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ABSTRACT 

Titel: Dagens Nyheters bevakning av terrordåden i Norge 2011 

  - En kvantitativ innehållsanalys 

Författare: Maja Hallerfors 

Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Kandidatkurs, V11JMKAND 

Syfte: Syftet med studien är att titta närmare på hur Dagens Nyheter bevakat 

terrordåden i Norge 2011. 

Metod: Kvantitativ innehållsanalys. 

Sammanfattning: Uppsatsen utgår från terrordåden i Norge den 22 juli 2011. Med 

Dagens Nyheters webbpublicerade artiklar om Behring Breivik som material gjordes 

en kvantitativ innehållsanalys. Bland annat tittades på hur Dagens Nyheter beskrev 

varför Behring Breivik begick dessa handlingar, om rapporteringen varit objektiv och 

i vilken utsträckning webbspecifika företeelser, såsom filmklipp och bildspel nyttjats. 

Resultatet blev att webbspecifika företeelser fanns om än inte i någon större 

utsträckning och att de förekom mestadels i direkt närhet till terrordåden. En 

webbspecifik företeelse skiljde sig från ovanstående resultat och det var nyheter som 

uppdaterats vilket skett i 23 % av alla kodade artiklar. Dessa var dessutom spridda 

över kodningsperioden utan någon direkt logisk fördelning. 

Svar på frågan varför enligt Dagen Nyheter blev att Behring Breivik begick dåden     

p g a sina högerextrema åsikter och eller högerpopulistiska partier. När det gäller 

frågan om Dagens Nyheter var objektiv i sin bevakning har inget entydigt svar kunnat 

noteras. Vad som kan konstateras är att Dagens Nyheter varit återhållssam i sin 

publicering av Behring Breiviks egna bilder men att manifestet återgivits eller citerats 

i nästan en tredjedel av alla artiklar.  

I uppsatsen förekommer även en generell diskussion om hur journalister bör bevaka 

ett terrordåd. Svårigheterna och ansvaret. 

Nyckelord: Dagens Nyheter, Webbjournalistik, Webbnyheter, Anders Behring 

Breivik, Norge, Terrorist, Terrorism, Terrordåd, Kvantitativ innehållsanalys, dn.se 
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”I Norge har vi undgått terrorism från den extrema vänstern, till skillnad från en rad europeiska länder. 

Vi tror att en bidragande orsak till detta är att den yttersta vänstern här i landet har haft relativt lätt att 

få en chans i samhällsdebatten. De har exempelvis inte mötts med yrkesförbud, så som skedde i Väst-

Tyskland. Det vi har haft av politiskt våld och terror här i landet, har kommit från den extrema högern, 

från nynazisterna. De har inte fått komma till tals med sitt rasistiska budskap genom vanliga 

kommunikationskanaler. Det finns till och med en lag som explicit gör det olagligt att offentligt säga 

det som de står för politiskt. 

Nu finns det goda skäl för detta. Deras rasism och hets mot invandrare bryter fullständigt mot många 

av de grundläggande värderingarna i samhället. Våldet ligger inbyggt i själva det politiska budskapet 

hos nynazisterna. Vi vill därför inte vara de som förklarar det fritt fram för rashets. Men det är troligen 

ett pris att betala för detta, nämligen att de i ökande grad har tagit våldsamma uttrycksmedel i bruk. 

Men det priset är det kanske värt?”    (Heradstveit & Bjørgo, 1996:136) 
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1. INLEDNING  

 

Citatet på föregående sida är slutorden i sista kapitlet i boken- Politisk 

kommunikation, av Bjørgo och Heradstveit, och tar upp en mycket intressant diskurs 

om terrorism och censur. När ett terrordåd skett hur skall media förhålla sig? Det 

finns ett krav från människor i ett samhälle att få veta vad som skett och varför och 

som medier har som uppgift att tillgodose men det finns också en risk för att medier i 

och med informationskravet blir en propagandakanal för terroristens budskap. 

Kortfattad definition av terrorism är att terroristen eller terroristerna har som mål att 

skrämmas, tvinga fram reaktioner och destabilisera samhällen (sakerhetspolisen.se).  

Hur man som journalist och nyhetsredaktion skall förhålla sig till ett terrordåd är 

komplicerat. Det pågår en kollektiv känslostorm som man som individ och 

medmänniska självklart känner av. Jan Helin, chefredaktör på Aftonbladet, har 

berättat i tidningens egna webb-TV-program Oj, vilken vecka! att de tog ett ganska 

tidigt beslut, men som många läsare ansåg vara ett för sent beslut, att inte publicera 

Anders Behring Breiviks egna bilder. Man valde att endast utgå från autentiska 

pressfoton alltså sådana foton som är tagna i samband med till exempel 

rättsprocessen. 

I Norge pågick även under inledandet av rättegången mot Anders Behring Breivik en 

kampanj att man skulle slopa också de autentiska nyhetsbilderna. 

(http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/samhalleochpolitik/ojvilkenvecka/article1

4084142.ab) 

Den här uppsatsen har tittat närmare på hur dagstidningen Dagens Nyheter har 

publicerat vid terrordåden i Oslo och på Utøya på webben. Vad har artiklarna handlat 

om? Hur mycket av terroristens egna material har publicerats? Har 

nyhetsrapporteringen varit objektiv? Hur mycket har rapporteringen påverkats av 

webben som verktyg? Till exempel hur har man använt sig av filmklipp, bildspel med 

mera? Metoden som använts är kvantitativ innehållsanalys. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att titta närmare på hur en Dagens Nyheter bevakat terrordåden i 

Norge. Hur har rapporteringen sett ut? Har man valt att publicera terroristens egna 

material eller enbart utgått från autentiskt material, alltså sådant man skapat själv eller 

köpt från nyhetsbyråer och liknande? 

 

Syftet är också att titta på hur man använt sig av de nya möjligheter som webbaserade 

nyheter ger möjlighet till såsom videoklipp och bildspel.  

 

Frågeställningar: 

* Enligt tidningens rapportering - varför begick Behring Breivik de här dåden?  

* Vilka övergripande teman har artiklarna? 

*  Hur mycket av terroristens egna material finns med i rapporteringen?  

* Hur objektiv har tidningen varit? 

* I vilken utsträckning har man använt sig av de möjligheter webbrapportering ger?  

* Kan man se mönster eller skillnader över tid på någon av ovanstående frågor? 

 

1.2 Material och avgränsning 

 

Studien utgår från Dagens Nyheters webbpublicerade artiklar om terrordåden i Oslo 

och på Utøya år 2011. Dåden är intressanta för att de skedde nära oss geografiskt, i 

vårt grannland Norge och därmed fick stor påverkan på vårat samhälle. En fördel och 

anledning till att webbpublicerade nyheter valdes är att de kan publiceras för 

allmänheten i samma stund som artikeln är färdig utan hänsyn till nästa utgåva.  

 

För att få fram nyhetsartiklar har jag på Dagens Nyheters hemsida sökt på Behring 

Breivik och då fått fram 238 artiklar mellan den 22 juli, då terrordåden skedde, och 

den 22 november 2011. Det vill säga en period på fyra månader. Att välja en sådan 

lång period är för att se om det funnits förändringar i artikelinnehåll under en längre 

period. Från början användes flera sökord såsom Utøya, terrordåd Oslo och  
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bombattentat Oslo, men de flesta artiklar som dök upp fanns under alla sökord och 

risken för att en artikel skulle kodas två gånger skulle bli överhängande. Därför valdes 

enbart sökorden Behring Breivik. Märk väl att de kodade artiklarna alltså inte är alla 

artiklar om terrordåden i Norge utan endast de där Behring Breivik nämns. 

 

Den här uppsatsen fokuserar på hur Dagens Nyheter skrivit om dåden och därför 

kommer Behring Breiviks manifest eller annat egenproducerat material och dess 

innehåll ej att beskrivas mer än möjligen det som återges i artiklarna. Terroristens 

egna förklaringar till varför han begick dessa brott kommer inte att belysas. 

 

 

2. BAKGRUND 

 

Studien utgår från Dagens Nyheters webbpublicerade artiklar om terrordåden och 

Behring Breivik och därför finns här sammanfattande texter dels om terrordåden och 

dels om Dagens Nyheter. Terrordåden beskrivs kortfattat samt hur Behring Breivik 

använt sig av olika sociala medier. Under rubriken Dagens Nyheter lyfts främst deras 

publicistiska målsättning fram.  

2.1 Dagens Nyheter 

"Vi slår vakt om objektivitet och oberoende verksamhet på alla plan." 

     (taget ur texten "Om oss", http://info.dn.se/info/om-oss/) 

Dagens Nyheters webbsida, dn.se, startade år 1996 och har idag omkring 1,55 

miljoner unika läsare varje vecka vilket kan jämföras med Svenska dagbladet som har 

1,1 miljoner unika läsare varje vecka. Absolut flest läsare har Aftonbladets 

internetsida som har ca 1,95 miljoner unika läsare per dag.  
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Dagens Nyheter är oberoende liberal till sin ståndpunkt och ingår i Bonnierkoncernen. 

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Gunilla Herlitz. (aftonbladet.se, dn.se, 

http://annonsera.svd.se/SvD_media/Malgrupp/, Hadenius, Weibull & Wadbring, 

2008)   

De har på sin webbsida en text om sin publicistiska målsättning, vilken kan läsas i sin 

helhet i bilaga 3, längst bak i uppsatsen. Här under lyfts de delar fram som är 

intressanta utifrån studien. 

Dagens Nyheter har tre ledord för nyhetsprocessen ”kvalitet, måttfullhet och 

balans”(dn.se). Exakt vad dessa ord innebär i praktiken är svårt att utifrån yttra sig 

om. En nyhetsprocess har flera steg där allt från val av ämnen, till vilka som kommer 

till tals och hur man väljer att framställa en händelse eller situation, till vilka rubriker 

man sätter har betydelse för helhetsbilden.  

Tidningen skall vara oberoende och stå fri från maktsfärer och man lyfter fram att 

man skall värna det öppna samhället. Man har även målet att formulera nyheter som 

riktar sig till alla oavsett socioekonomisk status samt ge samhällsmedborgare en 

plattform för att kunna ta ställning i olika frågor. När det gäller teknik är det Dagens 

Nyheters mål att anamma ny teknik snabbt. (dn.se)  

För att få lite mer specifik information om det journalistiska arbetet på Dagens 

Nyheter kring terrordåden mailades ett antal frågor till en av de journalister som 

arbetat med bevakningen, Susanne Jacobsson. Hon trodde inte att de hade någon 

utarbetad policy specifikt vid terrordåd men att de vid terrordåden förde ständig 

diskussion dels kring varje enskild publicering och dels mer generellt om hur arbetet 

skulle fortgå (Jacobsson, 2012). Hela mailet med svar finns att läsa i bilaga 4. 
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2.2 Terrordåden i Norge 

Studien utgår från händelseförloppet den 22 juli, år 2011, då Behring Breivik 

sprängde en bomb i centrala Oslo och sedan sköt ihjäl 69 människor på ön Utøya. På 

Utøya som ligger ett par mil norr om Oslo hölls ett sommarläger anordnat av AUF, 

Arbeidarpartiets ungdomsförbund. Under terrordåden miste totalt 77 människor livet. 

Speciellt för de här dåden är att de skedde väldigt nära oss geografiskt, i grannlandet 

Norge, och att gärningsmannen var en etnisk norrman och att han planerade och 

utförde dåden helt ensam. Han hade också färdigställt material om sig själv som han 

publicerat på olika sociala medier såsom Facebook och Youtube. På sin Facebook-

sida fyllde han i utförlig information om sig själv såsom intressen och favoritfilm men 

han lade också upp ett antal välredigerade bilder på sig själv. Perfekt och 

lättillgängligt för media att snabbt ladda hem och publicera. Han skapade även en 

kortare propagandafilm som han publicerade på Youtube. Han skickade även ut ett 

1500 sidor långt manifest där han beskrev hur han gått till väga i dagboksform och där 

han även samlat en mängd texter han tyckte beskrev sin omgivning. Behring Breivik 

hade med andra ord skapat en form av presskit. Ett terroristens presskit. (dn.se) 

Anders Behring Breivik startade även ett Twitter-konto men publicerade endast ett 

inlägg en tid innan terrordåden. Gärningsmannen hade även planer på att filma 

terrordåden och skicka materialet via en mobiltelefon till tidningar, dock gav han upp 

den tanken då det skulle ta för lång tid och risken var därmed för stor att han skulle bli 

avbruten. (dn.se) 

Det är kanske det som är mest skrämmande men också fascinerande med de här dåden 

om man ser till medie- och kommunikationsvetenskapen att han, omedvetet eller ej, 

haft en så utstuderad propagandakampanj kopplad till terrorhandlingarna. En kampanj 

som var mycket svår att värja sig emot då frågetecknen kring varför han begick 

terrordåden var många.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

 

Att media genom sin roll som informationsspridare har en viktig roll i vårat samhälle 

råder det ingen tvekan om men det ansvar som medföljer är inte alltid lätt att tackla. 

Terrorister har och som jag skriver mer om i teoridelen, ofta ett budskap 

sammankopplat med ett terrordåd och som de vill förmedla. Det finns ett starkt 

samband mellan journalistik och demokrati och det skapar svårigheter i 

förhållningssättet till ett terrorbudskap. Media vill förmedla vad som skett men ej gå 

med på att bli en propagandamaskin åt terroristen. En gisslan för odemokratiska 

makter. Här under finns tidigare forskning om journalistens förhållande till demokrati 

och objektivitet och hur det utvecklas samt annan forskning om media kontra 

terrorism. 

 

3.1 Journalistik, demokrati och objektivitet 

 

Ester Pollack har i sin avhandling Medier och brott från år 2001, visat på hur detta 

samband existerat. År 1975 såg sig journalisten stå som en direkt försvarare och 

skyddare för och av demokratin (Pollack, 2001). Detta är också den mest traditionella 

bilden av en journalist, som en som granskar staten och dess maktelit, och som James 

Curran kallar ”the watchdog” i boken Massmedia and society (Curran, 2000:122). 

 

Pollack har också visat hur förhållandet förändrats över tid. År 1955 ligger fokus på 

public service, att man tjänar samhället för att år 1975 genomgå en institutionalisering 

med demokrati och yttrandefrihet som mål. År 1995, ytterligare 20 år senare, visar 

Pollack att journalistiken börjar legitimera sig själv och att journalister börjar själva 

uttala sig i form av "experter". Journalistens roll som endast förmedlare av händelser 

och aktualiteter har förändrats och de har alltså själva blivit en del av sin journalistik i 

form av bylines, expertkommentarer och kolumnister.( Pollack, 2001) 

 Det har också, på senare år, skett en utsuddning mellan journalistik och den 

populärkulturella journalistiken (non- journalism)( Dahlgren & Gurevitch, 2000:380- 

381). 
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Lika mycket som journalisten är sammankopplad med de demokratiska värderingarna 

är de även sammankopplade med objektivitet och neutralitet. Nyhetsmedier har som 

uppgift att återge händelser på ett så reellt och sanningsriktigt sätt som möjligt. Detta 

har med trovärdighet att göra. För vem vill läsa en nyhetstidning som ljuger? 

Nyhetsjournalistiken vill vara autentisk i sin återgivning av den existerande världen 

vilket också är grund till varför journalistiken är sammankopplad med objektivitet 

enligt Strömbäck (Strömbäck, 2001:367). Men som han lägger till: 
 

 

“Samtidigt är det ett faktum att journalister tolkar den objektivt existerande verkligheten subjektivt, på 

samma sätt som mediekonsumenterna tolkar journalistiken som objektivt tankeinnehåll på ett subjektivt sätt. 

Med andra ord kan journalistikens bilder av verkligheten aldrig jämställas med verkligheten bortom 

medierna...” 

(Strömbäck, 2001:367) obs undantaget händelser som bara sker i media. 

 

Journalisten kan alltså vara objektiv i sin profession men ändå finns där en viss 

subjektivitet. Ester Pollacks avhandling, visar också att innehållet i nyhetstexterna 

stämde bra överens med det som diskuterades i den kriminalpolitiska kontexten år 

1955 och 1975, medan det år 1995 hade skett en förskjutning på så sätt att 

medieinnehållet tendenderade att vara mer våldsorienterat i förhållande till den 

kriminalpolitiska kontexten som fortfarande diskuterade mer nyanserat om till 

exempel kriminellas bakgrund (Pollack 2001:304).  

 

Jesper Strömbäck har i sin avhandling, Gäster hos verkligheten – en studie av 

journalistik, demokrati och politisk misstro, konstaterat att bilden i medier av en 

politiker skiljer sig ifrån verklighetens politiker (Strömbäck, 2001:364-365). Detta 

kan förstås bero på att det är just när politiker missköter sig och inte när de är ”som 

politiker är mest”, som de lyfts fram i ramljuset.  

 

Således kan man dra slutsatsen att synen på vad som är objektiv journalistik har 

förändrats. Man går möjligtvis in och återger en händelse så objektivt som möjligt om 

än med lite förkjutning åt det våldrorienterade hållet.  
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Men tittar man generellt kan man inte säga att läsaren får en objektiv bild eftersom 

och som tas upp ovan hela arbetet en politiker gjort aldrig lyfts fram men däremot om 

denne gör något fel. I vår tid ter det sig ändå något logiskt, för vem vill läsa sida upp 

och sida ner om möten och detaljfrågor? 

 

3.2 Medier och terrorism 

 

Annika Jonasson och Tina Nyrén har i sin kandidatuppsats - Terrorism i svenska 

tidningar, från 2005, konstaterat att det finns ett beroendeförhållande mellan 

massmedia och terrorism. Detta för att ett terrordåd använder massmedia som ett sätt 

att kommunicera sina åsikter vidare. De menar också att eftersom journalisten och 

dess läsare finns i samma sammanhang vet terroristen vad som kommer att skrivas 

och att ett terrordåd är ett sätt att få omvärlden att lyssna på vad man har att säga. De 

skriver i sin uppsats att medierna har ett färdigt händelsemönster vid ett terrordåd. 

Journalister vet hur de ska skriva och reagera sedan tidigare dåd. Jonasson och Nyrén 

kallar det för att det finns en“autopilot för terrordåd” och att det i första hand alltid 

finns ett antagande att det är islamistiska gärningsmän. (Jonasson & Nyrén, 2005:2, 

44–46) 

 

Lars Lund och Jesper Strömbäck har skrivit en forskningsrapport med namnet Tio 

dagar som skakade världen, år 2002, och som handlar om de fem efterföljande 

dagarna efter 11 September 2001 och de fem första dagarna efter kriget mot 

Afghanistan inletts en månad senare. De konstaterar i sin studie att terrorattacken var 

en större nyhet än krigsutbrottet. Gemensamt för de båda händelserna var att källorna 

till största del härstammade från elitisktiska källor i USA. Lund och Strömbäck kunde 

också konstatera att journalisterna var mer förberedda när kriget bröt ut till skillnad 

från terrorattacken då de mer fick lita mer på sin intuition. De har också kommit fram 

till att nyhetsrapporteringen på intet sätt kan konstateras vara oneutral eller ge en 

negativ bild av till exempel muslimer. Detta till skillnad från den första studien där 

sådan negativ bild kunnat skönjas genom att man antagit att gärningsmannen är 

islamist. (Nord & Strömbäck, 2002:168-170, Jonasson & Nyrén, 2005:44–46) 
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I Journal of Criminal Justice tas en forskningsstudie upp - Measuring media oriented 

terrorism, och som handlar om mediaorienterad terrorism och som visar att en faktor 

är viktigare än andra när man kopplar samman terrorism med media. Den geografiska. 

Terroristgrupper som var engagerade i en lokal kamp visade sig vara mindre 

mediaorienterade. (Surette, Hansen & Noble, 2009:360)  

 

Surette, Hansen & Noble ställer sig frågan om dagens mediaorienterade terrorister 

utvecklats till webb-specialister (Surette, Hansen & Noble, 2009:368). Utgår man från 

Behring Breivik använde han webben och sociala medier för att nå ut. Hans kamp 

måste dock ses som lokal eftersom det i första hand var i Norge han verkade och där 

även hans terrordåd genomfördes. Således skiljer sig Behring Breivik från detta 

forskningsresultat då han förde en lokal kamp men ändå med ett mediaorienterat tänk. 

 

Det finns en annan aspekt på när en terrorattack sker och media snabbt vill ha 

information. Tillförlitiligheten minskar. Gert Z Nordström, har i sin forskningsrapport 

från Styrelsen för psykologiskt försvar - Terrorkriget i kvällspressen, visat på just ett 

sådant exempel. Den första siffran av hur många som antagits omkommit i 

terrorattacken mot World Trade Center var 10 000. Detta antal reducerades så 

småning om till 3 126. Nordström tar också upp att det ofta när extrema händelser 

sker såsom terrordåd, Estonia och brandkatastrofen i Göteborg blir till en fråga om 

gott och ont. Att syndabockar och hjältar lyfts fram. (Landström, 2002:57-58) 

 

Det finns med andra ord en hel del forskning om terrorism och medier sedan tidigare. 

Det finns en uppenbar symbios mellan dessa eftersom terrorism faktiskt i mångt och 

mycket bygger på att förmedla ett politiskt budskap med hjälp av chockartade 

händelser. Om inte annat så bidrar medier till att fler får ta del av terroristens budskap. 

Läsare av en tidning vill veta varför till exempel en bilbomb sprängs och terroristen 

vill nå ut med sitt budskap. En symbios.  
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4. TEORI 

 

 

Teoridelen riktar i stort in sig på mediers förhållande till terrorism och själva 

nyhetsprocessen. Hur en nyhet blir till, om det journalistiska idealen och olika synsätt 

på objektiv nyhetsrapportering. Ett kortare avslutande stycke handlar också om hur 

webbaserade nyheter lyfter fram en viss typ av journalistik.  

 

4.1 Medias dilemma 

 

Nästan all terrorism utgår från att någon/några vill kommunicera ett budskap. Genom 

ett terrordåd får terroristen massmedias uppmärksamhet och genom dessas bevakning, 

upp ett specifikt ämne på den politiska dagordningen. Det finns också en annan vanlig 

anledning nämligen att skapa ett kristillstånd och framtvinga motreaktioner. De som 

drabbas av ett terrordåd är ofta direkt oskyldiga. De används endast för att uppnå 

effekt på andra. Sammanfattningsvis kan man säga att ett terrordåd har offer och 

budskap. (Heradstveit & Bjørgo, 1996:121-122, 133) 

 

Som konstaterats kan massmedier genom publicitet ge terrorister status (Schaffert 

1992:64). Heradstveit & Bjørgo tar i sin bok - Politisk kommunikation, upp olika 

motdrag som media kan använda sig av. De nämner censur som ett sätt att motverka 

terrorism. Eftersom en terrorhandling oftast är ute efter uppmärksamhet skadas då 

dess syfte. Problemet med den metoden är att den förutsätter i någon mån presscensur 

vilket strider mot grundläggande värderingar i samhället och i viss mån indirekt 

gynnar terroristen/terroristerna eftersom handlingen underminer demokratin. Medier 

kan även särskilja handling och politiskt syfte. Problemet där skulle kunna bli att det 

faktiskt ligger ett samhällsintresse i att veta varför. Ett annat sätt att motverka 

terrorism är att göra det lättare för marginaliserade grupper komma till tals. Kritik mot 

detta skulle möjligtvis vara att det ter sig något utopiskt. (Heradstveit & Bjørgo, 1996: 

133-136) 
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Man kan således säga att media har ett dilemma i och med att de har ett krav på sig 

från sina läsare att publicera allt men de har också ett ansvar gentemot demokratin att 

inte bli propagandaspridare åt odemokratiska krafter. 

 

4.2 Nyhetsvärde 

 

För återgå till mer traditionell nyhetsvärdering som ju bevisats påverkar när nyheter 

väljs ut. En känd teori om vad som påverkar val av nyheter är "gatekeeping"-teorin. 

Den handlar om att avgöra vad som har ett potentiellt nyhetsvärde. Detta kan liknas 

vid en stor tratt där en mängd fakta och tips inkommer till större nyhetsbyråer och en 

liten mängd inkommer till mindre till exempel geografiskt märkta tidningar. Dessa 

normala urvalsrutiner kan vid extrema fall, till exempel en stor katastrof, sättas ur 

spel. (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008) 

 

En annan teori vad som ger nyhetsvärde specifikt vid terrordåd är uppdelat i tre 

punkter: 

1. Medias värdering av en händelse i förhållande till andra händelser. 

2.  Sensationsvärdet 

3.  Det specifika mediets policy när det gäller sådana händelser. 

          (Schaffert, 1992:67) 

 

4.3 Objektivitet 

 
“As journalists know, often there are more than two sides to a story. And sometimes balancing them 

equally is not a true reflection of reality.” (Kovach & Rosentiel, 2007:88) 

 

Idag när vi pratar om objektivitet handlar det först och främst om det är möjligt för en 

journalist att vara det eller inte. Ursprungligen handlade objektivitet inom journalistik 

om att skapa metoder för att testa informationens pålitlighet. En transparant metod 

som tydliggjorde avståndet mellan journalistens egna åsikter och värdegrunder och 

det journalistiska arbetet. Med den syn på objektivitet som finns idag har det snarast 

kommit att bli ett mål snarare än en metod. (Kovach & Rosentiel, 2007:81-83) 
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(Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008:258 cit efter Westerståhl, 1972) 

 

Westerståhl formulerade med radiolagen som utgångspunkt en objektivitetsmodell 

som utgick från fyra kriterier: Sanning, relevans, balans och neutral presentation, där 

han menade att sanningskravet var viktigast och överordnat de övriga tre (Hadenius, 

Weibull & Wadbring, 2008:258 cit efter Westerståhl, 1972). Med relevans menade 

Westerståhl att en nyhet endast skall få det utrymme som man tycker den förtjänar 

och med neutralitet att inget värderande fick förekomma i nyhetstexten (Hadenius, 

Weibull & Wadbring, 2008:258-259 cit efter Westerståhl, 1972).  

 

Balanskravet som är en säkerhet för att vara opartisk, är förmodligen det som är 

svårast att följa för en journalist eftersom det utgår från att alla parter skall få lika  

stort utrymme och att läsarna ej får undanhållas från relevant fakta (Hadenius, 

Weibull & Wadbring, 2008:259 cit efter Westerståhl, 1972). Eftersom Westerståhl 

själv ej trodde på total objektivitet får man anta att denna modell ej heller är total utan 

något att sträva efter och förhålla sig till vid komplicerade publiceringar (Hadenius, 

Weibull & Wadbring, 2008:259 cit efter Westerståhl, 1972). 

 

4.4 Det journalistiska idealet 

 

I sin bok “The elements of journalism, what newspeople should know and the public 

should expect”, formulerar Kovach och Rosentiel tio punkter för hur en journalist 

skall förhålla sig till en nyhet: 

Objektivitet	  

Saklighet	  

Sanning	   Relevans	  

Opartiskhet	  

Balans	   Neutralitet	  
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1. ”Journalism’s first obligation is to the truth. 

 2. Its first loyalty is to citizens.  

3. Its essence is a discipline of verification.  

4. Its practitioners must maintain an independence from those they cover.  

5. It must serve as an independent monitor of power. 

6. It must provide a forum for public criticism and compromise.  

7. It must strive to make the significant interesting and relevant.  

8. It must keep the news comprehensive and in proportion.  

9. Its practitioners have an obligation to the exercise their personal consciense.  

10.  Citizens, too have rights and responsibilities when it comes to the news.” 

         (Kovach & Rosentiel, 2007:5-6) 

 

Dessa tio punkter har Kovach och Rosentiel ställt upp efter att ha analyserat resultatet 

från en studie som visar att det saknas en tydlighet i hur journalister och medborgare 

förhåller sig till en nyhet och att denna otydlighet försvagat journalismen och i 

förlängningen det demokratiska samhället (Kovach & Rosentiel, 2007:6). Kovach och 

Rosentiel menar också att en journalists huvudsyfte är att förse invånarna i ett land 

med sådan information som gör att de är fria och självstyrande, det vill säga att man 

oberoende ska kunna ta ställning i spörsmål utifrån nyhetstext (Kovach & Rosentiel, 

2007:12). Kovach och Rosentiel menar att man som journalist skall sträva efter “en 

sann bild” och att sanning är ett mål och inget direkt existerande (Kovach & 

Rosentiel, 2007:45). 

 

4.5 Nyhetsinnehåll 

 

När man tittar på nyhetstexter inom specifika kontexter är det uppenbart att ämnen, 

kommentarer, olika uttryck med mera reproduceras. Framing handlar om just detta, 

hur olika signifikanta begrepp och aktiviteter tilldelas en betydelse (McQuail, 

2000:344). En betydelse som sedan blir en vedertagen sanning i samhället. Man kan 

också se det som att hur man återger ett terrordåd, eller vilken större nyhetshändelse 

som helst för den delen, är beroende av hur tidigare liknande dåd och händelser 

beskrivits i media (Norris, Montague & Marion, 2003:4). Det är även beroende av 

reportrarnas källor, vilka källor de litar på (Norris, Montague & Marion, 2003:4). 
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Man kan jämföra frames med klassisk Hollywoodfilm. Vi vet vad vi får, vi kan 

grunddragen i händelseförloppet och även om det är nya skådespelare och annorlunda 

intrig kan vi gissa oss till ganska tidigt vilka som till exempel kommer bli kära och 

hur det kommer att sluta. Frames skapar struktur, förenklar och prioriterar (Norris, 

Montague & Marion, 2003:4). 

 

När en nyhetskälla ger sin information är det vanligt att den har en inbyggd frame.  

Det skulle enkelt kunna beskrivas som informationen är vinklad för att passa källans 

asvsikter (McQuail, 2000:344). Journalisten i sin tur väljer ut de delar denne finner 

essentiella och viktiga och genom dessa vinklingar och val av nyhetsmaterial 

framlyfts omedvetet vissa beskrivningar av en händelse som mer trovärdiga (Norris, 

Montague & Marion, 2003:10). Enligt McQuail kan man säga att ju mäktigare en 

källa är och hur mycket den har möjlighet att granska och kontrollera informationen 

desto mer påverkan på framing-processen har den. (McQuail, 2000:344) 

 

När en händelse sker på en avlägsen plats i världen är det mycket lättare för en 

enskild aktör att påverka nyhetsflödet till att bli ensidigt och med enhetlig framing på 

grund av att alternativa trovärdiga källor kan vara svåra att få tag i samt att publiken 

är mindre engagerad. Man kan också säga, enligt McQuail, att framing är ett sätt att 

tolka specifika fakta vilket är så gott som omöjligt för en journalist att undvika. Vad 

som då skapas istället för objektiv sanning är till exempel en fördom. (McQuail, 

2000:343) 

 

Detta skiljer sig från när ett terrordåd som dessutom är ensidigt som det Behring 

Breivik utfört. Med ensidigt menas att det inte finns två gruppperingar som slåss mot 

varandra utan endast en terrorist eller terrorgrupp. I en specifik kontext eller samhälle 

råder en stor konsensus om hur dåden skall tolkas. Då är antagligen nyhetsframen så 

stark att personerna eller medborgarna blir helt omedvetna om denna process. Dessa 

konventionella nyhetsframes kan då nästan ses som “vanligt förnuft” (Norris, 

Montague & Marion, 2003:12-14). 
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På ett övergripande plan kan man se att det finns tre faktorer som formar 

nyhetsframen i ett samhälle: 

1. Grundläggande fakta kring en händelse 

2.  Officiella källor och deras version 

3.  Andra trovärdiga källor som förväntas ge alternativa förklaringar och sätt att 

förstå vem, vad och varför. 

       (Norris, Montague & Marion, 2003:13-14) 

 

4.6 Bildens betydelse 
 

“Om ett fotografi blir effektivt genom att informera eller roar oss politiskt, är det enligt hennes åsikt 

enbart därför att bilden tas emot inom kontexten av ett relevant politiskt medvetande.”   

           (Butler, 2009:70) 

 

Det är Susan Sontags åsikt som återges i citatet ovan. Vad hon menar är att en bild i 

sig inte har en kontext utan att vi sätter in dem i sådana. Liksom Behring Breiviks 

bilder i sig är rätt ointressanta fram till terrordåden då de hamnade i en stark kontext 

och blev oerhört känsloladdade för de som på något vis drabbats. Sontag tar också 

upp det här med ramar, hur fotografier tas genom fotografens ramar och sedan ses 

genom andra ramar. Nu utgår Sontag från krigsfotografier men detta att sätta in bilder 

i ramar är av essens även vid terrordåd som ju är en sorts krigshandling. (Butler, 

2009:70-74, 96-97) 

 

4.7 Det moderna nyhetsflödet 

 
”På webben lyfts den journalistiska processen i högre grad fram fullt synlig inför publiken, de uppgifter 

som kommer in till redaktionen läggs ut och kompletteras när det kommer in nya uppgifter”  

          (Nygren, 2008:115) 

 

I det nyheter-dygnet-runt-samhälle, vi lever i, tittar journalister mer efter något att 

lägga till existerande nyheter, vanligtvis en ny tolkning, än att oberoende upptäcka 

och verifiera nya fakta. Man får mer mottagande än insamlande roll. (Kovach & 

Rosentiel, 2007:86-87)  
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Historiskt kan man se att det skett en utveckling från det att internetbaserade nyheter 

startade som en form av förlängning till de existerande nyhetskanalerna för att sedan 

utvecklas till en fristående publicerare av nyheter med egna attribut såsom bildspel, 

videoklipp med mera (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008:123). 

 

Internetbaserade nyheter har gett upphov till termen “ongoing news” vilket syftar till 

den ständiga uppdateringen av nyheter som gör det möjligt för nyhetskonsumenten att 

få känslan av att vara mitt i händelseförloppet. I och med att nyheter läggs ut på 

internet och sedan uppdateras och ändras kan man säga att det journalistiska arbetet 

synliggörs. Här finns också en diskussion om objektiviteten blir lidande, eller 

åtminstone förminskad till ett “vad vi vet på redaktionen just nu”. (Nygren, 2008:113-

118) 

 

 

5. METOD 

 

 

Metoddelen beskriver den kvantitativa innehållsanalysen och hur studien utförts. Här 

beskrivs också kortfattat olika val av kategorier och uteslutandet av andra. Även en 

kritisk reflektion över studien finns under detta kapitel. 

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 

För att titta närmare på Dagens Nyheters bevakning av terrordåden användes en 

kvantitativ innehållsanalys. Detta för att den kan ge de mest intressanta svar utifrån 

frågeställningarna. Den kvantitativa innehållsanalysen används för att mäta det 

manifesta i valt textmaterial, vilket betyder att man enbart skall koda det som är 

tydligt och klart utskrivet, med andra ord inte göra en tolkning av något (Östbye, 

Knapskog m fl, 2003:216).  
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Valet av kvantitativ innehållsanalys som metod är, som de nämner i boken - Textens 

makt och mening, av Bergström och Boréus, för att det är en användbar metod när 

man vill se om det finns ett mönster, återkommande diskurser, i en större mängd text 

(Bergström & Boréus, 2005:45). Som tidigare nämnts kommer resultat att jämföras 

över tid och därför passar denna metod bra. 

 

5.2 Val av kategorier 

 

I början gjordes en pilotstudie på 20 artiklar och utifrån dessa skapades olika 

kodningskategorier. Dessa kom sedan att ändras vid ett flertal tillfällen innan de 

kändes tillräckligt tydliga och bra. Till exempel kodades från början om det fanns svar 

på frågan varför även i brödtexten i form av ord och fraser. Det var väldigt svårt att få 

den kategorin tydlig eftersom det ibland stod väldigt inbäddat och luddigt men ändå 

ett svar på frågan varför. Eftersom tydligheten av vad som definierade de olika 

svarsalternativen, blev något luddig, ströks den kategorien helt. Den stämde inte vid 

intrasubjektiva, andra kodningen alls, och i efterhand tycktes flera relevanta ord och 

fraser saknas. I och med borttagandet av denna kategori blev det svaren av det kodade 

materialet färre men å andra sidan mer pålitligt.    

 

Istället för att titta på varför genom ord och fraser fokuserades på en mer 

övergripande frågeställning om vad nyhetsrapporteringen handlade om. Denna 

kategori sammanfattade det övergripande ämnet i artiklarna och döptes till 

huvudtema. Huvudtemat på artiklarna bildar en sorts frames som man som läsare 

kopplar samman Behring Breivik med. Till exempel om huvudtemat är högerextrema 

i England kopplar man samman honom med högerextremism. 

 

De flesta av kategorierna fungerade bra från det intierande stadiet såsom månad, bild, 

artikeltyp och om texten uppdaterats. Kategorin Behring Breiviks material utgick från 

början ifrån att något återgavs eller citerades från till exempel Behring Breiviks 

Facebook-sida. Det blev då ibland otydligt om man bara nämnde sidan eller faktiskt 

hämtade uppgifter från den så jag ändrade från en beskrivning av något av Behring 

Breiviks material till att det räckte med om hans material nämndes.  
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Kategorierna och hur dessa har begränsats kan man läsa mer utförligt om i bilaga 1 

och 2, längst bak i uppsatsen. Artiklarna har kodats efter vilken månad och vilket 

datum, den är publicerad i eftersom förändring över tid skall kunna noteras. Alla typer 

av artiklar har kodats såsom vanliga nyhetsartiklar, åsiktsartiklar och annat såsom 

bloggar, bokrecensioner etc. 

 

Kodning av om artiklarna blivit uppdaterade har också skett och om sådant 

förekommer som endast kan existera inom webbaserade nyheter såsom videosekvens 

och bildspel. Här har också kodats om nyheten är publicerad i tidsuppdatering eller 

daguppdatering alltså om det gjort en sorts sammanfattning av vad som skett under till 

exempel ett par dygn. Behring Breiviks egna material i form av välredigerade bilder 

på honom själv, hans manifest eller Facebook-sida har också kodats som ett sätt att se 

hur objektiviteten eller neutraliteten hos Dagens Nyheter efterlevs.  

 

5.3 Kritik 

 

Kritiken utgår från reliabilitet och validitet. Kortfattat kan man säga att validitet 

handlar om, i förhållande till problemformuleringen, hur relevant materialet är och 

hur bra analysverktyg man skapat (Östbye, Knapskog m fl, 2003:40).  

 

Reliabilitet åsyftar kvalitéten av studien. Det handlar om att vara noggrann och 

försöka minska felkällor och tvivelaktigheter så långt det är möjligt. (Östbye, 

Knapskog m fl, 2003:40, Bergström & Boréus, 2005:35) 

 

Kategorierna har valts med utgångspunkt i teorin och frågeställningarna. Materialet 

har kodats manuellt för att huvudtema, en av kategorierna, skulle vara svårare att mäta 

om det skapats ett program som kodade materialet. Den kritik som ofta riktas mot 

kvantitativa studier är att de tenderar att ha högre reliabilitet än validitet (Bergström & 

Boréus, 2005:78). Detta beroende på att meningar, fraser och ord eller vad som kodas, 

tas ur dess kontext och att man därmed kan gå miste om en helhetsförståelse eftersom 

allt som är intressant med en text sällan går att koda (Bergström & Boréus, 2005:85).  
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Den här studien är för liten för att ge en fullständig bild av hur rapporteringen sett ut 

men den kan ändå ge en bild av hur Dagens Nyheters webbnyheter i ämnet sett ut.  

 

Genom att koda manuellt har avvägningar kunnat göras. Till exempel har under 

kategorin Behring Breiviks material, förekomsten av ordet manifest endast kodats om 

det åsyftat hans material och inte om det stått något i stil med att "innehållet i 

rapporten är manifest". Vilket förbättrat validiteten mot om materialet kodats med ett 

datorprogram (Bergström & Boréus, 2005:79). 

 

Det kan även vid stor textmängd ske systematiska glidningar vilket innebär att en 

enhets innebörd förändras i och med att artiklarna förändras över tid (Bergström & 

Boréus, 2005:52). Till exempel kan det vara så att man kodar strängare de första 

artiklarna för att sedan bli något slappare om kategorier sällan förekommer i ens 

material. För att undvika reliabilitetsproblem i form av systematiska glidningar har 

cirka femtio artiklar artiklar kodats från början av händelseförloppet den 22 juli och 

framåt, och sedan cirka femtio artiklar från slutet av materialet det vill säga från den 

30 november och bakåt, och sedan har fortsatts så tills alla artiklar kodats. 
  

Boken Textens makt och mening, tar även upp intrasubjektivitet, det vill säga, 

omkodning som ett sätt att öka trovärdighet och korrekthet, vilket använts för att öka 

trovärdigheten på denna studie (Bergström & Boréus, 2005:50). Materialet har med 

andra ord kodats två gånger, och fler än så, vid olika tidpunkter. Resultatet har varit 

att två värden har ändrats under kategorin huvudtema som vid en andra kodningen 

ansågoch ett par värdefel på grund av slarv på övriga kategorier.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

 

 

Här under visas studiens resultat och de slutsatser man kan dra utifrån dem. Alla 

siffror inom parentes är procent och alltid avrundade till heltal. Från fem och uppåt 

har avrundats uppåt och fyra och nedåt har avrundats nedåt. Därför kan det hända att 

summan av vissa procentsatser ej stämmer överens med den totala procentsumman. 

Alla procentsatser är även räknade utifrån totalsumman av artiklarna som är 238 

stycken. 

 

 

6.1 Allmänt 

 

 

De flesta artiklarna, 39 %, publicerades i juli alltså de tio första dagarna efter 

terrordåden. Av de kodade artiklarna var 85 % nyhetsartiklar. 
                                                     

 Som kan ses i tabell 1 nedan är det flest artiklar i juli. Vad som bör noteras är att 

augusti, september och oktober har kodats alla dagar medan november har kodats dag 

1-22 och juli endast kodats från dag 22-31. Detta innebär att de 92 artiklarna i juli 

skrevs inom loppet av tio dagar och att november har åtta okodade dagar. Den totala 

perioden med kodade artiklar är fyra månader. 

 

 I augusti var nyheten fortfarande relativt stor med 71 stycken artiklar för att sedan 

minska under september och oktober till endast 24 och 26 stycken. I november kan 

man ana en ökning då de 25 artiklarna finns fram till den 22 och att det är åtta dagar 

kvar som inte är kodade. Fördelningen av artikeltyp visar att nyhetsartiklarna är i 

majoritet med 202 stycken. Antal åsiktsartiklar är 28 stycken och andra typer av 

artiklar som förekommit är åtta stycken.  
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   Tabell 1. Artiklar per månad (i procent). Tabell 2. Artikeltyp (i procent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här under kan man se hur Behring Breivik varit som mest omskriven de sju första 

dagarna efter dåden med en topp på 22 artiklar den 26 juli för att sedan avta.  
 

Tabell 3. Antal artiklar per dag de första 18 dagarna. 

 

Månad Juli Augusti 

Datum 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 

Antal 1 13 11 7 22 8 8 9 6 5 2 8 4 6 2 1 2 0 

 

 

Om man utgår från de två första punkterna som tas upp i teoridelen om nyhetens 

värde - förhållande till andra nyheter och nyhetens sensationsvärde - kan man med 

andra ord sägas ha haft högt nyhetsvärde direkt efter terrordåden och att det sedan 

minskat (Schaffert, 1992:67). Vad som nämns mer som påverkar vad som ger 

nyhetsvärde är om det finns någon policy kring terrordåd på Dagens Nyheter 

(Schaffert, 1992:67). Susanne Jacobsson som är journalist på dn.se tror inte det finns 

en sådan policy alls men att man däremot diskuterar och även lägger upp en plan där 

det behövs. Denna sista punkt kan med andra ord inte sägas påverka nyhetsvärdet.  

 

 

 

 

 

    Månad Antal  

Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

 

Total 

92     (39) 

71      (30) 

24      (10) 

26      (11) 

25       (11) 

 

238      (100) 

Artikeltyp Total  

Nyhetsartikel 

Åsiktsartikel 

Annat 

 

Total 

202     (85) 

28       (12) 

8         (3) 

 

238    (100) 
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6.2 Det moderna nyhetsflödet 

 

Totalt har dessa webbspecifika publiceringar använts i 19 artiklar. 12 av dessa har 

publicerats i juli och man kan därmed se att de använts i närhet till 

händelseförloppet. Detta gäller inte uppdateringar som visserligen sker i 23 % av 

artiklarna men är något oregelbundet fördelade under den kodade perioden. 

 

Det moderna nyhetsflödet har fått representeras i den här studien av olika sätt att 

komplettera nyheter med till exempel ett bildspel eller videofilm. Något som är 

specifikt för webbpublicerade nyheter. Det representerar det moderna nyhetsflödet för 

att det och som det skrevs om i teoridelen, gör att det journalistiska arbetet blir 

genomskinligt. Läsarna vet lika mycket som journalisterna som rapporterar i 

anteckningsliknande former. 
 

Tabell 4. Modernitet per månad (i procent).100 procent =238 artiklar. 

 

 

 

I tabellen ovan kan vi se hur de här nyare metoderna att visa nyheter är fördelat över 

den specifika tidsperioden. Totalt har de använts 19 gånger på 238 artiklar. 

Tid/dag som åsyftar då nyheterna stolpats upp efter tidpunkter eller dagar. Denna typ 

används sju gånger under nyhetsrapporteringen och då endast i juli. 12 av de totalt 19 

moderniteter förekommer de tio första dagarna, från den 22 juli och fram till den 31 

juli. Detta till skillnad från augusti då det endast publiceras en modernitet. Man skulle 

kunna utgå från att de flesta av dessa skett i juli för att det helt enkelt publicerats flest 

artiklar generellt då. I juli publicerades 39% av alla artiklar enligt tabell 1 från ovan, 

men ser man till augusti publicerades det 30 % av alla artiklar då. Slutsatsen blir att de 

publiceras i juli på grund av aktualitet och närhet till terrordåden. 

Modernitet Juli Augusti September Oktober November Total 

Tid/dag 

Videofilm 

Bildspel 

 

Total 

7      (3) 

4      (2) 

1       (0) 

 

12      (5) 

0     (0) 

1     (0) 

0     (0) 

 

1     (0) 

0     (0) 

0     (0) 

1     (0) 

 

1    (0) 

0     (0) 

0    (0) 

1    (0) 

 

1    (0) 

0     (0) 

1     (0) 

3     (1) 

 

4     (2) 

7     (3) 

6     (3) 

6     (3) 

 

19     (8) 
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Tabell 5. Antal artiklar som blivit uppdaterade per månad (i procent). 238 artiklar = 100%. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Totalt har 54 av de sammanlagt 238 kodade artiklarna uppdaterats. Att flest artiklar är 

uppdaterade i juli är för att det, som noterats ovan, publicerats flest artiklar då samt att 

det var då terrordåden inträffade. Mer märkbart är att det har, i september och 

november med bara 24 och 25 kodade artiklar, uppdaterats hela sju artiklar. En möjlig 

princip är att detta mönster borde följa övriga moderniteter men det gör det alltså inte. 

Uppdateringar sker inte enbart direkt efter händelseförloppet. Exakt vad dessa 

uppdateringar inneburit vet vi inget om utan närmare forskning. Ett konstaterande kan 

endast göras att uppdatering sker i 23 % av alla kodade artiklar och att dessa har 

oregelbunden spridning över den kodade perioden och är alltså inte på något tydligt 

sätt bunden till närheten av händelseförloppet.  

 

Man kan se ett klart samband mellan dessa nyare tillägg till ordinära nyheter och 

närheten i tid till händelseförloppet. Detta skulle kunna handla om det som tidigare 

nämnts med att man lägger ut material man har direkt när det finns möjlighet. Kraven 

från läsarna på så mycket information som möjligt kan också påverka.  

 

Dagens Nyheter använder sig således av den moderna tekniken i sin publicering om 

än inte i någon total utsträckning. Som de skriver i sin publicistiska målsättning så 

skall de ligga i framkant i användandet av ny teknik vilket de visat i studien att de 

använder sig av (dn.se).  

 

 

Uppdaterad Ja   Nej  

Juli 

Augusti 

Spetember 

Oktober 

November 

 

Total 

25    (11) 

14    (6) 

7      (3) 

1     (0) 

7    (3) 

 

54    (23) 

67    (28) 

57    (24) 

17     (7) 

25     (11) 

18     (8) 

 

184    (77) 
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6.3 Varför? 

 

Behring Breivik begick terrordåden på grund av högerextrema åsikter och 

högerpopulistiska partier enligt Dagens Nyheters webbpubliceringar. Inget tydligt 

mönster kan skönjas över tid. 

 

Huvudtemat på en artikel kan ses som en frame som vi tittar igenom när vi läser om 

Behring Breivk. Han kopplas samman med huvudtemat. Detta kan ge oss en, om än 

något förenklad, bild av varför Behring Breivik begick terrordåden. Nedan har endast 

de kodade huvudteman tagits med som skulle kunna ha relevans för frågeställningen. 

Övriga ej kodade artiklar handlar bland annat om rättegången, offren, själva 

händelseförloppet och om polisens agerande.  
 

 Tabell 6. Huvudtema uppdelat på artikeltyp (i procent). 100 procent = 238 artiklar. 

 

Huvudtema Nyhetsartikel Åsiktsartikel Total 

Högerextrem/ 

Högerpopulistiska partier 

Samhällets påverkan 

Politiskt 

Behring Breiviks psykiska tillstånd 

Män/Manlighet 

TV- och Datorspel 

Språk/Retorik 

 

31     (13) 

0      (0) 

1      (0) 

8      (3) 

1      (0) 

3      (1) 

0      (0) 

 

3    (1) 

5     (2) 

2    (1) 

0     (0) 

1     (0) 

0     (0) 

8     (3) 

 

34     (14) 

5      (2) 

3     (1) 

8    (3) 

2     (1) 

3     (1) 

8     (3) 

 

Sammankopplingen mellan Behring Breivik och högerextrem/högerpopulistiska 

partier är starkast. 34 av de totalt 238 artiklarna, det vill säga 14%, hade 

högerextrem/högerpopulistiska partier som huvudtema. Näst vanligast var Behring 

Breiviks psykiska tillstånd och språk/retorik med totalt åtta stycken artiklar vardera. 

högerextrem/högerpopulistiska partier var vanligast i nyhetsartiklar och språk/retorik i 

åsiktsartiklar. Generellt kan man säga att nyhetsartiklarna hade två större fokus och 

svar på frågan varför - högerextrem/högerpopulistiska partier och Behring Breiviks 

psykiska tillstånd medan åsiktsartiklarna har mera spridning på huvudteman även om 

språk/retorik dominerar.  
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Att spridningen är större bland åsiktsartiklar skulle kunna ses som ett påvisande av 

tredje punkten under vad som skapar frames i teoridelen. Nämligen de trovärdiga 

källorna som anger alternativa svar till vem, vad och varför (Norris, Montague & 

Marion, 2003:13-14). De sätter händelsen och gärningsmannen i förhållande till olika 

anledningar och ämnen för att vidga perspektiven.  

 
Tabell 7. Huvudtema uppdelat på månader (i procent). 100 procent = 238 artiklar. 
 

 

 

Ser man till fördelning över månader finns det ingen tydlig utveckling. En hypotes 

skulle kunna vara att spekulationer om varför är vitt spridda till en början för att sedan 

fokusera kring någon eller några alternativ men sådan utveckling finns alltså ej tydligt 

utmärkt i denna studie.  

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån studien säga att anledningen till varför Behring 

Breivik begick terrordåden är på grund av högerextrema/högerpopulistiska åsikter om 

man utgår från tidningens webbrapportering. Av de övergripande teman artiklarna 

hade var högerextrema åsikter/högerpopulistiska partier i majoritet med 14 % av 

artiklarna. På andra och tredje plats var Behring Breiviks mentala tillstånd och språk 

och retorik med 3 % vardera. 

 

 

 

 

 

Huvudtema Juli Augusti September Oktober November 

Högerextrem/ 

Högerpopulistiska partier 

Samhällets påverkan 

Politiskt 

Behring Breiviks psykiska tillstånd 

Män/Manlighet 

TV- och Datorspel 

Språk/Retorik 

 

12     (5) 

2     (1) 

1      (0) 

2      (1) 

1      (0) 

1    (0) 

4     (2) 

 

15    (6) 

2     (1) 

1    (0) 

2    (1) 

1     (0) 

1    (0) 

2     (1) 

 

4   (2) 

0    (0) 

0    (0) 

0    (0) 

0    (0) 

1    (0) 

0    (0) 

 

0   (0) 

1    (0) 

0    (0) 

3    (1) 

0    (0) 

0    (0) 

2    (1) 

 

3   (1) 

0    (0) 

1    (0) 

1    (0) 

0    (0) 

0    (0) 

0    (0) 
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6.4 Objektivitet  

 

Dagens Nyheter har utifrån Westerståhls balanskrav inte varit objektiv. Dock 

konstateras att denna tolkning och även teori i form av definition på objektivitet och 

kodningen har varit något knapphändig för att ge ett mer sanningsriktigt svar. Vad 

som ändå kan konstateras är att Dagens Nyheter har varit sparsam med att publicera 

Behring Breiviks egna bilder medan manifestet nämns i nästan en tredjedel av 

artiklarna. Man kan också se att de flesta källor har citerats eller återgivits i juli och 

att endast Behring Breiviks ord funnits under alla månader. 

 

Som indikator på objektivitet har hur mycket av Behring Breiviks material nämns, 

återgivs eller citeras, kodats. Detta för att få en bild av hur mycket han har fått komma 

till tals om än inte direkt men på det sätt att läsare kan få en hint om var de själva kan 

hitta mer information. Det som kan konstateras utifrån studien och tabell 7 nedan, är 

att Behring Breiviks material citerats eller återgivits flitigt i juli, det vill säga de tio 

första dagarna efter händelseförloppet. Facebook, Youtube och Twitter återges endast 

i juli medan Behring Breiviks ord och manifest förekommer under alla månader. 

Manifestet är den vanligaste källan och nämns eller citeras totalt 64 gånger och 

anledningen till att återgivningen eller citaten av Behring Breiviks ord ökar i 

november, beror troligtvis på den rättsprocess som inleds då.  

 
Tabell 8. Behring Breiviks material per månad (i procent). 100 procent = 238 Artiklar. 

 

 

 

Material Juli Augusti September Oktober November Total 

Manifest 

Facebook 

Youtube 

Behring Breiviks ord 

Twitter 

Bild 

Annat 

33   (14) 

5     (2) 

4     (2) 

17   (7) 

4    (2) 

6    (3) 

4    (2) 

22   (9) 

0    (0) 

0   (0) 

11  (5) 

0   (0) 

0   (0) 

1   (0) 

3  (1) 

0   (0) 

0   (0) 

4  (2) 

0   (0) 

1   (0) 

0   (0) 

6   (3) 

0   (0) 

0   (0) 

1   (0) 

0   (0) 

0   (0) 

0   (0) 

0   (0) 

0    (0) 

0   (0) 

6  (3) 

0   (0) 

0   (0) 

0   (0) 

64  (27) 

5    (2) 

4    (2) 

39   (16) 

4    (2) 

7    (3) 

4    (2) 
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Av totalt 238 kodade artiklar hade sju stycken en bild från eller på Behring Breiviks 

egna material. Sex av dessa var från juli det vill säga samma månad som terrordåden 

inträffade. En bild publicerades i september. Vad man kan anta och som tas upp i 

teorin är att bilderna blev väldigt känsloladdade efter terrordåden så till den grad att 

de valdes bort. Detta bekräftar Susanne Jacobsson som är journalist på dn.se. Hon 

minns inte direkt om det fanns något totalt beslut att inte publicera bilderna. Däremot 

minns hon att de var försiktiga och helst valde andra bilder. 

 

Vad säger antal gånger materialet nämns om objektiviteten? Om man utgår från 

balanskravet i Westerståhls objektivitetsmodell det vill säga att objektivitet är att båda 

sidor får komma till tals lika mycket är Dagens Nyheter oobjektiv. Om vi summerar 

totalt antal gånger Behring Breiviks material nämns blir det 127 gånger vilket enbart 

är lite mer än hälften av artiklarna och då har vi inte räknat bort de material som 

nämns i samma artikel. Kritik mot detta sätt att mäta objektivitet skulle vara att de två 

parterna som står mot varandra är väldigt ojämna. På ena sidan står Behring Breivik 

och möjligtvis en och annan anhängare och på andra sidan står, i det här fallet, alla 

Dagens Nyheters läsare.  

 

Om rapporteringen är objektiv eller ej blev svårt att svara på utifrån studien. Det 

saknas tydligare definition samt andra kodningskategorier. Kodningen kan med andra 

ord anses varaen smula knapphändig.  

 

Tittar man till exempel på Nord och Strömbäcks kodning av de fem dagarna efter 11 

september och krigsutbrottet i Afghanistan, har de kodat bland annat källor som fått 

yttra sig som ett sätt att påvisa objektivitet eller neutralitet (Nord & Strömbäck, 2002). 

Därför konstateras enbart att han har fått komma till tals om än inte i någon total 

utsträckning. Ser vi till Behring Breiviks egna material så har hans bilder förekommit 

i sju artiklar varav sex artiklar var publicerade i juli. Bilderna har alltså inte använts i 

någon större utsträckning. Däremot har man mer flitigt återgivit eller citerat hans 

manifest. 27 % eller cirka en tredjedel av alla artiklar har innefattat manifestet. Även 

Behring Breiviks egna ord har citerats, återgivits i 16 % av artiklarna. Övriga källor 

till Behring Breiviks material förekommer främst i juli det vill säga de tio första 

dagarna efter dåden.  
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7. SLUTDISKUSSION 

 

 

När ett terrordåd skett hamnar nyhetsjournalistiken i en konflikt som återges under 

första rubriken i teoridelen. Det finns en risk å ena sidan att bli propagandaspridare åt 

terroristen om man återger allt. Å andra sidan blir censurering ett sätt att underminera 

demokratin. Vilket gynnar terroristen eller terroristerna då denne/dessa eventuellt har 

ett odemokratiskt budskap eller enbart genom sina terrorhandligar är odemokratiska. 

Dessutom finns ett krav från läsarna att få veta allt.  

 

Utgår man från Kovach och Rosentiels tio punkter får man anta att de skulle 

förespråka total transperans. Ser man till deras två första punkter handlar de om att en 

journalists främsta förpliktelse är att vara sanningsenlig samt att vara lojal i första 

hand mot sina läsare (Kovach & Rosentiel, 2007:5-6).  

 

Om vi ser till resultatet av studien går det inte att ge någon generell bild av hur 

genomskinligt man arbetat utan djupare intervjuer med berörd redaktion. Dock har 

viss censurering av bilder skett eller som Susanne Jacobsson, journalist på dn.se 

uttryckte det, de var försiktiga med bildpubliceringar. Man ville inte återge Behring 

Breivik i media så som han själv ville bli exponerad. Det finns ett skäl till som man 

kan påverka nämligen att en mängd människor kände sig stötta av  

bildpubliceringarna. Här kommer vi in på en frågeställning som är intressant för 

publiceringar. Nämligen om medier genom sin makt som informationsspridare, kan 

förebygga terrorism?  

 

De allra flesta terrorhandlingar har en kommunikativ idé kopplad till sig, ett politiskt 

budskap terroristen eller terroristerna vill belysa eller utkräva någon form av 

förändring kring (Heradstveit & Bjørgo, 1996:121).  En ensam gärningsman utan 

särskilt många anhängare - hur mycket uppmärksamhet skall han få? Vad är skäligt? 
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Är det så att genom att låta våldsinriktade element komma till tals skulle en sådan här 

terroristattack kunnat förhindras? Eftersom det finns ett odemokratiskt element 

inbyggt och möjligtvis ett människoförakt känns det orealistiskt att något sådant 

skulle påverka våldsamma uttryck.  

Det är lätt att bli hemmablind i sin starka tilltro till demokrati. Terrordåden i Norge är 

ändå ett uppenbart fall där de allra flesta anser att terroristens handlingar varit 

vansinniga. Rätt och fel är uppenbart. Men hur skall man förhålla sig då 

omständigheterna inte är lika uppenbara? Till exempel då förtryckta människor gör 

uppror, ett odemokratiskt försök mot odemokratisk maktsfär att nå demokrati. En 

viktig fråga att ta upp är vem som avgör vilka som är de goda och vilka som är onda? 

Största hotet mot demokratin är att vi slutar tro på den. Det är därför det är svårt att 

förhålla sig till odemokratiska element. I synnerhet ett som är sammankopplat med 

människoförakt som till exempel rasism. Det är ologiskt och obehagligt. Demokratin 

blir gisslan för odemokratiska krafter. Kanske den här oviljan att låta odemokratiska 

element uttala sig är botten till terrorism såsom det inledande citatet av uppsatsen gör 

gällande. Man skulle kunna se det så men orättvisa är botten till en mängd andra 

fredliga demokratiska aktioner också. Om tidningen skulle vara noggrannare med att 

se ett ansvar i att lyfta fram marginaliserade grupper, skulle då inte tidningen till slut 

enbart bestå av ett masoleum över människors galna åsikter? Svaret hur media skall 

förhålla sig till marginella odemokratiska åsikter är definitvt inget lätt att svara på 

men en fråga väl värd att diskutera. 

”Det är ingen lätt sak att lära sig se ramen som gör oss blinda för det vi ser.” (Butler, 2009:97) 
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7.1 Framtida forskning 

 

Terrorism och medier är en symbios som är väl värd att forska vidare inom. Intervjua 

journalister och chefredaktörer om deras tankar i ämnet är jätteintressant. Även se om 

terrorismrapportering följer någon mall eller "frame". Studien i den här uppsatsen 

skulle kunna kompletteras med en kvalitativ studie för att göra den mer komplett och 

trovärdig i fråga om objektivitet och fördjupat svar på frågan varför. Man skulle även 

kunna utöka studien med en jämförelse med andra tidningar. Behring Breivik har ett 

omfattande presskit som han använt sig av sociala medier för att nå ut med. Det skulle 

kunna tittas på genom propagandateorier samt reklamteorier.  
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9. BILAGOR 

 

 

Bilaga 1   Kodschema 
 

1. Månad 

 1 juli  

 2 augusti  

 3 september 

 4 oktober  

 5 november  

 

2. Dag 1-22 

 

3. Artikeltyp 

 1 Nyhetsartikel  

 2 Åsiktsartikel 

 3 Annat  

 

4. Modernitet 

 1 Tid/Datum 

 2 Videoklipp 

 3 Bildspel 

 

5. Uppdatering 

 1 Ja  

 2 Nej 

 

6. Breiviks material 

 1 Manifest 

 2 Facebook 

 3 Youtube 

 4 Behring Breiviks egna ord 

 5 Twitter  

 6 Annat 

 7 inget/vet ej  
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7. Bild 

 1 Ja  

 2 Nej 

 

8. Huvudtema 

 1 Annat/Inget/Vet ej 

 2 Högerextrem/ högerpopulistiska partier 

 3 Samhällets påverkan  

 4 Politiskt  

 5 Behring Breiviks psykiska tillstånd  

 6 Män/Manlighet 

 7 TV- och Datorspel 

 8 Språk/retorik 
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Bilaga 2  Kodningsintruktion 

 

 Detta skall ses som ett tillägg till kodschemat för att förtydliga och beskriva de 

särregler som man ibland behöver lägga till. Anledningen till att detta är med är för att 

kodningen skall bli så transparent och tydlig som möjligt. Alternativen under varje 

kategori kallas här för punkt 1, punkt 2 o s v. 
 

1. Månad -  Det finns en artikel som är uppdaterad en annan månad än den den blev 

publicerad. Då har jag kodat den som den månad den först blivit publicerad. 

 

3. Artikeltyp -  Åsiktsartiklar innefattar sådant som Debattartiklar, Ledare och 

Signerat och kategorin Annat innefattar bokrecensioner och bloggar. Anledningen till 

den uppdelningen är att bokrecensioner och bloggar ofta har ett annat fokus än 

terrordåden i Oslo – antingen handlar det om en bok eller om den som skriver 

bloggen.  

 

4. Moderniteter - Videoklippens innehåll har ej kodats. De har endast kodats att de 

finns, detta för att många av de äldre videoklippen ej fanns tillgängliga.  

 

 5. Uppdatering - När något ändrats eller skrivits om har Dagens Nyheter skrivit ut 

det under rubriken. Det är det som har kodats här om sådan notering skett. 

 

6. Behring Breiviks material -  När dessa ord nämnts med hänsyftning på Behring 

Breiviks egna material har dessa kodats. Ej om det t ex handlat om en Facebook-sida 

tillhörande någon annan. Punkt 4 har kodats om texten antingen stått inom 

situationstecken “” eller med ett talsträck framför – och att det tydligt framgått att det 

är Behring Breivik som sagt något. Kodning av punkt fyra har ej skett då text inom 

situationstecken tydligt är ett citat från t ex hans manifest (då har det kodats som 

punkt 1 Manifest). Texten har även kodats som 4 om det står att Behring Breivik 

specifikt har sagt, pratat eller berättat något och då endast med dessa tre ord. Alla 

punkter sammanfattar återgivning och citat från Behring Breivik. Annat-punkten 

sammanfattar det som Dagens Nyheter återgivit eller citerat av Behring Breiviks 
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material eller skrivna ord  bl a på chatforum, internet eller bara allmänt vad som står 

eller citeras i hans anteckningar. 

 

7. Bild – När det kodats “Ja” innebär det att bilden som finns till nyhetstexten är en 

bild som Behring Breivik lagt upp på sig själv. “Nej” innefattar allt annat material. Ett 

val har gjorts att inte särskilja annan bild från ingen bild det inte är relevant för 

studien.  

 

8. Huvudtema – Kan sammanfattas med frågan “ Vad handlar artiklarna om?”  som 

ett sorts makroperspektiv på texten som tittats på i sin helhet. Främst har utgåtts från 

rubrik och ingress, inledande fetstilad text och endast i ett fåtal fall där brödtexten har 

ett tydligt annat fokus (eller rubriken varit väldigt luddig) har det kodats annorlunda. 

De flesta texter har endast kodats med ett huvudtema per text men i några fall har två 

olika kategorier kodats då texten haft två tydliga inriktningar eller varit en blandning 

av två kategorier.  
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Bilaga 3  DAGENS NYHETER – Publicistisk målsättning 

"Dagens Nyheter ska vara Sveriges ledande och mest lästa morgontidning. 

DN ska vara oberoende, stå fri från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer. Tidningen ska 

ha en god lönsamhet som säkrar dess oberoende och förmåga att hävda sitt uppdrag på lång sikt. 

DN:s politiska hållning på ledarplats är liberal. I en tid av snabba förändringar ska DN med skärpa 

hävda det öppna samhällets grundläggande värden, upplyst förnuft, humanism och tolerans. 

DN ska verka i en upplysningstradition. DN:s utgångspunkt är att människor med olika förutsättningar 

och social bakgrund har rätt och möjlighet att delta i och förstå gemensamma angelägenheter. DN ska 

vara en bred kvalitetstidning och fungera som Sveriges viktigaste demokratiska mötesplats. 

Tidningen ska visa livets och samhällets mångfald och ge läsarna den orientering, kunskap och 

förståelse de behöver som aktiva medborgare i en tid av snabba förändringar. 

Varje dag ska Dagens Nyheter sätta agendan för det politiska, offentliga och kulturella samtalet. DN 

ska inte bara spegla och vara ett forum för samtidsdebatten, utan även driva den på ett tydligt sätt. En 

förutsättning för detta är att Dagens Nyheter fortsätter att vända sig till läsare i hela landet. 

DN är Sveriges huvudstadstidning och ska därmed vara ledande när det gäller Stockholmsbevakning. I 

Stockholmsregionen ska DN vara den mest lästa tidningen. Som ledande morgontidning ska DN även 

ha en ambitiös utrikesbevakning med korrespondenter på plats ute i världen. En levande och mångsidig 

kulturdebatt är också en grundsten i DN:s publicistiska profil. 

Innehållet i tidningen ska präglas av följande ledord: 

Nyhetsledande, egna unika nyheter och granskningar som presenteras först i DN är en omistlig grund 

för en tidning som gör anspråk på att bli läst varje dag. 

Trovärdig, det starka förtroende som DN åtnjuter bland läsarna måste förvaltas varje dag i det 

journalistiska arbetet. Allt från korrektur och faktakontroll till val av ämnen, vinklar, rubriker och 

bilder ska präglas av kvalitet, måttfullhet och balans. DN ska vara generös med rättelser när en felaktig 

uppgift publicerats. 

Överraskande, vår ambition är att överraska läsarna. Det kan till exempel handla om oväntade nyheter, 

ämnesval och nya grepp för presentationen i tidningen. Läsarna ska dagligen känna att de fått något de 
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inte hade kunnat få i någon annan tidning eller mediekanal. 

Berörande, DN ska väcka känslor och engagemang hos läsarna och tidningen ska kännas angelägen 

genom ämnesval som berör läsarnas vardag och viktiga livsfrågor. 

Inbjudande, DN ska ha en modern formgivning och en presentation av det journalistiska materialet som 

väcker lusten att läsa. Läsarna ska känna sig inbjudna att delta via insändarsidor, på nätet och att 

kontakta redaktionen med tips och åsikter. 

DN ska vara det självklara valet för läsare, i hela landet, som är intresserade av samhällsfrågor, 

omvärld, kultur, och debatt. DN:s läsare är nyfikna, vetgiriga och har moderna, urbana värderingar. 

Nya alternativa distributionsformer ska stärka DN:s varumärke och är en naturlig del av tidningens 

utveckling. DN ska ligga i teknisk framkant och erbjuda tjänster som ger mervärde för läsarna och över 

tid bidrar till tidningens lönsamhet. 

Visionen gäller Dagens Nyheter i alla publiceringskanaler, tidning, nät, mobil och digitalt." 

(http://info.dn.se/info/om-oss/dns-publicistiska-uppdrag/) 
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Bilaga 4  Mailade frågor med svar från DN.se journalist Susanne  

   Jacobsson - Svar erhölls 25 maj 2012. 

Fråga 1. Finns det någon utarbetad policy på Dagens Nyheter hur journalister 

skall arbeta vid terrordåd? 

 

Mig veterligen finns det ingen utarbetad policy utan det bestäms utifrån varje enskilt 

fall. Jag jobbar på webbredaktionen och här brukar vi i alla fall bedöma från fall till 

fall. Det är först och främst ett vanligt nyhetsarbete som går i gång till en början – det 

gäller för oss att rapportera snabbt och korrekt. Just terrordåden i Norge var en så 

speciell händelse att vi vid flera tillfällen efter dåden satte oss ner och diskuterade hur 

vi skulle arbeta med fallet. Dels arbetsfördelning och dels texter som skulle skrivas. 

Men det sker även vid andra stora nyhetshändelser, man lägger upp en plan och det 

tas beslut kring namnpubliceringar och så vidare.  

 

Fråga 2. Eftersom terrordåden skedde nära Sverige geografiskt och var av så 

stora proportioner blev dådet självklart något större delen av befolkningen 

pratade om och reagerade på. Jan Helin, chefredaktör för Aftonbladet, har i 

intervju berättat att de en tid efter dåden valt att censurera Behring Breiviks 

egna bilder. Har ni tagit något liknande beslut? 

  

Kommer inte riktigt ihåg om det togs något liknande beslut på DN.se eller DN i stort. 

Du kan höra med någon nyhetschef eller redaktionschef här på DN om du vill veta 

mer noggrant kring vilka beslut som togs. Men jag vet att vi ändå försökte vara 

försiktiga med att använda Behring Breiviks egna bilder eftersom det ju var så han 

själv ville bli framställd. Vi valde hellre andra bildlösningar.  
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Fråga 3. Fanns det någon strategi eller diskussion om hur ni skulle publicera för 

att hålla er objektiva? 

  

Det är klart att det ständigt finns en diskussion som förs vid stora nyhetshändelser för 

att få alla möjliga infallsvinklar.  

 

Fråga 4. Mer allmänt vilka funderingar/diskussioner fanns om vad man skulle 

publicera och inte? 

 

Varenda publicering diskuteras mer eller mindre. Det är viktigt att vara noggrann.  

 
 


