke… Når de roper til deg 
om du kan hjelpe dem, da er det på en måte ikke tida for å begynne å stille spørsmål. 
(…) Jeg husker jeg snakket med en mor som ikke hadde hørt noe fra datteren… Det 
intervjuet trakk vi faktisk ut av avisa, og hun fikk dødsbudskapet to dager etterpå. Da 
husker jeg at jeg var glad for at jeg klarte å tenke på det (Hopperstad, eget intervju 
2012).  

 

Et spørsmål VG rettet til pårørende, var om å få gjengi innholdet i private tekstmeldinger 

mellom foreldre og deres barn som hadde vært på Utøya, noe som er å anse som nærgående 

oppførsel.  

– Det er veldig situasjonsbestemt det å spørre om å få noe av en person som kanskje 
mister noen. Det gjelder å spørre på en forsiktig måte. Det var noen som sa nei, men det 
var egentlig en fin samhandling med pårørende der oppe (Hopperstad, eget intervju 
2012).  

 

Aftenposten opplever selv at de var svært forsiktig i møte med overlevende og pårørende. 
– Det var vi jævelig forsiktig. Det var nesten sånn at vi sto og venta på at folk kom bort 
til oss liksom (…) Vi la oss på en veldig konservativ linje i forhold til de direkte berørte 
som hadde blitt skutt etter. Vi så jo at 16-åringer skrek på radio og prata til NRK, og 
rent journalistisk skulle jeg gjerne hatt de vitneutsagnene der med en gang, men… 
(Markovski, eget intervju 2012).  

 

For journalist Helene Skjeggestad var det viktigste først å fremst å være et medmenneske i 

kontakt med de etterlatte. 



	   62	  

– Jeg har funnet en etikk som jeg synes er veldig fin, som heter Den andre. Den handler 
om å forholde seg til en annen person som et medmenneske. Antakeligvis vil mange si 
at jeg gjør det i for stor grad…at du skal være mer profesjonell, men slik jeg fungerer så 
forholder jeg meg til folk som mennesker. (…) Jeg er veldig mye meg i den 
journalistikken jeg lager, og jeg prøver å være veldig åpen om det. (…) Jeg synes det 
fungerte veldig bra, og jeg tror at de som distanserte seg for mye vil møte de igjen 
senere. For det nytter ikke bare å være journalist når 77 drepte ungdommers ansikter 
lyser mot deg…Det er ingen som er så…kald (Skjeggestad, eget intervju 2012).  

 

For øvrig oppfattet alle de intervjuede journalistene som var tilstede ved senteret for 

pårørende på Sollihøgda at situasjonen var tilrettelagt for et godt samspill mellom berørte og 

journalister, og at dette gjorde det enklere for journalistene å ta hensyn. Ett rom var satt av til 

pressen, og da kunne de berørte selv velge om de ville oppsøke journalistene.  

 Et annet spørsmål som reiser seg, er om det er presseetisk forsvarlig å sette navn og 

bilde av ofre på trykk. Svein Brurås (2010) mener at dette er noe som hører med til en 

fullstendig dekning av saken, selv om enkelte pårørende skulle føle at dette forsterket lidelsen 

for dem (Brurås 2010a:236). Avisene i dette utvalget, valgte å gjøre dette uten å spørre om 

tillatelse fra de pårørende i denne sammenhengen, fordi man anså hendelsene som en 

«gigantisk nasjonal katastrofe» og at «dødsofrene i en sånn sak ikke er en privatsak, men 

offentlig» (Tetlie, eget intervju 2012). Helene Skjeggestad opplevde dette som tøft. 
– Vanligvis så ber du alltid om godkjennelse av et bilde før du trykker det, men her 
måtte vi bare gjøre det. Jeg synes det var tøft, og gikk et par runder med sjefene som sa 
at det måtte bare bli sånn. (…) Jeg frykta hver dag å våkne til en telefon fra noen som 
hadde det veldig vondt. Det er jo lett å si etterpå at det ikke kom noen telefon…men det 
kunne det fort ha gjort  (…) Vi brukte faktisk bilder fra Facebook fordi omfanget var så 
enormt og tida så knapp. (…) Dette er jo unge mennesker, så hver eneste lille bit av 
livet deres ligger jo på internett….Når du sitter der så føler du deg som en kikker inn i 
andres sorg, selv om du vet at ting muligens ikke skal på trykk. Jeg gikk mange runder 
med meg selv og tenkte at ok, dette er den oppgaven jeg har fått, og da er det viktigste 
at det blir verdig. (Skjeggestad, eget intervju 2012).  

 

6.3 Oppsummering 

Oppsummert så kommer det fram at abonnementsavisene er mer restriktive i bildebruken enn 

løssalgsavisene, og at Aftonbladet er den avisen i utvalget som publiserte de ”sterkeste” 

bildene. Aftonbladets printsjef Nils Franchell mener allikevel at de var «veldig forsiktige og 

opptatt av å ta hensyn til de pårørende». Samtlige aviser valgte å trykke det som, sett fra 

ofrenes side, må ha blitt oppfattes som et svært støtende bilde av gjerningsmannen. 

Aftonbladet og VG plasserte dette på forsiden, et valg det ikke avgis noen konkret forklaring 

til. Representantene fra de svenske avisene anser at de ikke gjorde andre etiske overveielser 

enn de ville gjort under samme omstendigheter i Sverige, til tross for at dette for dem var 

utenriksstoff. Man anser i denne sammenhengen knapt Norge som utlandet. Videre kommer 
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det fram at Aftonbladet var mer tilbøyelige til å aktivt ta kontakt med pårørende, mens de 

øvrige i hovedsak oppsøkte pårørende gjennom å være tilstede ved senteret for pårørende på 

Sollihøgda. Her opptrådte, foruten Aftonbladet, VG tilsynelatende mest nærgående. Vi ser at 

både VG og Aftenposten så bort fra prinsippet om å be om tillatelse fra pårørende før de 

trykte bilder av omkommende, da man anså dette som en «gigantisk nasjonal katastrofe» og 

dermed mente at de omkomne var «en offentlig sak».   
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7 Konklusjon og diskusjon  
 

 

De finnes mange likheter, men også interessante forskjeller mellom de fire undersøkte 

avisenes dekning av terrorangrepene i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011 både når det gjelder 

etisk praksis og refleksjonen rundt etiske spørsmål. Dette kommer til uttrykk i selve 

dekningen og gjennom intervjuene med journalister fra de ulike avisene om kildekritikk, 

presentasjonen og dimensjoneringen av hendelsene og om behovet for å vise hensyn overfor 

ofre og pårørende.  

 

7.1 Journalistiske og etiske valg 

Samtlige aviser benyttet seg i stor utstrekning vitneskildringer i sitt kildemateriale knyttet til 

rapporteringen om bombingen av regjeringskvartalet i Oslo og massakrene på Utøya. Når det 

gjelder vitnenes påstander om antall døde var Aftenposten og DN de mest forsiktige i 

rapporteringen, da de først og fremst valgte å forholde seg til politiets offisielle informasjon. 

VG viet øyenvitnenes påstander mer oppmerksomhet, mens Aftonbladet på sin side la vekt på 

hva deres journalist selv mente å ha observert i båt utenfor øya. Alle fire aviser tok temmelig 

ukritisk i bruk gjerningsmannens visuelle PR-materiale, og VG og Aftonbladet gjorde det i 

høyest grad. Aftonbladet er utvilsomt den avisen som publiserer de sterkeste og mest 

kritikkverdige bildene, men også VG kan kritiseres for sin bruk av gjerningsmannen på 

forsiden av avisa. De to løssalgsavisene var også de som var mest opptatt av å finne stoff om 

gjerningsmannen. 

Et framtredende fokus for dekningen i samtlige fire aviser var sorgen og smerten hos 

de berørte, og i nasjonen for øvrig. I de fire avisene ble det ikke reist noen kritisk granskende 

spørsmål i nyhetsreportasjer eller kommentarartikler om beredskap, sikkerhet eller 

redningsoperasjonen i denne innledende fasen. Videre er Aftonbladet og VG de avisene i 

utvalget som i høyest grad spissvinklet artikler og i størst utstrekning tok i bruk språklige 

virkemidler. Aftenposten og DN er langt mer restriktive i bildebruken enn de to øvrige 

avisene, både når det gjelder avbildningen av omkomne og skadde og gjerningsmannen. 

Aftonbladet oppleves også som den avisen som var mest nærgående overfor pårørende, mens 

Aftenposten befinner seg i andre enden av skalaen og fremstår som tilbakeholden.  
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 Samtlige av de intervjuede representantene fra avisene har reflektert over mange av de 

dilemmaene som artet seg i dekningen: At traumatisert ungdom ikke nødvendigvis kan 

oppfattes som pålitelige kilder. At de gjennom å trykke gjerningsmannens utsendte materiale 

både ble et ledd i hans plan og risikerte å støte overlevende og andre berørte. Og at de måtte ta 

hensyn til de pårørende i avbildningen av skadde og eventuelt drepte. Det råder imidlertid 

visse ulikheter i hva man legger i disse begrepene. For eksempel anser Aftonbladets 

medarbeider at det tilsynelatende er «anonymt og hensynsfullt» å vise skarpe bilder av lik, så 

lenge man ikke viser ansiktene deres og kun publiserer bildet én gang (Franchell, eget intervju 

2012), mens det i VG anses som hensynsfullt ikke å vise bilder av synlig døde mennesker 

(Tetlie, eget intervju 2012). For Aftenposten og DN er det hensynsfullt å være «svært 

restriktive» i bildebruken. Her ser vi tre helt ulike måter å agere på, som alle innad i avisene 

anses som hensynsfulle.  

 En viss distinksjon mellom norske og svenske medier var forventet, grunnet praktiske 

forutsetninger og ulike former for avstand. Skillet mellom DN og de norske avisene kommer 

til uttrykk gjennom blant annet at hendelsen ble viet betydelig mindre spalteplass og at 

rapporteringen i relativt stor grad baserer seg på opplysninger fra norske medier. Skillet 

mellom Aftonbladet og de norske avisene viser seg i at avisen trykket sterkere bilder, 

rapporterer flere detaljer og tar i bruk andre sensasjonspregede virkemidler for å fange 

leserne. At Aftonbladet ikke forsvarer denne mer nærgående dekningen med at avisa utgis 

utenfor rekkevidde for de fleste av tragediens ofre og pårørende, er derimot et uventet funn. 

Aftonbladets representanter hevder at de ville gjort de samme etiske overveielsene dersom 

hendelsen hadde funnet sted i Sverige. Følgelig må Aftonbladets dekning forstås som et 

uttrykk for at avisa rett og slett forholder seg annerledes til presseetikken enn de øvrige 

avisene. Aftonbladets medarbeider var først på plass utenfor Utøya, knipset 

oppsiktsvekkende, skrekkelige bilder, og satt dermed nyhetsmessig vurdert med et ess i ermet. 

I avishyllene dagen derpå var Aftonbladet den avisen som i størst utstrekning kunne friste et 

nysgjerrig publikum med «BILDEN AV MASSAKERN». Aftonbladet skiller seg derfor ut 

som den avisen i utvalget med den mest diskutable dekningen sett fra et etisk perspektiv. Det 

er også påfallende at intervjupersonene fra Aftonbladet er de som er minst tilbøyelige til å 

vedkjenne seg at enkelte deler av dekning muligens kan ha oppfattes som støtende. Her ser 

man få problemer og journalistene har ingen forslag til hva man eventuelt kunne ha behandlet 

på en annen måte. Aftonbladets printsjefs syn er kort fortalt at avisen gjorde en «kanonjobb» 

(Franchell, eget intervju 2012).  
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Intervjuene med journalistinformantene tyder på at den presseetiske diskusjonen i 

etterkant har fått mye større spillerom i de to norske redaksjonene enn i de to svenske. Dette 

henger trolig sammen med at det i Norge reiste seg en mer omfattende debatt om pressens 

rolle etter tragedien enn det gjorde i Sverige, samt at norske pressefolk var mer direkte berørt. 

Etter en intens mediedekning av en stor katastrofe bør imidlertid debatt og refleksjon etter 

min mening være et naturlig innslag i alle redaksjoner som har prioritert saken høyt. De 

svenske journalistene som rapporterte hjem fra Norge i dagene etter den 22. juli, forteller at 

de knapt har sett sakene de produserte på trykk, og gir uttrykk for at den etiske debatten i 

ettertid nærmest har vært fraværende.  

Et overgripende dilemma som blir synlig i denne studien, er at det som anses som god 

journalistikk ikke er like med det som anses som god etisk praksis. Det finnes tydelig et skille 

imellom det Terje Rasmussen (2004) omtaler som fagets etikk og fagets fornuft. Når 

Aftonbladets Nils Franchell omtaler skarpe bilder av unge lik liggende på et svaberg som 

«fantastisk bra bilder», eller når Aftenpostens Peter Markovski anser «skrikende 16-åringe» 

fra Utøya representere et vitneutsagn man gjerne skulle hatt «journalistisk sett», så blir kløfta 

mellom journalistikkens og etikkens idealer godt synlig.  

I denne studien er det ikke vanskelig å se at pressetikken også egner seg svært godt 

som generell forsvarsmekanisme, noe som kan knyttes til Terje Rasmussens (2004) påstand 

om at «presseetikken ikke bare er god» (Rasmussen 2004:14). Journalister og ledere plukker i 

enkelte tilfeller av det etiske regelverket som om det var et fruktfat. I begrunnelse for hvorfor 

man ikke utøvet en tradisjonell kritisk journalistikk vektlegger man hensynet til nasjonen og 

de rammede, mens når man plasserer gjerningsmannen med våpen i hånd på forsiden, snus 

argumentet uproblematisk på hodet, da er det informasjonsplikten og behovet for opplysning 

som er slagordet. Man må «vise virkeligheten». Virkeligheten har imidlertid mange nyanser, 

og gjerningsmannens PR-bilder var bare en forhåndsregissert én del av virkeligheten. Og selv 

i de tilfellene det blir synlig at avisenes redaksjonelle ledelse også tenker salgsstrategisk, for 

eksempel gjennom at man umiddelbart vil publisere informasjon som strengt tatt kunne vente 

til kildekritikken var bedre gjennomtenkt, erkjenner man ikke at markedsstrategiske og 

foretningsmessig hensyn påvirker beslutningene. I stedet gjentas det pressetiske credoet om 

allmennhetens rett til å vite.  

Trosser man et spesifikt etisk hensyn, forsvarer man seg altså ved å løfte fram et 

annet. Aftonbladets Mattias Carlsson forsvarer for eksempel at han tok kontakt med 

pårørende nært opptil tragedien med at det er pressens «plikt til å la alle innblandede i en sak 

få mulighet til å si noe» (Carlsson, eget intervju 2012). De nevnte «pliktene» fremstår 
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imidlertid ikke like viktig når det gjelder andre deler ved dekningen. Da tenderer man å 

publisere bilder av lik uten at de pårørende er varslet, stole på hukommelsen til et gammelt 

bekjentskap av gjerningsmannen eller bygge en hel nyhetsartikkel på en enste anonyms kildes 

utsagn.  

 De konkrete funnene i analysen av pressetekster i denne studien, overensstemmer på 

flere måter med tidligere forskning som analyserer mediedekningen av katastrofer. Som det 

fremkommer i kapittel 4, er det ikke uvanlig at ofre og pårørende er sentrale kilder eller at det 

forekommer feilaktige spekulasjoner om antall døde (Jarlbro 2004). Bristende kildekritikk er 

også et vanlig fenomen, og kritiske spørsmål blir ofte stilt først etter den akutte fasen (SOU 

1999). Vettenrantas (2012) påstand om at samarbeidet mellom Utøya- ungdommene og 

pressen framsto som nærmest eksemplarisk, er vanskelig å knytte direkte til denne studien, 

ettersom man her bare hører en part i saken, men sett fra de intervjuede journalistenes ståsted 

så stemmer dette. Intervjupersonene i viser til at tilretteleggelsen for pressen på senteret for 

pårørende opplevdes som et godt utgangspunkt for dette «samarbeidet», i tillegg til at man 

opplevde at «folk ville snakke».   

 

7.2 Papiravisens spesielle utfordringer 

Denne studien bekrefter at papiravisene i dagens digitale medielandskap står overfor store 

utfordringer knyttet til tidspress og konkurransehensyn i forhold til andre medier, ikke minst i 

dekningen av en stor katastrofe. Kravet til umiddelbarhet blir ekstra stort i en dramatisk 

situasjon med et raskt hendelsesforløp. For at papiravisene skal henge med, må avgjørelser tas 

kjapt og artikler produseres i rekordfart, og da sier det seg selv at hensyn av etisk art som kan 

forsinke produksjonsprosessen lett må vike.  

Det er samtidig viktig å minne om at min analyse drøfter en ekstrem og totalt 

overraskende hendelse. De manglene og problemene som viste seg i pressedekningen må 

derfor forstås i forhold til de rådende omstendighetene. At enkelte deler av det journalistiske 

produktet ikke er av like høy kvalitet som i hvilken som helst annen sak er høyst begripelig. 

Mangel på oppdatert informasjon kan direkte knyttes til avisproduksjonens praktiske 

begrensinger. Men samtidig er det åpenbart at de feil som da begås blir langt mer synlig enn i 

et digitalt medium der nyhetene raskt kan oppdateres og korrigeres. Men slike 

produksjonsvilkår bør man som journalist for en papiravis også vedkjenne seg, dekningen bør 

ta hensyn til dette. I forhold til kildekritiske prinsipper og øvrige etiske krav, bør man da 

unngå å løfte fram detaljinformasjon, formulere seg for skråsikkert eller gamble med 

forhastede sluttsatser. Slike gester kan selvfølgelig vurderes som ”en suksess” hvis de fortsatt 
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stemmer dagen etter, men dersom de ikke gjør det vil publikums tillit til informasjonen 

reduseres. Journalistikken må ikke bli et spill om flaks og uflaks. Trykte medier vil aldri 

kunne knive om førsteplassen med sine digitale konkurrenter når det gjelder umiddelbarhet, 

og papiravisene bør derfor spille på andre kort for å sikre sin fremtidige eksistens.  

 Presseetikk må anses som et kulturelt fenomen ettersom den er forankret i rådende 

normer som er gjeldende i sin tid og på sitt i sitt sted. Ved at pressen med små, nærmest 

usynlige steg, stadig trår lenger unna de etiske idealene, vil publikum gradvis venne seg til en 

mer hensynsløs og egoistisk presse, som i større og større grad tenderer å sette kommersielle 

mål foran så vel journalistisk kvalitet som redelig behandling av enkeltmennesker. Kravet om 

at journalistikken skal resultere i økonomisk profitt kommer på ingen måte å bli mindre de 

kommende årene, og nettopp derfor er det så viktig at pressens ”utskeielser” oppmerksommes 

og diskuteres. Det er først når debatten reises at det dannes nye etiske mønstre.  

 

7.3 Forslag til videre forskning 

Et interessant supplement til denne studien, ville vært og sammenlignet norske og svenske 

mediers dekning av saken fra et etisk perspektiv over en lengre periode. Trolig vil det da 

danne seg et tydeligere mønster, som i sin tur kan gi en grundigere analyse av pressens 

behandling av en katastrofe i disse to landene. Spesielt interessant er det om det over tid har 

vokst fram ulikheter i journalistkultur med henhold til hvor langt en som journalist kan gå i 

nyhetsjakten under en katastrofe. Alternativt ville det også vært interessant å se nærmere på 

om de forskjellene som er observert i dekningen mellom en løssalgsavis som Aftonbladet og 

de norske avisene faktisk først og fremst skyldes den ulike avstanden til ofre og pårørende. 

For å få belyst en ytterligere faktor ved dekningen, ville det vært interessant  

å inkludere hvordan de overlevende og deres pårørende oppfattet den faktiske dekningen. Her 

er det selvfølgelig mange å ta hensyn til for å kunne gi betydelige svar, men det ville 

unektelig vært interessant å undersøke hvordan de som er omtalt og berørt selv oppfattet å 

være en del avnyhetsbildet. Kanskje har disse et annet syn enn pressen selv når det gjelder 

hva som oppfattes som etisk forsvarlig.  
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Vedlegg 1: Intervjuguide ledere 

 

Forhåndsdefinerte spørsmål til lederne i de norske avisene:  

• Hvordan husker du øyeblikket da det eksploderte i Regjeringskvartalet? 

• Hva skjedde i minuttene og timene etterpå? 

• Hva går jobben din som nyhetssjef/nyhetsleder ut på?  

• Hvordan opplevde du det? 

• Hvordan gikk redaksjonen fram for å holde seg oppdatert på hendelsesforløpet? 

• Var det tilfeldig hvem du sendte ut i felt? 

• Hvordan husker du øyeblikket da du fikk den første meldingen om skyting på Utøya?  

• Støtte du på noen etiske utfordringer de første dagene?  

• Hvilke valg anså du som de mest krevende? 

• Hvilke hensyn anså du at veide tyngst? 

• Diskuterte dere etiske problemstillinger internt i redaksjonen?  

• Ble det gjort noen spesielle bortvalg av etiske årsaker? 

• Opplever du at det finnes noen spesielle problemer knyttet til dekningen i papiravisa 

som medium? 

• Hva tenker du om at VG/Aftenposten valgte å trykke Breiviks egne bilder? 

• Den 24. juli avbildes flere savnede ungdommer. Var det avklart med pårørende at dere 

kunne trykke disse bildene? 

• Opplever du at VG/Aftenposten var kritisk til kildene? 

• Opplever du at VG/Aftenposten var nøye med å henvise til kildene i dekningen disse 

to dagene? 

• Det oppgis ulik informasjon knyttet til antall omkomne og til når gjerningsmannen ble 

pågrepet. Hvordan forklarer du disse distinksjonene?  

• Ringte noen fra VG/Aftenposten til noen av de som befant seg på Utøya?  

• Opplevde du det som viktigere for VG/Aftenposten å bidra i sorgen framfor å stille 

kritiske spørsmål de første dagene? 

• Opplever du det som mer legitimt for svensk presse å gjøre andre etiske vurderinger 

enn den norske? 

• Nå i ettertid, ville du håndtert rollen som nyhetssjef/leder på en annen måte? 

• Opplever du generelt at VG/Aftenposten praktiserte etisk oppførsel i sin dekning disse 

to dagene? 

• Hvilke deadliner opererte dere med disse dagene? 
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• Hvordan har den presseetiske diskusjonen gått i ettertid? 
 

Forhåndsdefinerte spørsmål til lederne i de to svenske avisene: 

• Hvordan husker du øyeblikket da du fikk høre om eksplosjonen i Oslo? 

• Hva skjedde i minuttene og timene etterpå? 

• Hva går jobben din som printsjef/nyhetsjef ut på? 

• Hvor fort ble det klart at dere skulle sende folk til Oslo? 

• Var det tilfeldig hvilke medarbeidere dere sendte ut? 

• Hvordan husker du øyeblikket da du fikk høre om skytingen på Utøya? 

• Hvordan samarbeidet dere med de utsendte reporterne? 

• Støtte du på noen etiske utfordringer de første dagene?  

• Hvilke valg anså du som de mest krevende? 

• Hvilke hensyn anså du at veide tyngst? 

• Diskuterte dere etiske problemstillinger internt i redaksjonen?  

• Ble det gjort noen spesielle bortvalg av etiske årsaker? 

• Opplever du at det finnes noen spesielle problemer knyttet til dekningen i papiravisa 

som medium? 

• Hvordan resonerte dere i bildebruken? 

• (Aftonbladet) Den 23. juli viser Aftonbladet bilder av ofre uten at disse er pikselert. 

Hva tenker du om det? 

• (Aftonbladet) Vurderte dere bildebruken annerledes på nett enn på papir, med tanke på 

at det som ble publisert på nett var lettere tilgjengelig for nordmenn?  

• (Aftonbladet) Hva tenker du om tittelen på side 18 og 19 i Aftonbladet den 24.7, hvor 

dere omtaler ungdommer som omkomne uten at dette har dekning i den øvrige 

teksten? 

• (DN) DN har den klart tynneste dekningen av de avisene jeg har undersøkt i disse to 

dagene. Hva tror du det kommer av?  

• (DN) Hva tenker du om at dere valgte å oppgi antall bekreftede omkomne på forsida 

den 23. Juli? Denne informasjonen sto jo i kontrast til opplysningene i andre kanaler… 

• (DN) Hva kommer det av at DN hyppig refererer til norske kilder i dekningen de 

første to dagene? 

• (DN) Var det et bevisst valg at DN ikke hadde noen spesielt sterke bilder på trykk de 

første to dagene? 
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• (DN) Føler du at DN klarte å gi en god oversikt over faktaopplysninger, for eksempel 

knyttet til når gjerningsmannen ble pågrepet? 

• (DN) I en kommentar av Henrik Brors som sto på trykk 23.7 spekuleres det sterkt i 

internasjonal terror. Hvorfor valgte dere å trykke denne kommentaren før det var kjent 

hvem som sto bak? 

• Var det et bevisst valg å trykk/ å ikke trykke Breiviks egne bilder? 

• Hvorfor ble det ikke stilt noen større systemkritiske spørsmål de første to dagene? 

• Hadde Aftonbladets/DNs dekning vært lik om hendelsen hadde funnet sted i Sverige? 

• Hvilke deadliner opererte dere med disse to dagene? 

• Hvordan har den presseetiske diskusjonen gått i ettertid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   76	  

Vedlegg 2: Intervjuguide til journalister 

 

Forhåndsdefinerte spørsmål til journalistene i de norske avisene:  

• Hvordan husker du øyeblikket da det eksploderte i Regjeringskvartalet? 

• Hva skjedde i minuttene og timene etterpå? 

• Hvordan husker du øyeblikket da du fikk den første meldingen om skyting på Utøya? 

• Når og hvor var ditt første møte med berørte og/eller pårørende? 

* Hvordan opplevde du dette? 

* Forberedte du deg på noen måte for å snakke med mennesker i sjokk?  

* Hvordan forholdt du deg til dem? 

• Støtte du på noen etiske utfordringer i arbeidet med innhentingen av informasjon de i 

løpet av de første to dagene? 

* Hvordan resonerte du da? 

• Hvilke valg opplevde du som de vanskeligste å ta?  

* Gjorde du noen spesielle bortvalg? 

• Når du gjør etiske vurderinger, er det da magefølelsen eller de etiske normene som er 

mest avgjørende?  

• Ble du delegert oppaver som du sa nei til å gjøre? 

• Er det noen deler av arbeidet disse to dagene som du i ettertid tenker at du ville ha 

utført på en annen måte?  

• Diskuterte dere etiske dilemma internt? 

• Ringte du noen som befant seg på Utøya mens skytingen fant sted? 

• Hva tenker du om at VG/Aftenposten valgte å trykke Breiviks egne bilder? 

• Opplevde du det som viktig å skildre sorgen framfor å stille kritiske spørsmål de første 

dagene? 

• Hva tenker du om at VG/Aftenposten de første dagene videreformidlet feilaktige 

opplysninger om hendelsesforløpet? 

• Fikk du noen henvendelser fra pårørende eller berørte som opplevde dekningen som 

problematisk?  

• Hvordan har den presseetiske diskusjonen gått i ettertid? 

• Synes du generelt at du og VG/Aftenposten praktiserte etisk oppførsel i den 

øyeblikkelige dekningen?  

• Opplever du det som mer legitimt for svensk presse å gjøre andre etiske vurderinger 

enn den norske? 
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Forhåndsdefinerte spørsmål til journalistene i de svenske avisene:  

• Hvordan husker du øyeblikket da du fikk høre om eksplosjonen i Oslo? 

• Når reiste du til Norge? 

* Hva ble din oppgave der? 

* Hvordan gikk du fram for å dekke hendelsene? 

*  Hvordan kommuniserte du med og forholdt deg til redaksjonen hjemme i 

Sverige? 

• Hvordan husker du øyeblikket da du fikk den første meldingen om skyting på Utøya? 

• (Aftonbladet) Du var på plass utenfor Utøya i båt. Hvordan ble denne avgjørelsen tatt? 

* Hvordan opplevde du det? 

• Når og hvor var ditt første møte med berørte og/eller pårørende? 

* Hvordan opplevde du dette? 

* Forberedte du deg på noen måte for å snakke med mennesker i sjokk?  

* Hvordan forholdt du deg til dem? 

• (DN) Hva kommer det av at dere hadde såpass smal dekning fra hendelsene på Utøya i 

avisen 23.7? 

• Støtte du på noen etiske utfordringer i arbeidet med innhentingen av informasjon de i 

løpet av de første to dagene? 

* Hvordan resonerte du da? 

• Hvilke valg opplevde du som de vanskeligste å ta?  

* Gjorde du noen spesielle bortvalg? 

• Når du gjør etiske vurderinger, er det da magefølelsen eller de etiske normene som er 

mest avgjørende?  

• Ble du delegert oppaver som du sa nei til å gjøre? 

• Ringte du noen av de som befant seg på Utøya mens skytingen fant sted? 

• Ringte du noen av de pårørende de første dagene? 

• Hva tenker du om at DN/Aftonbladet valgte å trykke Breiviks egne bilder? 

• (Aftonbladet) Hva tenker du om at Aftonbladet viser skarpe bilder av lik? 

• Hvordan forholdt du deg til faktaopplysninger du ble servert fra ulike hold den første 

tiden? 

• Er det noen deler av arbeidet disse to dagene som du i ettertid tenker at du ville ha 

utført på en annen måte?  

• Diskuterte dere etiske dilemma internt? 
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• Opplevde du at dere var nok personer på plass for å dekke hendelsene?  

• Opplevde du det som at det var viktig å skildre sorgen framfor å stille systemkritiske 

spørsmål de første dagene? 

• Hadde din fremgangsmåte i innhentingen av informasjon og din rapportering vært lik 

om hendelsene hadde utfunnet seg i Sverige? 

• Opplevde du noen markante forskjeller mellom norske og svenske journalister på 

plass? 

• Opplever du det som mer legitimt for svensk presse å gjøre andre etiske vurderinger 

enn den norske? 
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Vedlegg 3: «Slik planla han massedrap», VG forside 24.7.2011 
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Vedlegg	  4:	  «Slik var hans liv», VG 24.7.2011	  
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Vedlegg	  5:	  «Massakren på Utøya», Aftenposten 24.7.2011 (2. opplag)	  
	  
	  

	  
	  

I

sondag 24. juli 2011 NYHETER

Massakren pi Utoya
Den terrorsiktede Anders Behring Breivik hadde Utoya for seg selv
i en knapp time. Hittil er 85 unge mennesker bekreftet omkommet.
Det var rundt 600 unge pA aya.

0 lt6,iilo* uo.u"n
i Oslo starter i
kaf6bygget.
Gjerningsmannen
ster og venter utenfor
bygget.Han kallertil
seg ungdommene og
starter 6 skyte.

Fergeleie til

€) f"[1;X1"i:'f*
skuddlosningen
nAr politiet.

TYRIFJORDEN

A xL rg.oz Politiets beredskaDs-V styrke griper mannen pi Utoya.
Mannens 96rd pi Asta,ved
Rena i Hedmark stormes av
politiet ved 23-tiden.

Frokost
Fotball- og volleyballturneringer
Appell LO Ungdom
GrorHarlem Brundtland
Middag
Fotball og volleyballturnerin ger
Politiske verksteder

i,,"1

:iir j

17.00-18,00 Rekker (seminar)
l8.oo-21.O0 Fotball- og volleyballturneringer
la.o0-19.O0 Kveldsmat
1 8.00-2o.oo LOs grilling pe Lo-toppen
2l.oGO2.OO Nattkafd
20.3o-22.oo Standup medTerje Sporsheim

22.3O Diskotek
o2.oo-03,30 Nattkino

siil
i i.. -'

3&
08.00-09.00
08.30-10.30

I l.oo:
1 r.10-12.40
13.OO-l4.OO
13.O0-t5.OO
15.30-16.30

KLDER: NRK/NB SVFNSKAGFAF KEYRANfl

Stillhet og dod
I GAR floyjeg over Utoya. Pi vei til
sterke moter med pirorendefrahele
landet sijeg igjen mitt ungdoms para-
dis. Det var et rystende sln, og et mani-
fest over tragedien som rammet s6. bru-
talt.

Der det skulle havart latter, livlige
politiske diskusjonet sang og forelskel-
se, var det stillhet ogkaos som redde.
Telt la slatt i bakken, soveposer og ut-
styr hulter til bulter, og i vannet rundt
oya pagikk et sakte sok etter dode ung-
dommer,

Det var et hjerteskjarende syn. Spo-
rene etterAutr'-ungdommens fortvilte
kamp for iunnslippe voldsmannen sto
tydelig tegnet pe slettajeg har s6, man-
ge gode minner fra. Det var stillhet og
dod der livet skulle ha blomstret.

PA SITNDVoLLEN horte jeg ung-
dommens egne historier. De som over-
levde skuddeneberer med seg dype
ser. De har sett oghort noe de burde ha
vrert forsktnet for. Hver og en av dem
opplevde sin tragedie i tragedien. De
brerer med seg en tungbor.

Samtidigblejeg imponert over dem
jeg sna.kket med. De nekter & gi opp
drommen om rettferdighet, frihet og
demokrati. <Vi skal ta Utoya tilbake>,
vartonen. Det ga meghip. De hadde
sett dsden i hvitoyet, og de oppdaget li-
vet.

Vi andre skal la oss inspirere av de
unge. Vi er fortsatt rystet over ondska-
pen som trafflandet va,rt s6. br&tt, men
vi skal ikke gi opp. Vi mi aldri lavire
verdier, virt levesett, bli odelagt av
blindvold. Vi skal svare med mer de-
mokrati, mer apenhet og mer humani-
tet. Men aldri naivitet.

I DAG kommer mange til i soke sam-
men i kirkene. Jeg vil selv vare til stede
i Oslo domkirke. Nar det stormer i livet
trenger vi et fellesskap mer enn noen-
sinne. Vi trengerhep, trost og st6tte. Vi
trenger e ta vare pi hverandre, og vi
trenger ebli tatt vare pdL. Midt i sorgen
er det godt e vite. At selv livets aler
tyngste stund kan fode en verdifull spi-
re,

Ikke siden krigen er Norge rammet

Statsminister Jens Stoltenberg omfavnet AUFJeder Eskil Pedersen
da han kom til Sundvolden hotell i gAr for i samtale med over-
levendefra massakren pi utoya. F0T0:ODDANDERSEIVAFp

av en storre ugjerning. Ogknapt noen
gang for har det strommet si mye var-
me og omsorg mot oss fra utlandet.

Vanlige folk gir uttrykkfor sin med-
folelse. Statsledere frahele verden har
ringt og bedt meg overbringe sin delta-
kelse til de pirorende og det norske
folk.

Det gjordejeg i gax. Jeg overbrakte
hilsninger fra Barack Obama, Madimir

Putin, Frederik Reinfeldt og Angela
Merkel til de som var samlet i sorg og
fortvilelse pi Sundvollen.

I daghilserjeg fra dem til alle i Nor-
ge, Det gir meg stgke i vite at verden
er med oss, Jeg hiper det gir det norske
folk stl.Tke til e ta seg enda bedre av
hverandre i de tunge rlagene vi ni opp-
lever.

Jens Stoltenberg
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Vedlegg	  6:	  «En dyrköpt väckarklocka för det norska samhället», DN 23.7.2011 (1.-3. opplag) 
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Vedlegg 7: «Det var en mardröm», Aftonbladet 23.7.2011 
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Vedlegg 8: «De kommer aldrig hem», Aftonbladet 24.7.2011 
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