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Sammendrag 

Denne oppgaven undersøker de seks norske avisene Vårt Land, Klassekampen, Dagbladet, 

VG, Dagsavisen og Aftenposten sin redaksjonelle dekning av ekstremistgruppene Boko 

Haram og Den Islamske Staten (IS) i en periode på tre uker etter to respektive hendelser som 

gruppene stod ansvarlige for i 2014. Den første hendelsen er halshuggingen av den 

amerikanske journalisten James Foley utført av IS i Syria i august 2014, og den andre 

hendelsen tar utgangspunkt i Boko Harams kidnapping av 273 jenter fra en internatskole i 

Nigeria i april 2014. Med utgangspunkt i disse hendelsene søker oppgaven å avdekke 

mediedekningens innhold og belyse spesielt de sivile ofrene for gruppenes brutale herjinger.  

Oppgaven støtter seg på en kvantitativ innholdsanalyse med hensiktsmessige variabler og 

kategorier. 

 

Funnene i oppgaven viser  at størrelse og omfanget av mediedekningen er svært ulik. 

Mediedekningen av IS er om lag 90 prosent større enn dekningen av Boko Haram i de gitte 

tidsperiodene for undersøkelsene. Et annet funn er at utenlandske ofre får mye større 

oppmerksomhet sammenlignet med lokale ofre. Dette vises blant annen gjennom den 

kvantitative analysens variabler som tar for seg bildebruk og beskrivelse av ofrene. Disse 

funnene kan ses i lys av Herman og Chomskys (1988) begrep om verdige og uverdige ofre, 

hvor de verdige får mer oppmerksomhet og fokus, mens de uverdige får betydelig mindre 

oppmerksomhet.  

 

Oppgaven også på hvilke tolkningsrammer og kilder avisene bruker i dekningen. De mest 

fremtredende rammene i mediedekningen er «humanitær» og «militærkonflikt». Oppgaven 

tar for seg makten som kan ligge bak tolkningsrammer og i den sammenhengen spiller 

kildene avisene bruker en viktig rolle. I dekningen av Boko Haram bruker de norske avisene 

primært offisielle kilder fra Nigeria. I dekningen av IS bruker avisene et mer mangfoldig 

kildegalleri bestående av andre medier og kilder som stammer fra USA, andre NATO-land og 

Norge.  
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Abstract  

This master thesis examines the media coverage of the two extremist groups, The Islamic 

State (IS) in Syria and Iraq, and Boko Haram in Nigeria. The analysis focuses on the 

coverage of two particular events involving the two groups, done by the six Norwegian 

newspapers Vårt Land, Klassekampen, Dagbladet, Dagsavisen ,VG and Aftenposten. The 

two events are the beheading of the US journalist James Foley by IS in Syria in August 2014 

and the abduction of 273 girls from a boarding school in Nigeria by Boko Haram in April 

2014. On the basis of these events this thesis searches to find what kind of content the 

coverage consists of, emphasizing particularly on the civilian victims resulting from the 

groups' brutal rampage.  

 

The method used in this thesis is a quantitative content analysis which includes appropriate 

variables and categories. The main finding is first and foremost about the size and scope 

when it comes to the coverage of the groups. The analysis shows that the media coverage of 

IS can be said to be about 90 percent larger than the coverage of Boko Haram. Another 

finding is that of civilian victims, where foreign victims get much more attention in the media 

coverage than the local victims. This appears among the variable that deal with imagery and 

description of the victims. These findings can be seen in the light of Herman and Chomsky's 

(1988) notion of worthy and unworthy victims, where the worthy victims get greater attention 

and focus, while the unworthy receive significantly less attention. This thesis also looks at 

which frames and sources the newspapers use. The frames that are most visible are 

“humanitarian” and “military conflict” in terms of the coverage of IS and "humanitarian" in 

terms of the coverage of Boko Haram. Framing theory (e.g. Entman, 1991) suggests that 

frames are powerful, which this thesis tries to discuss in terms of which sources the 

newspapers use. The newspapers primarily use official sources and media outlets from the 

United States, other NATO countries or Norway, during the three weeks of coverage on IS.  
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1 Innledning  
Fredag kveld den 13. november 2015, kun få uker før det det siste punktumet i denne 

oppgaven ble satt, gikk flere terrorister fra Den islamske staten (IS) til angrep på 

sivilbefolkningen i Paris. Langt over hundre personer ble kaldblodig drept mens de enten satt 

på en fortauskafe og spiste middag, hang i en bar og nøt helgens første glass med hvitvin, var 

litt sent ute til en fotballkamp eller sto og trampet takten til favorittbandet sitt på konsert. 

Temaet denne oppgaven tar for seg, nemlig mediedekningen av ekstremistgruppene IS og 

Boko Haram – med særlig fokus på de sivile ofrene for disse gruppene, kom med ett fryktelig 

tett på.  

 

Denne oppgaven tar for seg hvordan to hendelser som skjedde i 2014, én i Syria hvor to 

amerikanske journalister ble halshugget av IS, og én i Nigeria, hvor mer enn 270 skolejenter
1
 

ble bortført av Boko Haram, ble dekket av seks norske aviser i en tidsperiode på tre uker. 

Særlig når det gjelder IS, har det skjedd mye siden høsten 2014. Listen over angrep utført av 

IS sympatisører det siste året, ikke bare i Midtøsten, men også i Europa og Nord-Amerika, er 

lang. I Tyrkias hovedstad Ankara ble rundt hundre mennesker drept i et selvmordsangrep 

utført av IS-sympatisører og ekstremister, mens de deltok i en fredsmarsj 10. oktober 2015 

(Melvin, 2015 og NTB, 2015). Og så sent som 12. november i år, sprengte to 

selvmordsbombere seg i luften på et marked i Beirut, Libanon, og 43 mennesker mistet livet 

og 239 mennesker ble skadet (Bach et al, 2015). En nordmann mistet livet i angrepet som IS 

tok på seg skylden for. De siste dagene har flere tatt til orde for at angrepet og ofrene i Beirut 

kom helt i skyggen av hendelsene og ofrene i Paris (Pettersen, 2015). Denne problematikken 

er jeg selv også interessert i, og den er også delvis årsaken til at jeg valgte å undersøke 

mediedekningen av lokale ofre i Nigeria sammenlignet med vestlige ofre i Syria i denne 

masteroppgaven.  

 

Et hospitantopphold ved den norske FN-delegasjonen i New York høsten 2014, hvor 

oppmerksomheten i større grad blir rettet mot ofrene til alle verdens konflikter, bidro til at jeg 

ble ytterligere nysgjerrig på hvorfor noen hendelser eller enkelte typer ofre får mer fokus og 

pressedekning enn andre. I tillegg til dette medvirket også oppholdet til at jeg ville lære mer 

om det som blir fremstilt som en stadig større sikkerhetsutfordring for det demokratiske 

samfunnet vi lever i, nemlig terrorisme, der IS er gruppen som har blitt viet mest 
                                                        
1 Tallet varier litt, Matre og Ertesvåg (2015) skriver 270, Smith (2015) skriver 273 
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oppmerksomhet de seneste årene. USAs president Barack Obama benyttet anledningen da 

samtlige statsledere møttes i New York under FNs årlige høynivåuke i september 2014, til å 

innkalle til krisemøte om fremmedkrigere og voldelig ekstremisme (United Nations Security 

Council , 2014). Om dette var en direkte reaksjon på halshuggingen er ren spekulasjon, men 

fakta er at siden borgerkrigen i Syria startet i 2011 er over 200 000 døde (Syrian Observatory 

for Human Rights , 2015). Etter hvert som tiden har gått har mange blitt bevisste at det finnes 

langt flere radikale og ekstreme grupperinger enn al-Qaida og deres forgreiner i andre land, 

og at disse gruppene har langt flere mål enn bare vestlige. I tillegg til en betydelig 

mediedekning av små og store terrorangrep utført i Vesten på totusentallet, har man også alt 

for ofte kunnet lese om selvmordsangrep med titalls eller hundrevis av ofre i ikke-vestlige 

land. Ofrene har i stor grad kun blitt presentert som tall – hvor det i tillegg kanskje blir 

uthevet hvorvidt kvinner og barn var blant de døde, men ikke særlig mer. Månedene i New 

York med fokus på verdenskonflikter og -utfordringer i samspill med å følge nøye med på 

media, gjorde at min og andres oppmerksomhet også ble rettet mot en annen tilsvarende 

radikal ekstremistgruppe, nemlig Boko Haram i Nigeria. Det ble rapportert en del om noen 

kidnappete jenter, men bortsett fra det var omfanget av den samlede konflikten vanskelig å 

forstå omfanget av. Spørsmål om hvorfor mediene jeg leste i større grad fokuserte på vestlige 

ofre enn andre sivile ofre, dukket opp. Som nevnt er dette et tema som opptar meg og som jeg 

ønsket å studere nærmere og forstå mer av, og som denne oppgaven også vil forsøke å finne 

svar på.  

 

Før en grundigere beskrivelse av bakgrunnen til oppgaven samt en nærmere presentasjon av 

Boko Haram og IS, er det nærliggende å presentere problemstillingen og underspørsmålene 

for denne oppgaven.  

 

Problemstilling 

Hovedmålet for denne oppgaven er å redegjøre for norske mediers dekning av 

ekstremistgruppene IS og Boko Haram, med et spesielt fokus på de sivile ofrene for 

gruppenes terrorhandlinger. Valget av akkurat disse to gruppene handlet først og fremst om at 

de var de mest synlige i mediebildet, og at Boko Haram i mars 2015 sverget troskap til IS 

(Slettholm, 2015), gjør at de kan knyttes opp i mot hverandre. Terrorforsker Lars Gule kaller 

Boko Haram for det «afrikanske IS» (Tandsæther-Andersen, 2015). I følge en global rapport 

om terrorisme som ble lansert i 2015, har Boko Haram flere liv på samvittigheten i 2014, enn 
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det IS har. Begge gruppene drepte over 6000 mennesker hver i løpet av 2014. Over 

halvparten av alle personer som døde som følge av terrorisme i 2014 ble drept av enten Boko 

Haram eller IS (Global Terrorism Index Report, 2015, s. 4) 

 

For å avgrense oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i seks avisers dekning av to hendelser. 

Den første er kidnappingen av over 270 skolejenter i byen Chibok, i den nordlige delstaten 

Borno i Nigeria, som skjedde mellom 14. og 15. april 2014. Den andre hendelsen dreier seg 

om Den islamske staten (IS) og deres halshugging av de to amerikanske journalistene James 

Foley og Steven Sotloff, som ble offentliggjort i august og september 2014. Med 

mediedekning, menes i denne oppgaven redaksjonelt stoff. Altså alt redaksjonen selv har 

produsert. Utover å undersøke mediedekningen av de to ekstreme organisasjonene, med 

spesielt fokus på de sivile ofrene, ønsker jeg å se på noe av bildebruken og undersøke hvilke 

tolkningsrammer som er fremtredende i dekningen. Denne delen av undersøkelsen er basert 

på eksisterende forskning om tolkningsrammer brukt i forbindelse med krig og terror. Med 

disse målene for oppgaven er problemstillingen som følger:  

 

Hvordan dekker norske medier ekstremistgruppene IS og Boko Haram? 

 

De følgende underspørsmålene er inkludert å sørge for at oppgaven blir så spisset som mulig: 

 

 Hva skiller dekningen av IS og Boko Haram? 

 Hvilket fokus får, og hvordan fremstilles de sivile ofrene? 

 Hvilke tolkningsrammer og kilder er fremtredende i dekningen av gruppene? 

 Kan ”krigen mot terror”-rammen ses i sammenheng med mediedekningen av 

gruppene? 

 

Ved hjelp av en kvantitativ innholdsanalyse med passende variabler og kategorier, skal jeg 

forsøke å finne svarene på spørsmålene over. I all hovedsak ser denne masteroppgaven på 

seks avisers publisering av artikler på nett og papir om de respektive ekstremistgruppene - 

over en periode på tre uker etter hver utløsende hendelse ble offentliggjort. Oppgaven ønsker 

å gi en bred innsikt av dekningen, men streber samtidig etter å holde seg innenfor rammene 

underspørsmålene gir.    
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Bakgrunn  

Verden, slik mange i Europa og Vesten kjenner den, har ikke bare forandret seg de siste 

ukene, men endret seg allerede betydelig etter 11. september 2001. Det sikkerhetspolitiske 

landskapet gjennomgikk en forvandling over natten og brått var ordet terrorisme en del av 

dagligtalen hos mange, og da spesielt i den vestlige delen av verden. Begrepet «Krigen mot 

terror», eller «Global war on terror» og «War on terrorism» - som krigen også ble kalt, ble 

lansert av den daværende amerikanske regjeringen og president George Bush Jr., kun få 

dager etter terrorangrepet mot USA og New York den 11. september 2001 (The Guardian, 

2001). Selv om fienden ikke var en konkret nasjonalstat, ble likevel mange nasjonalstater og 

sivilbefolkningen i disse berørt, hovedsakelig på grunn av krigene som ble ført for å finne 

gjerningspersonene.  

 

Selve begrepet – krigen mot terror – ble umiddelbart adoptert av massemedia, som i stor grad 

har brukt begrepet som en tolkningsramme for ikke bare den første krigen som ble utkjempet 

i Afghanistan mot Taliban, men også delvis i Irak-krigen som startet i 2003. Begrepet «krigen 

mot terror» har utover 2000-tallet blitt mer og mer omdiskutert, muligens fordi hverken 

krigen i Afghanistan eller Irak, i tillegg til andre militære operasjoner, har vært vellykkete i 

bekjempelsen av terrorisme. Enkelte hevder også at disse har ført til samfunnskollapser, som 

igjen har ført til ytterligere radikalisering og terrorisme (se for eksempel Ulriksen, 2015). Et 

annet viktig punkt, som ble uttalt av daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre under den 

66. generalforsamlingen til FN i 2011, her i et referat, er at 

 

…terrorisme er kriminalitet av verste sort og må nedkjempast som dette. Formuleringar som «krig mot 

terrorisme» var difor lite nyttige og dessutan eigna til å skape inntrykk av at terrorisme var noko ein kunne 

nedkjempe ein gong for alle (St.meld. nr. 19 (2011-2012), s. 10)  

 

I dag, fjorten år senere, er begrepet i aller høyeste grad på dagsorden igjen. Den franske 

presidenten François Hollande uttalte 16. november at «Frankrike er i krig, men det er ikkje 

ein krig mellom sivilisasjonar, for desse drapsmennene representerer ikkje nokon 

sivilisasjon» (Tandestad, 2015). Ordet krig har derimot blitt byttet ut med det mer nøytrale 

«kampen mot terror» etter angrepene i Paris, med avisoverskrifter som «Slik kan kampen mot 

IS føres» (Berglund et. al., 2015), «Vil trappe opp kampen mot IS etter terrorangrepet» 

(NTB, 2015). Likevel har også krigsutrykket blir brukt, som i den britiske avisen The 
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Independent: «Isis: World powers plan United Nations Security Council resolution to declare 

war against group in Iraq and Syria» (Usborne, 2015).  

 

I sammenheng med utsagnene i avsnittet over, kan begrepet orientalisme være nærliggende å 

nevne. Orientalisme blir ofte nevnt av forskere som ser på mediedekningen av krig mellom 

Vesten og andre (se for eksempel Ottosen 2007, Kumar, 2010, Powell, 2011). Det var 

Edward W. Said som først skrev om begrepet på 1970-tallet, og går i korte trekk ut på at 

Orienten – land i Midtøsten og Asia, er det motsatte av, og skiller seg ut fra Oksidenten, eller 

Vesten. Orientalisme innebærer at Vesten ser seg selv som overlegen Orienten og er «a 

Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient» (Powell, 

2011, s. 92). Orientalister argumenter for at Vesten er dynamisk, kompleks og stadig 

skiftende, mens den muslimske verden er statisk, barbarisk og tyrannisk og kan kun endres 

og stabiliseres ved at Vesten griper inn (Kumar, 2010, s. 258).  

Med Berlinmurens fall som bakteppe, tok Samuel P. Huntington til orde for en ny 

verdensorden i 1993 med artikkelen «The Clash of Civilizations?». Huntington mente at i 

vakuumet som oppstod etter Sovjetunionens fall, hvor to stormakter ikke lenger var en 

realitet, ville de neste store utfordringene eller konfliktene for og i verdenssamfunnet, være 

knyttet til ulike sivilisasjoner. Huntingtons utsagn under kan kanskje brukes som del av en 

mulig forklaring bak de mange radikale islamistgruppene vi finner rundt om i verden, men 

spesielt i Midtøsten, i dag:  

 

It is my hypothesis that the fundamental source of conflict in this new world will not be primarily 

ideological or primarily economic. The great division among humankind and the domination source of 

conflict will be cultural. Nation States will remain the most powerful actors in world affairs, but the 

principal conflict of global politics will occur between nations and groups of different civilizations. The 

clash of civilizations will dominate global politics. The fault lines between civilizations will be the battle 

lines of the future (1993, s. 22). 

 

Huntington hevder også at personer som definerer sin identitet i religion og etniske 

betingelser sannsynligvis legger større vekt på at andre ikke har samme etniske bakgrunn og 

religion som dem, og distanserer seg ved å se på andre som «dem» mot «oss». Også 

kulturforskjeller samt forskjellig religiøs bakgrunn trekker Huntington frem som grunner for 

at uenighet over politiske spørsmål som menneskerettigheter, immigrasjon, økonomi, handel 

og miljø kan oppstå (ibid., s. 29). Ottosen (2007) forklarer det som en kulturell konflikt med 

«…vestlige mediers tendens til å se til å se verden gjennom vestlige briller» som 

hovedutfordring. 
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1.1.1  Innblikk i tidligere forskning om emnet 

Det er mange før meg som har stilt tilsvarende spørsmål - om medias dekning og fokus på 

ofre i krig og konflikt. Jeg vil i dette avsnittet nevne noen av norske bidragsyterne til 

forskningen om temaet. Tidlig i skriveprosessen ble jeg gjort oppmerksom på Elisabeth Eide 

sin forskning på tilsvarende tematikk, blant annet i artikkelen «De som dør mer umerkelig. 

Mediene, Afghanistan og det som kom i skyggen» fra 2002. Eide (2002) viser til hvordan 

vestlige medier sympatiserte med det amerikanske samfunnet etter angrepene 11. september 

2001, samtidig som hun fremhever at like mange sivile afghanere døde kort tid etter USAs 

invasjon av landet, som da tvillingtårnene i New York ble angrepet. En av forskjellene hun 

trekker frem fra mediedekningen er at ofrene i Afghanistan fikk mye mindre fokus. Hun 

hevder også at USAs daværende president Bush formante amerikansk presse å inkludere 

angrepene på USA hver gang de rapporterte om sivile dødsofre i den afghanske 

befolkningen. Eide nevner også at noen mediekritikere til og med hevdet at hver artikkel som 

omhandlet afghanske ofre ble sett på som hån eller angrep mot USA. Hun påpeker at det er 

vanskelig å få korrekt oversikt over antall krigsofre, og at det tar tid å stadfeste korrekte antall 

ofre, men etterspør et mer humanitært fokus i pressen, og spør hvordan de glemte ofrene - de 

en ikke kan identifisere oss direkte med - kan få større fokus. Hun mener et steg i riktig 

retning kan være ydmykhet og søken etter kunnskap, stille flere spørsmål og oppsøke folk 

med viten om ”de andre” samt bruke makten vi rike innbyggere i Vesten har til å gi litt av vår 

taletid til stemmer som trenger den mye mer enn vi gjør. Eide, som er professor ved institutt 

for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og hennes kollega Rune 

Ottosens bok fra 2013: «Den lengste krigen. Mediedekningen av krigen i Afghanistan» 

trekker blant annet frem i to masteroppgaver skrevet om krigen i Afghanistan og med 

lignende tematikk som denne oppgaven; «Krigens uverdige ofre» (Haug, 2006) og «De sivile 

som aldri kom i fokus» (Angen, 2011).  

 

De neste to delkapitlene, Boko Haram og Den Islamske Staten (IS), vil gi et innblikk i 

bakgrunnen til de to ekstremistgruppene som står bak hendelsene denne oppgaven 

undersøker.  

 

 

1.1.2 Boko Haram 
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Nigeria er det største landet i Afrika, med et befolkningsantall på rundt 180 millioner 

mennesker fordelt på 36 stater. Nigeria var frem til 1960 under britisk kolonistyre. Landet 

teller også som det rikeste på kontinentet grunnet sine oljeressurser, tett fulgt av Sør-Afrika. 

Gapet mellom fattig og rik er stort og landet sliter med korrupsjon, til dels dårlige og 

vaklende styresett, og er i stor grad et delt land – med en velstående, stabil sørlig del og en 

urolig, fattig nordlig del. Landet har over 200 etniske grupper med egne språk, omtrent 

halvparten av befolkningen er muslimer, og den andre halvparten er kristne (Houeland, 

2015). Majoriteten av de kristne bor i den sørlige delen av Nigeria, mens de fleste muslimene 

bor i den nordlige delen av landet. Landets delte identitet manifesterte seg i form av at den 

sørøstlige delen av Nigeria erklærte seg selv som en selvstendig stat de kalte Biafra i 1967, 

noe som utløste en treårslang borgerkrig, som til slutt førte til et samlet land igjen, men med 

en dyp intern splid. 

Det er i den nordlige delen av Nigeria den islamske ekstremistgruppen Boko Haram har vokst 

seg til en betydelig størrelse. Allerede i 1980 utførte en radikal islamistisk opprørsgruppe ved 

navn Maitatsine dødelige opptøyer i den nordlige delstaten Kano. På slutten av 1990-tallet 

ønsket politikere i den nordlige regionen å innføre sharia-lover for kriminelle handlinger. 

Senere innførte 12 nordlige stater lovene, i moderert utgaver. Det er dog usikkert hvor utbredt 

bruken av disse lovene i praksis har vært etter de ble innført. I 2003 og utover totusentallet 

tiltrakk den radikale personligheten Mohammed Yusuf seg flere og flere tilhengere, som delte 

hans mistillit mot autoriteter og forsøkte å gjøre opprør mot dem. Gruppen oppholdt seg i 

avsidesliggende områder av staten Yobe. Dette var starten på Boko Haram. Boko Haram 

betyr «Vestlig utdanning er synd» på Hausa-språket. Alt og alle som har noe med Vesten å 

gjøre, inkludert muslimer, blir ansett som synd, dette inkluderer også muslimer. 

 

I 2009 gjorde Boko Haram opprør nordøst i Nigeria etter sammenstøt med autoriteter, og i 

flere dager utkjempet voldelige kamper seg som til slutt etterlot rundt 800 døde, blant disse 

Boko Harams leder Mohammed Yusuf. Gruppen gikk så i dekning i om lag ett år, før den 

igjen dukket opp og utførte en rekke drap på autoriter samt et fengselsraid, hvor blant annet 

flere radikale islamister ble satt fri. Yusufs tidligere underkommanderende, Abubakar 

Shekau, ledet angrepene og ble utnevnt til gruppens nye leder. I 2011 tok gruppen ansvar for 

selvmordsbomberen som tok med seg de 23 i døden i FNs hovedkvarter i Nigerias hovedstad 

Abuja. I Nigerias nest største by, Kano, utførte gruppen i 2012 en rekke koordinerte attentater 

blant annet mot en politistasjon, hvor 185 døde. I 2013 erklærer daværende president 

Goodluck Jonathan unntakstilstand i de tre nordøstligste statene i landet etter at Boko Haram 
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erobret territorium i avsidesliggende områder av regionen. Boko Haram vekket for alvor 

resten av verdens oppmerksomhet da de i april 2014 kidnappet 273 jenter fra en skole i byen 

Chibok, i delstaten Borno (Smith, 2015). Kort tid etter kidnappingen ble kampanjen 

#BringBackOurGirls lansert på sosiale medier og frontet av presidentfrue Michelle Obama, 

presidentkandidat Hillary Clinton samt Hollywood-kjendiser. Det store engasjementet maktet 

å rette fokus mot den voldsomme og meget voldelige gruppen.  

 

Boko Haram har til nå primært utført angrep i de nordlige områdene av Nigeria, noe 

innbyggerne i de nordlige statene mener er grunnen til at den føderale regjeringen og 

befolkningen i sør opptrer så uvitende og lite villige til å sette i gang tiltak for å stoppe 

gruppen. Dette kan også illustrere landets interne splid (Smith, 2015). Gruppen har til nå ikke 

utført angrep utenfor Nigeria, men holder til i skjermede områder nord i landet, tett mot 

grensene til Kamerun, Tsjad og Niger. Dette muliggjør er fremtidsscenario hvor flere land 

kan bli rammet av den voldelige gruppen. Boko Haram har siden 2015 erklært troskap til IS, 

noe IS har godkjent med begrunnelse om at kalifatet har utvidet seg til Vest-Afrika (Globalis, 

2015).  

 

1.1.3 Den Islamske Staten (IS) 

Ekstremistgruppen Den Islamske Staten (IS) oppstod i kjølvannet av den USA-ledede 

invasjonen av Irak i 2003, og slo seg i slutten av 2004 sammen med al-Qaida Irak (AQI). De 

neste årene sluttet flere sunni-opprørsgrupper seg til, og i 2006 tok den voksende gruppen 

navnet Den Islamske Staten i Irak (ISI). Gruppen, som på den tiden hadde hovedsete i Anbar-

provinsen i Irak, ble delvis nedkjempet i årene som fulgte, men fikk igjen grobunn da USA 

trakk sine styrker ut av landet i 2010-2011. Faktorer som den arabiske våren i 2011, starten 

på den fortsatt pågående borgerkrigen i Syria samt svekkelsen av de sjia-dominerte og USA-

støttede styresmaktene i Irak i 2011-2012 bidro til ytterligere vekst, også utover Iraks 

landegrenser. I 2012 begynte gruppen for alvor å vise sin brutale og voldelige linje, først og 

fremst i Irak - blant annet med selvmordsangrep og frigjøring av fanger. ISI slo seg i 2013 

sammen med Jabhat al-Nusra, al-Qaidas forgreining i Syria. Gruppene kjempet interne 

maktkamper i starten av 2014 og ISI gikk seirende ut noe som resulterte at IS både tok over 

al-Nusra sine områder og rekrutterte tidligere soldater derfra. Al-Qaida tok i 2014 avstand fra 

gruppen, i stor grad på grunn av voldeligheten den utviste. Med fotfeste i Syria skiftet 

gruppen nok en gang navn – til Den Islamske Staten i Irak og Levanten (ISIL), og fikk videre 
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kontroll over stadig flere områder i Irak og Syria – mange av disse av militærstrategisk art, 

som for eksempel Iraks nest største by Mosul (Leerand, 2015).  

 

Delvis på grunn av gruppens brutale og voldelige metoder kombinert med dens målrettet bruk 

av sosiale medier, har IS økt tilslutningen av radikale islamister, også i stor grad fra vestlige 

land. Brutaliteten gruppen har vist i form av drap på religiøse minoriteter, muslimer, kristne, 

sivile og vestlige imidlertid vekket resten av verden til sterk fordømmelse og militær 

handling. Ekstremistgruppen lever under strenge sharia-lover og dens mål er å opprette en 

islamsk stat, et kalifat. Abu Bakr al-Baghdadi fungerer siden 2010 som gruppens leder, og 

blir av medlemmene ansett som en kalif – en av profetens Muhammed etterfølgere og dermed 

alle verdens muslimers leder. Majoriteten av verdens muslimer anerkjenner verken al-

Baghfadi som kalif eller IS som kalifat (Leerand, 2015 og Globalis, 2015).  

 

Den ekstreme ideologien kan være viktig for å forklare de brutale voldsmetodene IS bruker. Brutaliteten er 

ofte vist frem offentlig, utført med symbolske voldsmetoder slik som halshugging og korsfestelser. I tillegg 

til ønsket om å skape frykt, kan en slik voldsforherligelse forstås gjennom IS’ ideologi, nemlig ideen om at 

overmakt og militære seire er det som gir Guds anerkjennelse. På den måten kan den brutale volden være 

forsøk på å signalisere at Den islamske staten er et ekte kalifat som har Gud på sin side (Globalis, 2015) 

 

Siden sommeren 2014 og frem til i dag, går gruppen under navnet Den Islamske Staten (IS) 

og har nå hovedsete i den syriske byen Raqqa. Etter halshuggingen av den amerikanske 

journalisten James Foley, utførte USA på sensommeren 2014 de første luftangrepene mot IS i 

Irak, i samarbeid med blant annet irakiske regjeringsstyrker og kurdiske styrker på bakken. 

Senere har en bred koalisjon kommet sammen for å bekjempe IS under navnet Operation 

Inherent Resolve (OIR) med Storbritannia og Frankrike i spissen, men med over 60 land 

inkludert Iran, Tyrkia og Norge i forskjellige bidragsroller. Siden slutten av september 2015 

har USA drevet flyangrep mot IS i Syria i samarbeid med arabiske stater som Qatar, Jordan, 

Saudi-Arabia, De Forente Arabiske Emirater og Bahrain (Leerand, 2015 og Globalis, 2015). 

Tall fra CIA hevder at IS har mellom 20000-32000 krigende medlemmer (Smith-Spark & 

Martel, 2015). Det er uklart hvor mange som er fordrevet eller drept av IS direkte i Irak og 

Syria, men FNs samlede tall fra Syria siden borgerkrigen startet i 2011 vitner om over 200 

000 drepte, en halv million skadede, mer enn halvparten av befolkningen på nesten 23 

millioner har flyktet opptil flere ganger og i overkant av 12 millioner trenger humanitær 

bistand – i underkant av halvparten av disse er barn. I Irak trenger over 8 millioner humanitær 

bistand som følge av IS, og i overkant av 2 millioner har flyktet fra hjemmene sine på grunn 

av ekstremistgruppen (Globalis, 2015).  
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Oppgavens struktur  

I løpet av dette første kapittelet har bakgrunnen for oppgavens tema blitt presentert. Jeg har 

beskrevet noen betraktninger og tanker om valg av tema, presentert oppgavens 

problemstilling og tilhørende spørsmål, gitt et innblikk i deler av den senere norske 

forskningen som er utført tidligere om mediedekningen av sivile ofre i krig, og til slutt 

forsøkt å skissere et grovt bakteppe for konflikten og ekstremistgruppene som står i fokus for 

denne oppgaven.  

 

I kapittel 2 vil de teoretiske perspektivene for denne oppgaven bli presentert. Kapittel 3 tar 

for seg metoden jeg har brukt for å finne svaret på problemstillingen min. Her vil 

forskningsopplegget i sin helhet, og implikasjoner til opplegget, bli lagt frem. 

Fremgangsmåten vil også bli nøye beskrevet. I kapittel 4 vil jeg presentere resultatet av 

metoden, som er kvantitativ innholdsanalyse i form av flere tabeller. I kapittel 5 diskuteres 

funnene fra den kvantitative innholdsanalysen, og ser dem i lys av teorien som ble fremlagt i 

det andre kapittelet. I dette kapittelet vil jeg også avslutningsvis forsøke å samle trådene og 

reflektere over prosessen og fremtidig forskning.   
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2 Teoretiske perspektiver 
Dette kapittelet legger grunnlaget for hvordan datamaterialet som foreligger etter analysen 

skal diskuteres og tolkes. Teorikapittelets funksjon er å belyse og gi funnene av den 

metodiske undersøkelsen vitenskapelig forankring. De teoretiske perspektivene som 

presenteres i denne oppgaven er Herman og Chomsky sin propagandamodell som blant annet 

handler om ofre i konflikt, og vil fungere som støtte i oppgavens funn som omtaler sivile ofre 

i tillegg til andre funn, som for eksempel kildebruk. Det neste perspektivet beskriver begrepet 

tolkningsrammer, som er et verktøy mediene bruker for at hendelser skal kunne gjenkjennes 

eller forstås på en spesiell måte. Jeg benytter meg av Robert Entmans forståelse og forskning 

på tolkningsrammer.  I slutten av kapittelet vil nyhetsverdiene bli presentert, dette for å kunne 

beskrive prioriteringene avisene gjør når de rapporterer. Jeg har valgt disse teoretiske 

perspektivene fordi jeg ønsker å knytte funnene opp mot mulige bakenforliggende årsaker i 

samfunnet og ellers, som fører til at noen hendelser fremhevdes i mediene, og andre ikke. I 

tillegg til beskrivelsen av relevant teori, forsøker også dette kapittelet å belyse svakheter og 

styrker ved de teoretiske perspektivene for en mer inngående forståelse av dem.  

 

Propagandamodellen 

Edward S. Herman og Noam Chomsky kom i 1988 ut med boken «Manufacturing Consent – 

The Political Economy of the Mass Media», som går kritisk til verks mot amerikanske 

massemedier og deres formidling av nyheter, og da særlig utenriksnyheter og konflikter. 

Herman og Chomsky viser gjennom sin propagandamodell hvordan informasjon må filtreres 

gjennom fem ulike filtre før det blir en nyhetssak (1988, s. 31). De mener at massemedia er 

systematisert propaganda i en verden hvor det er konsentrert rikdom og store konflikter. 

Herman og Chomsky viser til flere spesifikke eksempler på utenriksnyheter hvor deres 

propagandamodell får gehør, og er spesielt opptatte av nyheter som omhandler sivile ofre, og 

hvordan disse fremstilles. Det er to filtre som er særlig vesentlige for denne oppgaven, og det 

er det tredje og femte filtret. Disse tar for seg henholdsvis massemedienes kildebruk, og 

hvordan mediene, i følge Herman og Chomsky (1988) bruker spalteplass på å fremheve 

såkalt vestlig ideologi og vestlige verdier og å undergrave andre ideologier, som for eksempel 

kommunismen under den kalde krigen. Som nevnt er fokuset sivile ofre får i utenriksnyheter, 

noe som opptar Herman og Chomsky. Før det blir forklart nærmere hva dette innebærer, er 

det relevant med en oversikt over alle filtrene som utgjør propagandamodellen – til tross for 



 12 

at ikke alle ledd skal brukes senere i denne oppgaven. Det er også nødvendig å påpeke at 

boken ble skrevet før Sovjetunionens fall og at modellen er utviklet i den rådende tidsånden 

på slutten av 1900-tallet.  

 

1. Det første filteret, «Size, ownership, and profit orientation of the mass media» (Herman og 

Chomsky 1988, s. 3-14) dreier seg i stor grad om medienes eierskap. Under dette filteret viser 

Herman og Chomsky til hvordan blant annet få, store selskaper eier størsteparten av 

amerikanske medier. Herman og Chomsky påpeker også at mediene er integrert i markedet 

ved at medieaksjer har økt i popularitet, og at medieselskapene styres som hvilken som helst 

annen bedrift.  I følge Herman og Chomsky er mediene presset til å bli en brikke av den 

markedsstyrte profitten ved at nye eiere som tradisjonelt sett har stått utenfor mediebransjen 

stadig eier mer, kombinert med investorer som søker profitt. Disse kan ha interesser i helt 

andre bransjer enn media. Et eksempel de trekker frem er investorer som kan ha interesser i 

våpenindustrien, der våpnene blir solgt til bruk i krigføring i konfliktområder.  som for 

eksempel våpenindustrien til bruk i krigføring i Midtøsten. Dette mener Herman og Chomsky 

kan føre til at avisene de nevnte aktørene eier unnlater å stille seg kritiske til konflikter som 

skjer i disse områdene, og hindrer medienes funksjon med å formidle innhold som skal være 

allment, nøytralt og representere sannheten. Til slutt blir også medienes viktige bånd til staten 

nevnt. Staten gir ut lisenser, og har da ansvar for å kontrollere hvordan lisensene brukes, 

fremhever Herman og Chomsky. 

 

2. Det andre filteret: «The advertising licence to do business» (ibid., s. 14-18) handler om 

reklame og annonsering. Herman og Chomsky viser til hvordan annonsering ble en viktig del 

av mange aviser da prisen per avis ble betydelig lavere da utsalgsprisen ikke lenger måtte 

dekke hele produksjonskostnaden. De refererer til Joseph Turow sitt utsagn fra 1984: «With 

advertising, the free market does not yield a neutral system in which final buyer choice 

decides. The advertisers’ choices influence media prosperity and survival» (ibid., s. 14). 

Herman og Chomsky hevder at utsagnet viser annonsørenes makt. Videre påpeker de at 

lavere avispris tiltrekker seg flere lesere, ikke bare de kritiske og kunnskapsrike, men også de 

ukritiske og «kunnskapsløse» (ibid., s. 14-15). Konsekvensen av dette for de avisene som 

annonsørene ikke ville annonsere i, som i følge Herman og Chomsky ofte var de alternative 

avisene som bygget på andre rammeverk og vinklinger, var at de ble dyttet ut og gikk 

konkurs. Tilbake sto mer markedsvennlig aviser.  
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3. Det tredje filteret «Sourcing mass-media news» (Herman og Chomsky, 1988, s. 18-25) 

handler om kildene massemedia bruker. Herman og Chomsky (ibid., s. 18) viser til hvordan 

mediene er avhengige av en jevn nyhetsstrøm, men at det vanskelig lar seg gjøre å ha 

reportere med kameraer overalt. Sett fra økonomisk perspektiv handler det dermed om å være 

til stede hvor det stort sett alltid skjer ting som kan bli til nyheter, som for eksempel i et 

regjeringskvartal eller på en politistasjon, der hendelser ofte oppstår. Videre hevder Herman 

og Chomsky at journalister stoler på at informasjonen som blir formidlet hos de nevnte 

eksemplene over, stemmer overens med sannheten. Dette gjelder i størst grad de offisielle 

kildene. I følge Herman og Chomsky (1988), blir disse ansett som troverdige i samfunnet og 

bygger dermed også opp under oppfatningen om at journalisten forholder seg objektivt. Sånn 

jeg forstår Herman og Chomsky sitt budskap er de offisielle kildene med andre ord enkle og 

rimelig å forholde seg til, fordi de skal formidle sannheten, og utsagnene trenger dermed 

heller ikke å undersøkes grundigere. Andre kilder derimot, som kanskje formidler et annet 

budskap og ikke har like høy troverdighet som de offentlige – krever derfor mer ressurser i 

form av faktasjekker før de publiseres.  

 

Herman og Chomsky (1988, s. 31) hevder også at det i hovedsak er 

menneskerettighetsorganisasjoner eller enkeltindivider som gjør media oppmerksomme på 

humanitære kriser eller konflikter i land USA har et nøytralt forhold til, men ingen strategiske 

interesser i. Disse kildene gir ofte ekstra arbeid med å finne ut hvorvidt de er troverdige eller 

ikke, og sakene de rapporterer om blir underprioritert. Slik jeg tolker Herman og Chomsky, er 

de skeptiske til ukritisk bruk av offisielle kilder. I tillegg til dette stiller Herman og Chomsky 

seg også kritiske til kommunikasjonsrådgiveres rolle i næringslivet så vel som i det 

offentlige. Kritikken går blant annet ut på at media ofte får tilsendt ferdigskrevne nyheter fra 

faste kilder som for eksempel organisasjoner, departementer eller store selskaper, og at disse i 

stor grad blir publisert som de er, uten videre faktasjekk. De mindre foretakene kan ha 

problemer med å få samme tilgang, og ulike økonomiske ressurser kan også føre til at større 

bedrifter får videreformidlet mer informasjon enn de mindre, på samme måte som at et 

departement ofte har større ressurser på kommunikasjonssiden enn en ikke-statlig 

organisasjon, hevder Herman og Chomsky. Denne formen for nyheter er, i følge Herman og 

Chomsky (ibid., s. 22) kostnadseffektiv fordi mediene slipper å legge tid og ressurser i å 

skape nyhetene selv.  
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Herman og Chomsky belyser også hvordan tette kildeforhold kan kjølne og i enkelte tilfeller 

føre til at pressen blir truet av en ellers trofast kilde, hvis for eksempel avisen kritiserer kilden 

på grunnlag av egne utførte undersøkelser, eller publiserer saker fra andre kritiske stemmer 

om kilden. Høytstående kilder har også i stor grad makt til å «fore» pressen med for eksempel 

tolkningsrammer for et gitt tema som de ønsker på dagsorden (ibid., s. 23). Herman og 

Chomsky (ibid., s. 23-24) hevder videre at offisielle og ikke-offisielle kilder etter hvert har 

fått like stor troverdighet utad, selv om skillet mellom disse tidligere var mer markant. Dette 

forklarer de med at ikke-offisielle kilder, som for eksempel et stort firma eller den politiske 

opposisjonen, oppretter tenketanker, eller bruker systemkritikere som konsulenter for å sette 

dagsorden. På lik linje blir intellektuelle, akademikere og forskere, i følge Herman og 

Chomsky (ibid.) hentet inn til konsern for å øke troverdigheten rundt for eksempel forskning 

som stiller konsernet og dets produkter i et fordelaktig lys. De hevder at selv media hyrer inn 

såkalte eksperter som understøtter det offisielle ståstedet som de mener mediene står for. De 

nevner også andre eksperter som media benytter seg av, såkalte tidligere radikale som har 

”sett lyset”, og som kan vises frem som gode eksempler på at de har funnet den riktige veien, 

eller den veien Herman og Chomsky (ibid., s. 25) mener at staten og offentligheten ønsker 

befolkningen skal ha.  

 

4. Det fjerde filteret: «Flak and the enforcers» (Herman og Chomsky, 1988, s. 26-28) handler 

om kritikk fra organisasjoner, bedrifter eller myndighetene av nyhetsstoff produsert av 

mediene. Herman og Chomsky (ibid.) mener den negative responsen kan være en alvorlig 

utfordring for mediene, særlig hvis avsenderen har makt og innflytelse. Herman og Chomsky 

(ibid.), kaller kritikken eller den negative responsen, enten indirekte eller direkte. Indirekte 

kritikk forklares som at et firma klager til aksjonærer eller ansatte, som fører til boikott av 

medieplattformen. Direkte kritikk kan eksempelvis handle om at det klages fra høyeste hold 

direkte til medieselskapet. Herman og Chomsky (ibid., s. 28) hevder at flere medieinstitutter 

og lignende i USA, ble opprettet utelukkende for å arbeide med å kritisere mediene, og at 

mange av disse er konservative og på høyresiden i politikken og har en funksjon som 

opposisjon mot venstresida som i stor del dominerer massemediene. At media selv behandler 

kritikerne relativt godt, mener Herman og Chomsky kan være et tegn på den mektige 

posisjonen sponsorene og, eller annonsørene har.  

 

5. Det femte filteret «Anticommunism as a control mechanism» (Herman og Chomsky 1988, 

s. 29-31) handler om anti-kommunisme. Boken ble utgitt før Sovjetunionens fall, derav 
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navnet på dette filtret. Herman og Chomsky (ibid., s. 29) mener at kommunismen er den 

ultimate fienden for vestlig liberal og sekulær ideologi, dette på bakgrunn av store historiske 

og traumatiske hendelser i kommunistiske regimer som i Kina og Sovjetunionen, og på Cuba. 

Herman og Chomsky (ibid.) hevder at den anti-kommunistiske ideologien bidrar til å samle 

massene rundt en felles fiende «because the concept is fuzzy it can be used against anybody 

advocating policies that threaten property interests or support accommodation with 

Communist states and radicalism» (ibid.). Herman og Chomsky hevder at vestlige politikere 

fordømmer styresett hvor ikke markedsøkonomien råder, eller hvor amerikansk eller vestlig 

økonomi ikke har tilgang. De hevder også at politikere må opptre varsomt og ikke sende ut 

signaler som kan forbindes med kommunismen, da dette kan få alvorlige konsekvenser for 

deres karriere. Herman og Chomsky mener at anti-kommunismen står så sterkt at fokuset fra 

de faktiske hendelsene omgås, og at utroverdige kilder kan uttale seg som de vil når det 

gjelder handlinger kommunister står bak: «It should be noted that when anti-Communist 

fervor is aroused, the demand for serious evidence in support of claims of ”communist” 

abuses is suspended, and charlatans can thrive as evidential sources» (ibid., s. 30). Herman og 

Chomsky (ibid., 30-31) kaller anti-kommunisme en kontrollmekanisme som påvirker 

mediene i sterk grad. I fredstid så vel som krigstid mener de at konflikter alltid blir satt inn i 

tolkningsrammer som tydeliggjør det motsetningsfylte forholdet mellom kommuniststater og 

antikommuniststater, hvor det at media i stor grad fokuserer på antikommunisme som sin side 

blir sett på som legitimt. Inspirert av Sparks (2007, s. 71) kan anti-kommunisme byttes ut 

med begrepet antiterrorisme eller «krigen mot terror», som lettere kan relateres til dagens 

samfunn og politiske situasjon. «Krigen mot terror», eller «den kalde krigen» som et 

synonym til anti-kommunisme, kan også i mange sammenhenger ses på en tolkningsramme, 

noe jeg vil komme nærmere tilbake til i neste delkapittel, som omhandler nettopp 

tolkningsrammer. 

 

Avsnittene over gjengir propagandamodellen i korte trekk, og krever en bredere diskusjon da 

den av mange anses som kontroversiell og konspiratorisk. Diskusjonen vil finne sted etter 

delkapittelet som omhandler verdige og uverdige ofre. I avsnittet under vil Herman og 

Chomsky sine påstander om hvordan ofre blir fremstilt av mediene presenteres, og de er 

viktige for å kunne belyse hvilket fokus de norske avisene har på ofre i kapittel 5.  
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2.1.1 Uverdige og verdige ofre i propagandamodellen 

Som ett av flere virkemidler for å vise virkningene av modellen presenterer Herman og 

Chomsky (1988) begrepene verdige og uverdige ofre, som går ut på at: 

 

A propaganda system will consistently portray people abused in enemy states as worthy victims, 

whereas those treated with equal or greater severity by its own government or clients will be unworthy. 

The evidence of worth may be read from the extent and character of attention and indignation (s. 37).  

 

Direkte oversatt vil dette altså si at i et propagandasystem - som det Herman og Chomsky 

(1988) hevder de amerikanske massemediene er en del av, som de illustrerer med 

propagandamodellen - vil mennesker som misbrukes i fiendestater av USA, som den gang de 

kommunistiske statene var,  bli sett på som verdige ofre. Men mennesker som utsettes for 

misbruk i for eksempel USA, eller andre klientstater av USA vil derimot bli sett på som 

uverdige ofre. Sånn jeg tolker Herman og Chomsky har ikke nødvendigvis uverdige eller 

verdige ofre noe med nasjonalitet å gjøre, de kan like gjerne være amerikanske statsborgere. 

For ordens skyld er en klientstat et land som får beskyttelse, gjerne militært og økonomisk av 

et sterkere stilt land (Fagelund Knudsen, 2013). Begrepet ble kjent under den kalde krigen, 

hvor henholdsvis USA og Sovjetunionen bygde opp hvert sitt arsenal av klientstater, som 

gjerne hadde fordelen å ligge strategisk godt til. Det kan argumenteres for at for eksempel 

Israel er en klientstat av USA, siden landet blir støttet politisk av USA. I følge en oversikt fra 

2011 over amerikanske klientstater i Midtøsten er også Irak, Saudi-Arabia, Bahrain, 

Afghanistan og Pakistan nevnt (Fisher, 2011). Betydningen av forholdet mellom såkalte 

klientstater og for eksempel USA i dag, fremstår som mer flytende. Likevel kan situasjonen i 

Syria muligens illustrere dagens situasjon mellom sterke stater og klientstater. Russland 

støtter den syriske regjeringen, mens USA og en større koalisjon støtter irakiske 

regjeringsstyrker og kurderne som under andre kjemper i mot de syriske regjeringsstyrkene.   

 

Herman og Chomsky (1988, s. 37-86) viser til flere undersøkelser de har utført for å styrke 

sin påstand om verdige og uverdige ofre i nyhetsmediene. De hevder at amerikansk presse 

rapporterer lite om ofrene i land som er klientstater av USA eller hvor USA allerede har åpen 

tilgang, men at ofrene i «fiendestater», de verdige ofrene vil få ekstra oppmerksomhet. De 

påpeker også at kvaliteten og detaljene på rapporteringen mellom uverdige og verdige ofre er 

svært forskjellig og nesten ikke kan sammenlignes. De hevder verdige ofre vil bli fremstilt 

stort og dramatisk, og levendegjort på en detaljert måte som vil øke sympatien og interessen i 

blant leserne. I kontrast vil de uverdige ofrene vies minimalt med sympati, interesse og 
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spalteplass – noe som også kan ses i sammenheng med tolkningsrammer, som jeg vil komme 

nærmere inn på i neste delkapittel. Et eksempel som trekkes frem er hvordan drapet på den 

polske presten Popieluszko, som skjedde i det daværende kommunistiske Polen i 1984, et 

verdig offer - sammenlignet med drapene på en erkebiskop samt flere amerikanere som 

skjedde i Latin Amerika i 1983, uverdige ofre - blir beskrevet av mediene:  

 

While the coverage of the worthy victim was generous with gory details and quoted expressions of 

outrage and demands for justice, the coverage of the unworthy victims was low-keyed, designed to 

keep the lid on emotions and evoking regretful and philosophical generalities on the omnipresence of 

violence and the inherent tragedy of human life. The qualitative difference is already apparent in 

placement and editorializing: ten front-page articles on Popieluszko is a statement about importance, as 

is the fact of three editorials denouncing the Poles, without a single editorial denunciation for the 

murderers of the unworthy victims (ibid., s. 39) 

 

Herman og Chomsky (1988, s. 33) hevder også at propagandakampanjer, der et samarbeid 

mellom mediene og styresmaktene oppstår, finner sted for å statuere eksempler som følger 

statens retningslinjer og er med på å skaffe offisiell konsensus, for eksempel for å gå til krig. 

Et eksempel på en slik propagandakampanje mener Herman og Chomsky (ibid.) oppstod da 

Sovjetunionen skjøt ned et koreansk passasjerfly i 1983, som ble fordømt høylytt av 

amerikanske myndigheter og ble rapportert mye om i mediene. I denne ulykken var altså 

ofrene verdige, fordi de kunne «brukes» i en propagandakampanje. Herman og Chomsky 

(ibid.) sammenligner den nevnte hendelsen med da Israel ti år tidligere skjøt ned et libysk fly, 

som derimot ikke fikk særlig oppmerksomhet eller fordømmelse fra hverken styresmakter 

eller i mediene. De to sammenligningene kan til dels ses i sammenheng med 

tolkningsrammen anti-kommunisme, som vil bli forklart nærmere i neste delkapittel. Herman 

og Chomsky (ibid.) påstår dessuten at propagandakampanjer også kan bli lansert av 

styresmakter alene, uten medias hjelp. Dette hevder de gjøres ved å lekke litt og litt 

pressemateriale, som ofte resulterer i at andre medier henger seg på hvis historiene som 

skapes virker troverdige. Herman og Chomsky mener at resultatet man ender opp med er 

etablerte sannheter uten særlig håndfaste bevis for dem.  

 

Enda et eksempel som trekkes frem der ofrene nok en gang blir stilt i skyggen, er 

mediekampanjer som retter fokus mot ofre i land som er allierte av USA. Disse blir i følge 

Herman og Chomsky ikke fokusert på, da det ikke er noe å «vinne» på dem. USA er i tillegg 

som stormakt, innblandet i krig og konflikt nær sagt hele tiden. Med tanke på dette hevder 

Herman og Chomsky at det fra styresmaktenes side er ønskelig med minst mulig fokus på 

ofrene som faller i disse militæroppdragene. Dette gjelder, i følge Herman og Chomsky, også 



 18 

ofrene i de landene der det oppstår konflikter etter at USA har trukket seg ut - etter å ha 

bidratt med tilstedeværelse og opplæring. Dette begrunnes med at det ville gått imot statlige, 

økonomiske og militære interesser. Herman og Chomsky (1988) oppsummerer det slik: 

«Concentrate on the victims of enemy powers and forget about the victims of friends» (s. 32). 

Avslutningsvis vil jeg fremheve at Herman og Chomsky (1988, s. 39) belyser kritikeres røst 

om at uverdige ofre i stor grad blir behandlet som de gjør av mediene fordi hendelsene skjer 

så langt borte og at ofrene tidvis er vanskelige å identifisere seg med. Likevel motsier 

Herman og Chomsky (ibid.) dette ved å argumentere for at i det nevnte eksempelet på forrige 

side er Polen mye lengre borte enn Latin-Amerika og de kulturelle og kommersielle båndene 

til Latin-Amerika er sterkere enn de til Polen.  

 

2.1.2 Refleksjoner rundt propagandamodellen  

Om propagandamodellen i sin helhet er det viktig å påpeke at den er basert på amerikanske 

massemedier. Sparks (2007) mener at modellen heller ikke er generaliserbar utover 

amerikanske medier, og dette underbygger at den ikke uten videre kan adopteres til den 

norske medievirkeligheten. Sparks (ibid.) påpeker forskjeller som at i amerikanske medier er 

for det første både mange flere mektige aktører involvert, og for det andre – som verdens 

eneste supermakt innehar landet en helt egen posisjon når det gjelder både politisk-, 

økonomisk- og militærmakt, noe han mener også gjenspeiler seg i mediene. Sparks (ibid.) 

legger i tillegg vekt på at USA har få partier, som han bedyrer resulterer i at mediene som 

regel er relativt samstemte i sin dekning. Han argumenterer for at Europas tradisjonelt 

bredere partikultur har etterlatt seg spor i form av en mer variert presse og medielandskap, og 

trekker spesielt frem den solide forankringen og tradisjonen de offentlige kringkasterne 

innehar. Sparks (2007, s. 82) påpeker i tillegg at tidligere forskning viser at det vil oppstå et 

«institusjonelt mangfold» og en fruktbar offentlig debatt i land med rikskringkastere, et bredt 

representert politisk landskap kombinert med et konkurranseutsatt marked. Herman og 

Chomsky har opp i gjennom høstet en del kritikk for propagandamodellen. I de neste 

avsnittene vil andres synspunkt om modellen presenteres.  

 

Mullen (2010) mener at Herman og Chomsky er for politiske og at metoden de bruker ikke 

holder mål. Mullen (ibid.) begrunner førstnevnte med at Herman og Chomsky skriver og 

tenker ut i fra en Marxistisk-radikal tradisjon, som stammer fra 1960-tallet da tradisjonen ble 

tatt opp igjen og videreutviklet. Her ble mediene sett på som en funksjon med mye makt, 
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videre ble sammenhengen mellom politisk økonomi og medieeierskap - og mediekontroll gått 

etter i sømmene og tilhengerne så også på medienes effekt og oppførsel. Mullen (2010, s. 

673-674) uthever at Herman og Chomsky fokuserer spesielt mye på medias oppførsel i 

propagandamodellen. På motsatt side av den Marxistisk-radikale tradisjonen finner vi den 

liberalpluralistiske-, som ser på det politiske systemet i samfunnet som en «markedsplass av 

ideer». Denne tradisjonen deler også den mer allmenne, vestlige oppfatningen av medienes 

funksjon hvor mediene skal fungere som den fjerde statsmakt, der journalister skal operere 

objektivt og fremstille alle lag og talerør av og i samfunnet. Mullen (ibid., s. 680) mener 

dessuten at fenomenet kulturell postmodernisme, på engelsk bedre kjent som cultural turn, 

som ble kjent på 1980- og 1990-tallet, kan være en forklaring på at propagandamodellen ikke 

har blitt tatt inn i varmen. Akademikere innenfor medier- og kommunikasjonsfeltet støttet 

opp om fenomenet som la fokuset på kultur, diskurs, identitet, semiotikk og mikrostudier i 

motsetning til tidligere hvor fokuset i større grad dreide seg rundt empiri, politisk økonomi, 

Marxistisk-radikalisme og makrostudier. 

 

Klaehn (2003, s. 363 og 2002, s.148) og (Mullen, 2010, s. 678) mener at det feilaktig å avfeie 

hele modellen som en av mange konspirasjonsteorier. I forbindelse med 

propagandamodellens tjueårsjubileum påpekte Mullen (2010, s. 678-679) at det akademiske 

miljøet har sviktet modellen til tross for dens troverdige funn. Et eksempel han trekker frem 

er at kun et fåtall vitenskapelige konferanser har hatt propagandamodellen som tema, og da 

med dårligere deltagertall. Han påpeker også at modellen har fått lite oppmerksomhet i 

medie- og kommunikasjonsakademia i ettertid, er utelatt som en del av pensum i medie- og 

journalistfag, og ikke brukt nevneverdig i vitenskapelige artikler. I Norge har professorer som 

Rune Ottosen (2007) og Elisabeth Eide (2002) brukt uverdige og verdige ofre i enkelte 

vitenskapelige artikler, på samme måte som flere masteroppgaver har brukt 

propagandamodellen som del av sin teori (se Haug 2006, Angen 2011 og Fondenes 2011).  

 

Kritikk av Herman og Chomsky sitt syn på journalister og journalistikk går igjen. Mullen 

(2010) mener at den journalistiske integriteten blir fordummet og at propaganda som 

maktmiddel er overdrevet. Klaehn (2002, s. 150) er uenig i enkeltes sammenligning mellom 

propagandamodellen med gatekeepermodellen. Han mener at propagandamodellen er et 

globalt anliggende som tar for seg makt og sosiale klasser, og at dette ikke stemmer overens 

med gatekeepermodellen, som går ut på at journalister filtrerer hvilke nyheter som skal 

rapporteres og ikke. Sparks (2007) er enig i Herman og Chomsky sine beskrivelser om at 
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medieeiere og -ledere plasserer personer de stoler på og med samme verdier som dem selv i 

viktige posisjoner. Men Sparks er uenig i Herman og Chomsky (1988) sin påstand om at de 

fleste journalister kommer fra middelklassen - han selv påpeker at journalister har bakgrunn i 

alle samfunnslag. Boyd-Barrett (2004) presenterer et utvidet aspekt av propagandamodellen 

og forslår et sjette filter, som han mener bør ta for seg hvordan journalister, som i følge 

Boyd-Barrett, lar seg kjøpe til å skrive eller unnlate å skrive om visse tema. Boyd-Barrett 

(ibid.) viser for eksempel til flere konkrete tilfeller siden etterkrigstiden hvor CIA har vært 

involvert i å «styre» hvordan de største mediehusene i USA har omtalt eller unnlatt å omtale 

saker som enten går på sikkerhetspolitiske saker eller avsløringer av metoder eller kilder CIA 

har brukt. Klaehn (2003, s. 360-361) påpeker at propagandamodellen argumenterer for at den 

ser på makrostrukturer, men Klaehn hevder at den gjør det motsatte og ser på mikrostrukturer 

– dette i form av at Herman og Chomsky viser til hvordan enkelte journalister og redaksjoner 

jobber. Klaehn (ibid.) støtter likevel Herman og Chomsky i det de kaller makrostrukturer 

fordi han mener de konsekvent bruker en strukturell form, og dermed er opptatt av å besvare 

hvordan strukturelle elementer påvirker utslaget eller resultatet av for eksempel nyheter. 

Klaehn (2003) hevder i denne sammenhengen at alle sosialvitenskapelige teorier og modeller 

ville vært ugyldige hvis en skal gå propagandamodellen så nøye etter i sømmene. Når det 

gjelder nyhetspublikummet mener Knight (2010, s. 363) at modellen undervurderer dem og 

fremstiller publikum som naive. Klaehn (2003) mener at kritikk som dreier seg rundt effekten 

de filtrerte nyhetene har på publikum er irrelevant, både fordi han mener at det ikke er det 

Herman og Chomsky leter etter svar på og fordi det ville være å gå ned i mikrostrukturene.  

 

Herman og Chomsky (1988) legger stor vekt på kildene media bruker. Sparks (2007) påpeker 

at propagandamodellen legger til grunn for at media tar i bruk flest elitekilder, som vil si 

personer i det offentlige apparatet. Han argumenterer for at dette ikke betyr at alle elitekilder 

alltid har lik mening, eller alltid har en baktanke med sine uttalelser. Sparks eksemplifiserer 

dette ved å vise til at kilder som ikke stammer fra de typiske elitekildene, som Amnesty 

International eller handelsorganisasjoner, også bli sitert. Sparks hevder også at det i mange 

kapitalistiske og demokratiske samfunn utenfor USA finnes andre sterke offentlige stemmer 

som representerer et annet syn enn de offentlige kildene, og journalister er dermed ikke 

forbeholdt å følge det regjerende synet.  

 

Når det gjelder hvem som påvirker mediene, fokuserer propagandamodellen i størst grad på 

de mektige aktørene. Klaehn (2003) mener at propagandamodellen går ut ifra at eliter er 
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overrepresentert i styreorgan og i store selskap, og er hovedaktørene og initiativtagerne til det 

som rører seg i samfunnet. Han peker på det samme når det gjelder elitesektorene i 

næringslivet som han mener har integrerte fellesinteresser. Klaehn (ibid.) påpeker videre at 

Chomsky selv har argumentert for at formålet med modellen kun er å beskrive eller vise 

propaganda satt i system, og derfor ikke fokuserer på hvorvidt propagandaen er effektiv og 

virker. Klaehn (2003) påpeker at Herman og Chomsky (1988) har utelatt fortellingene om når 

ikke-innflytelsesrike personer, selskap eller organisasjoner  har påvirket mediene, men mener 

at dette ikke videre påvirker modellen. Klaehn (ibid.) fremhever også lignende kritikk mot 

modellen som går ut på medienes analytiske rolle kan bli påvirket av medienes tette bånd 

med andre institusjonelle sektorer innenfor eierskap, forvaltning og sosiale sirkler som videre 

kan resultere i at mediene bedriver selvsensur. Forskjellen er, i følge Klaehn, at det ikke 

ligger noen tvang i dette.  

 

Boyd-Barrett (2004) hevder at propagandamodellen og dens filtre har mange kvaliteter som 

også gjør den gjeldende i nyere konflikter. Han etterprøvde modellen ved å se på dekningen 

av Irak-krigen, hvis mål var å uskadeliggjøre Iraks arsenal av påståtte 

masseødeleggelsesvåpen. Med krigen som casestudie belyser han hvordan journalister direkte 

eller indirekte samarbeider med en tredjepart som enten er statlig eller fra 

kommunikasjonsbransjen, på grunnlag av hvordan amerikanske medier «pakket seg inn i det 

stjernespekkete flagget» og viste en veldig patriotisme gjennom dekningen. Boyd-Barrett 

(ibid.) trekker spesielt frem New York Times-journalisten Judith Millers dekning av krigen, 

som han hevder i etterkant har vist seg å servere usannheter og mulig samarbeid med 

etterretningstjenesten. Historien om Miller er utslagsgivende for Boyd-Barrett sin lansering 

av det tidligere nevnte sjette filtret i propagandamodellen. Miller var inkorporert i teamet av 

eksperter som lette etter masseødeleggelsesvåpen, som gjorde at hun fikk førstehåndstilgang 

på alt som foregikk. Likevel måtte alle hennes skrevne saker bli kontrollert av 

«sikkerhetsgrunner» og hennes kilder var i stor grad de som støttet den amerikanske 

administrasjonens synspunkter. Boyd-Barrett (2004) hevder at han er klar over at hans 

antagelser om Miller kan tolkes som rene spekulasjoner da det er lite gjennomsiktighet i, og 

om, hvordan e-tjenesten arbeider. Tilsvarende trekk som de Boyd-Barrett belyser, finner vi i 

norske mediers dekning av den 13 år lange Afghanistan-krigen hvor Norge var involvert.  

Moen (2013) viser til hvordan det norske Forsvaret eller departementer gjennom den tiden 

sponset journalister for å følge dem på tur. Dette kalles «embedded journalism» og kan 

oversettes som at journalister er omsluttet, av for eksempel soldater. Journalistene følger 
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Forsvaret rundt, og bor i leiren sammen med soldatene. Hammer (2013) mener at 

«embedding» er gunstig for Forsvaret, fordi de får saker på trykk sett i deres lys. Hammer 

trekker frem at mange publiserte artikler fra krigen omhandler soldaters hverdag og Norges 

deltagelse i sett fra Forsvarets side. Han poengterer i tillegg at majoriteten av kildene som ble 

brukt stammet fra offisielt hold. Santos-Nedrelid (2013) påpeker at det er uenighet blant 

norske avisredaktører uenighet hva de mener om «embedded» journalistikk. Noen mener det 

ikke er problematisk, med argument om at det tross alt er bedre å være i Afghanistan enn å 

sitte i Norge å rapportere. Klassekampen mener det var høyst problematiske å bli med 

Forsvaret «på tur», og valgte derfor å avstå. VG og Aftenposten har alltid betalt reisene sine 

selv, men likevel fulgt Forsvaret rundt av blant annet sikkerhetsgrunner. Gjennom Santos-

Nedrelid undersøkelser kom det frem at Aftenposten syntes å være mest fornøyd med sin 

egen dekning, dette trolig mye på grunn av at de besluttet å la journalist Kristin Solberg jobbe 

og bo i landet. Dette ga en unik mulighet til å dekke andre sider av krigen.  

 

2.1.3 Omstrukturering av propagandamodellen  

De tidligere avsnittene viser at både Sparks (2007) og Boyd-Barrett (2003) ser kritiske på 

enkelte deler av propagandamodellen. Boyd-Barrett (ibid.) tror en svakhet ved modellen kan 

være at den fokuserer for mye på rutinerte nyhetsoperasjoner, fremfor de mer sjeldne 

nyhetsoperasjoner. Han mener at det tredje filteret, som omhandler offentlige kilder, bør bli 

byttet ut til et viktig punkt under et mer generelt filter som tar for seg hvordan mediene 

rapporterer. Likevel mener både Sparks (2007) og Boyd-Barrett (2003) at 

propagandamodellen innehar mange sannheter også, og kaller seg sympatisk kritikere. Sparks 

(2007) vil utvide og redefinere propagandamodellen ved å se på mangfoldet i 

mediestrukturene heller enn å fokusere på likheter, og utdyper dette med at forskjellige 

meninger som kan belyse saker fra ulike sider bidrar til levedyktige mediesystemer. Sparks 

(ibid.) er uenig i Herman og Chomsky (1988) sin påstand om at det kun er elitenes stemmer 

som blir hørt i mediene, og mener selv at mediene også fokuserer på stemmer som ikke 

stammer fra elitene. På lik linje med Herman og Chomsky (ibid.) verdsetter Sparks (2007, s. 

82) at det finnes andre kanaler for alternativer stemmer, men hevder  at «klasseskillet» 

mellom eksempelvis eier eller redaktører og journalister kan føre til dilemmaer og  ensidig 

dekning, der hendelser eller vinklinger av saker som kan bidra til bedre til bedre kår for de 

som er dårligere stilt vil bli utelatt .Videre poengterer han at modellen kan fungere bedre ved 

å endre den til å godta systematiske fremstillinger av diverse meninger innenfor et spekter av 
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autentisk politikk, i stedet for å posisjonere den samlede propagandafunksjonen til media. 

Sparks (ibid.) mener at et ideelt resultat av dette kan være uavhengighet i blant journalister. 

Han skisserer også at sterkere fagforeninger for journalister kan veie opp for forholdet 

mellom kapital (eiere) og arbeid(ere), fordi man står sterkere sammen (Sparks, 2007, s. 80) 

 

Tolkningsrammer 

Tolkningsrammer, populært kalt framing er den andre teoretiske perspektivet som denne 

studien hviler på. Tolkningsrammer har de siste tiårene blitt mer og mer brukt i medie- og 

kommunikasjonsforskning, og da spesielt rundt de temaene som går inn på den 

samfunnsvitenskapelige delen av faget (Ihlen, 2007), som denne studien også gjør. I starten 

av kapittelet er fokuset rettet mot hva tolkningsrammer, eller rammer som de også vil bli kalt 

i denne oppgaven, er, før konkrete eksempler og hvordan jeg vil bruke tolkningsrammer i 

denne oppgaven blir belyst.  

 

Tolkningsrammer kan ses i sammenheng med, og har røtter fra flere disipliner, blant annet 

psykologi og sosiologi. De sosiologiske røttene stammer fra sosiologer som Erving Goffman 

med kollegaer, som på 1970-tallet mente at mennesker isolert sett ikke er i stand til å forstå 

verden helt og fullt, og gjennom hele livet kjemper en kamp for å forstå hendelser og 

livserfaringer samt finne logisk forklaringer på dem. For å prosessere ny informasjon på en 

effektiv måte, mente derfor sosiologer med Goffman i spissen, at mennesker bruker 

fortolkende skjemaer eller rammeverk for å sortere informasjon og tolke informasjon på den 

mest meningsfulle måten for dem selv (Scheufele og Tewksbury, 2007 s. 11-12). Reese 

forklarer tolkningsrammer som organisering av prinsipper som deler en felles sosial 

forståelse over et lengre tidsperspektiv og som til sammen skaper symbolske, meningsfylte 

strukturer i den sosiale verden vi lever i (2010, s. 17). Der Goffman og Reese peker på det 

store bildet tolkningsrammer går inn i, illustrerer Eide og Hernes journalisters bruk av 

tolkningsrammer, som i større grad plasseres tolkningsrammer inn i medielandskapet:   

 
Journalisten er både linedanser og sjonglør. Og tolkningsrammene i mediene blir journalistens 

sikkerhetsnett. Disse medierammene er grunnregler for tolkning og presentasjon som brukes for å 

organisere hendelser og handlinger på en rutinemessig og sammenhengende, men likevel attraktiv og 

interessevekkende måte. Så vel medievridning som mediedramaturgi, inngår i repertoaret av medierammer 

(1987 s. 61) 

 

Brurås ser på tolkningsrammer som noe som definerer historien. «De gir oss et skjema for 

fortolkning, og gjør at vi raskt og enkelt tilegner oss historien» (2012, s. 25). Han sier også at 
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«framing handler om ”innramming” av nyheten, om hvilken forståelsesramme den settes inn i 

- noe som vil styre mottakerens oppfatning av nyheten. Rammen vil skape mening, den gjør 

nyheten meningsfull for publikum» (ibid.). Brurås mener også at tolkningsrammer evner å 

fremstille nyheter på ulike måter, som for eksempel fokusere på konflikten i historien eller 

motsatt - trekke frem helter.  Et eksempel på dette kan være hvorvidt det er de ansatte eller 

sjefene som er ansvarlige for arbeidskonflikter (2012, s. 25-26). Tolkningsrammer kan også 

ses på som en konstruksjon både på mikro- og makronivå. På et makronivå kan 

tolkningsrammer forklares som hvordan journalister eller andre kommunikatorer bruker 

aktuell informasjon på en måte som stemmer overens med allerede underliggende «skjemaer» 

hos mottakerne. Tolkningsrammer evner å formidle komplisert stoff på en effektiv og 

forståelig måte som gjør informasjonen tilgjengelig for publikum fordi det rører ved allerede 

programmerte kognitive skjemaer hos dem. På et mikronivå kan tolkningsrammer si noe om 

hvordan folk flest bruker informasjon og trekk ved hvordan informasjonen de blir presentert 

for, når de former en mening rundt en hendelse (Scheufele og Tewksbury 2007, s. 12). Denne 

oppgaven vil fokusere på tolkningsrammer som en konstruksjon på makronivå, siden aviser 

fungerer som datakilden til oppgaven. Hovedfunksjonen til tolkningsrammer er å definere en 

sak eller hendelse, enten det er et problem eller ei. Noen tolkningsrammer kan gi indikasjoner 

på årsaken til en sak, andre kan vise konsekvensene av en sak, men alle tolkningsrammer 

innehar muligheten til å fremme en spesifikk fortolkning av en sak (Van Gorp, 2010, s. 86).  

 

Robert Entman har i stor grad vært med å skape det teoretiske rammeverket rundt 

tolkningsrammer i medieforskningen, og er en av de hyppigst siterte forskerne innenfor feltet. 

Han hevder at tolkningsrammer er satt sammen av minimum fem karaktertrekk: avgjørelsen 

over hvilke hendelser som er viktige, virksomhet, identifikasjon, kategorisering og 

generalisering (1991 s. 25). Videre forklarer Entman (1993, s. 52-53) at å ramme inn noe er å 

velge noen aspekter av en oppfattet virkelighet og gjøre dem mer fremtredende i en 

kommuniserende tekst, for å fremheve en spesiell definisjon på problemet, tolkning av 

årsaken til det, moralsk evaluering og i noen tilfeller forslag til løsninger på problemet eller 

det som er beskrevet. Typiske tolkningsrammer setter diagnoser, evaluerer og «forskriver» en 

løsning på problemet. Entman illustrerer de nevnte punktene ved å trekke frem den «kalde 

krigen»-rammen som eksempel: I følge Entman oppfatter den «kalde krigen»-rammen 

borgerkriger som problemet. Årsaken til borgerkriger kan for eksempel være kommunistiske 

opprørere, som videre, ifølge Entman, blir moralsk dømt som ateistisk aggresjon. En løsning 

på problemet kan være at USA går inn og støtter den andre siden av borgerkrigen, mot de 
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kommunistiske opprørerne. Den «kalde krigen»-rammen kan på samme måte som «anti-

kommunisme»-filtret i Herman og Chomskys (1988) propagandamodell ses i sammenheng 

med en lignende tolkningsramme i dagens nyhetsbilde, nemlig «krigen mot terror» Det finnes 

mange tidligere forskningsprosjekter som har forsket nettopp på «krigen mot terror»-rammen, 

noen av dem vil bli presentert i neste delkapittel, hvor jeg skal gå nærmere inn på hvilke 

tolkningsrammer jeg ønsker å se om kommer til syne i de utvalgte artiklene. Andre paralleller 

til propagandamodellen som omhandler makten medieeiere, styresmakter og kilder har, kan 

ses i lys av hvordan Entman hevder at analyser av tolkningsrammer viser oss hvordan 

menneskers bevissthet blir påvirket av utvekslingen av informasjon fra et sted - for eksempel 

en tale, uttalelse, nyhetsrapport eller en bok - til den menneskelige bevisstheten. Videre 

mener han at tolkningsrammer kan ses på noe som gir oss mulighet til å beskrive makten som 

ligger bak en kommunisert tekst (1993, s. 51). Entman mener altså at å studere 

tolkningsrammer er å studere makt. Enten makten til å forme og fordreie allmenne 

oppfatninger, eller makten til å fremheve eller minske konkurrerende syn på 

samfunnsproblemer. Utøveren av makten, det være seg en regjering, stat eller en stor 

medieeier - makt til å fremheve eller forhindre politiske mål til forskjellige sosiale grupper 

(Lawrence, 2010 s. 278).  

 

Begrepet om makt kan også illustreres ved størrelsen en tolkningsramme får. I følge Entman 

er størrelse essensen av tolkningsrammer. Størrelsen avhenger i stor grad om hvor viktig en 

hendelse blir ansett som, og hvor fremtredende plass hendelsen har eller får i den jevne 

nyhetsstrømmen. Dette kan illustreres ved at for eksempel journalister kan forstørre eller 

krympe elementer av den skildrede virkeligheten og gjøre den mer eller mindre fremtredende 

når en hendelse oppstår. Tolkningsrammen rundt en nyhetssak kan bli blåst opp i en størrelse 

som gjør at den når ut til massene i offentligheten, til og med til de som vanligvis ikke får 

med seg nyheter. På den andre siden kan tolkningsrammen krympes til at hendelsen blir 

ubetydelig, noe som videre resulterer i færre oppslag om hendelsen, at den blir mindre 

fremtredende samt at tidsspennet av dekningen ikke er så langt. Disse hendelsene vekker 

dermed heller ikke massenes oppmerksomhet. Entman understreker også at en hendelsens 

ord- og bildebruk samt hvor mye bakgrunnsstoff av hendelsen som er tilgjengelig og hvor 

fremtredende dette er, har en innvirkning på størrelsen til tolkningsrammen og hvor viktig 

saken blir ansett for å være. Entman hevder at forklaringen over viser at når en kan måle og 

fastsette en nyhetshendelse, kan man i neste steg finne ut nyhetshendelsens politiske prioritet 
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(1991, s. 9-10). Hvis en tar utgangspunkt i at politisk prioritet er makt, er samspillet mellom 

styresmaktene og mediene en interessant opplysning å trekke ut av utsagnet.  

 

Denne oppgaven vil undersøke hvordan aviser har prioritert og organisert dekningen av to 

ekstremistorganisasjoner over en gitt periode. Tolkningsrammer er et godt utgangspunkt for å 

forstå hvordan prosessen bak dette foregår siden en tolkningsramme er en sentral ide om 

organisering av nyhetsinnhold som tillegger en kontekst noe og foreslår hva en hendelse eller 

sak er, gjennom bruk av selektering, vektlegging, ekskludering og utdypning (Tankard, 2003, 

s. 100-101). Mer detaljert vil dette si at når tolkningsrammer skal identifiseres i en 

nyhetstekst kan elementene som er oppført under være til hjelp: Overskrift, underoverskrifter, 

bilde, bildetekst, ingress, valg av kilde(r), valg av sitater, forstørrende sitat i teksten for ekstra 

synlighet, logoer (i en artikkelserie, en katastrofe eller lignende), fortellingsstruktur og 

kontekst, statistikker og grafer og til slutt; konkluderende uttalelser eller avsnitt i en artikkel 

(Tankard, 2003, s. 101, Brurås 2012, s. 26). Også Allern (2001) mener at innramming av 

nyhetene skjer «gjennom valg av fokus, kilder, nyhetsvinkel, presentasjonsform og språk» (s. 

68). Valg av kilder kan fremheves spesielt for det som ender opp som tolkningsrammer 

(ibid.). Det er nærliggende å påpeke at disse elementene er beslektet med - og kan brukes i en 

innholdsanalyse, noe denne oppgaven akter å gjøre, og som vil bli beskrevet nærmere inn på i 

neste kapittel.   

 

For å forstå mer inngående hvordan tolkningsrammer oppstår og utvikler seg, fungerer 

Entman sin påstand om at en tolkningsramme, som for eksempel «den kalde krigen», skal 

gjennom minimum fire steder i kommunikasjonsprosessen, godt. De fire hovedstedene er 

kommunikator, tekst, mottager og kultur. Kommunikatoren gjør bevisste og ubevisste valg av 

rammer når hun bestemmer hva hun vil si, og er veiledet av rammer som organiserer hennes 

måte å tenke på, altså hennes trossystem. Teksten inneholder rammer som er manifestert ved 

at elementer er tatt med eller utelatt – det kan være seg enkelte nøkkelord, kilder, 

stereotypiske bilder eller setninger som sørger for tematisk forsterkede klynger av fakta eller 

fordommer. Tanker som dukker opp og konklusjoner som trekkes av mottageren kan, men 

behøver ikke nødvendigvis å være de samme rammene som kommunikatoren og teksten 

hadde som intensjon. Kulturen handler om de allerede satte rammene som finnes i en kultur, 

det være seg innad i en vennegjeng eller et lokalsamfunn. Rammesetting i, eller av en 

kommunikator, tekst, mottager eller kultur innehar mange av de samme funksjonene: 

seleksjon og markering av elementer, og videre å bruke de markerte elementene til å 
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konstruere et argument om problemer og deres årsakssammenhenger samt evaluering og, 

eller løsning (1993, s. 52-53). Denne oppgaven fokuserer primært på teksten, i tillegg til at 

funnene i teksten kan gi noen uspesifiserte antagelser om hvordan kommunikatoren, i dette 

tilfellet journalister, kan ha tenkt da de skrev tekstene. Dette kan knyttes til nyhetskriterier, 

som presenteres i neste delkapittel. Oppgaven foretar derimot ingen undersøkelser som kan 

underbygge hvordan mottageren tolker teksten. På lik linje med Entman mener Van Gorp at 

tolkningsrammer kan forstås som en prosess som er basert i og knyttet av kultur (Scheufele 

og Tewksbury 2007 s. 13). Kulturelle innvirkninger kan forklare hvilke tolkningsrammer 

mennesker setter ord som fattigdom inn i, der man kan ta utgangspunkt i typiske arketyper 

som kjeltring, offer eller tragisk helt (Van Gorp, 2010, s. 86).  

 

Pan og Kosicki (1993) har identifisert fire strukturer av nyheter som påvirker utviklingen av 

tolkningsrammer: syntaksstrukturer eller ordvalg, tekststrukturer eller bedømmelse av 

nyhetsverdien av en hendelse, tematiske strukturer inkludert tilfeldige temaer for 

nyhetshendelser og retoriske strukturer som også inkluderer stilistiske valg gjort av 

journalisten. Hvert aspekt påvirker og følger hverandre for så å skape en overordnet 

tolkningsramme for dekningen som enten da er tematisk eller episodisk. Episodiske 

tolkningsrammer følger gjerne opp med en gang etter at en hendelse har inntruffet, i mens 

tematiske tolkningsrammer på generell basis ofte dukker opp etter en stund. Iyengar og 

Simon (i Powell, 2011, s. 94) mener at tolkningsrammer med tematisk dekning har et bredere 

omfang og ofte inkluderer politiske debatter, bakgrunn eller konsekvenser. Powell (ibid.) 

fastslår at nyhetsdekningen av terrorisme har blitt tematisk fordi mediene er avhengige av 

offentlige kilder, sikkerhetseksperter og militære, som til sammen utgjør at disse kildene 

samler stemmer og støtte av publikum slik at politikerne får gjennomført sin 

sikkerhetspolitikk. Allern (2015, s. 193-194) viser til Beyer (2012), og vektlegger at 

episodiske rammer ofte blir lite kontekstualisert og mangler bakgrunnsinformasjon i 

motsetningen til de tematiske. Han uthever også at mange nyheter ofte inneholder både 

episodiske og tematiske elementer (ibid.). Denne oppgaven vil først og fremst se på tematiske 

tolkningsrammer, da tematikken og Boko Haram og IS ikke er nye fenomen som sådan. 

Terrorisme har for eksempel vært en del av den politiske agendaen også før, men særlig etter 

11. september 2001.   

 

For denne studien er det relevant å se på hendelser i verden som er blitt fremstilt på 

forskjellig måter av mediene, eksempler av Herman og Chomsky (1988) om dette ble nevnt 
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tidligere i kapittelet. Entman sammenligner mediedekningen av nedskytingen av et Korean 

Air Lines (KAL)-fly i 1983 med nedskytingen av Iran Air-fly i 1988. KAL ble skutt ned av et 

sovjetisk jagerfly, i mens Iran Air ble skutt ned av den amerikanske marinen. I studien 

kommer det frem at KAL-ulykken blir sett på som en større og viktigere hendelse enn Iran 

Air-ulykken. Entman hevder at det humane aspektet av Iran Air-ofrene ble unnlatt og bidro til 

at historien ble mer teknisk, i motsetning til KAL-ofrene hvis historier ble utbrodert og 

inngående beskrevet, som førte til at det ble lett å identifisere seg med ofrene og føle med 

dem. KAL-ulykken var i tillegg mer detaljrik og beskrivende. Avisene fremstilte KAL-

ulykken i størst grad som et angrep, mens Iran Air-ulykken ble fremstilt som en tragedie. 

Flere politiske utfall dokumenterer påvirkningen av de dominerende rammene til begge 

hendelsene, og viser på så måte hvor mye makt som ligger i hvordan hendelser rammes inn 

(1991, s. 25). I tillegg til at makten som ligger bak tolkningsrammer igjen blir illustrert, er de 

to ulykkene et godt eksempel på Herman og Chomskys (1988) verdige og uverdige ofre. Som 

skrevet over fikk KAL-ofrene, i følge Entman (1991) en mer detaljert og sympatiserende 

dekning og ble ansett som større og viktigere. Med Herman og Chomskys terminologi kan 

det påstås at KAL-ofrene, som ble skutt ned av sovjet, ble ansett som verdige ofre, mens den 

nøkterne og mer tekniske dekningen av Iran Air-ofrene gjør dem til uverdige ofre.  

 

2.1.4 Kildenes innvirkning  

På samme måte som propagandamodellen i forrige delkapittel viser til medienes kildebruk og 

makten bak dette, er makten som kan ligge bak en tolkningsramme vesentlig – og her spiller 

også kildene som blir brukt i nyhetssaker en essensiell rolle. På lik linje som Powell (2011) 

påpeker Mansour og El-Kikhia at «media framing can also influence opinion through the 

choices of news sources. Sources differ in credibility and those that are seen as more credible 

can be more persuasive in influencing public opinion» (2003, s. 114). De hevder at Pentagon 

og daværende president Bush sin administrasjon forsøkte å kontrollere den amerikanske 

informasjonsflyten, mens Taliban forsøkte det samme med den afghanske informasjonsflyten. 

Mansour og El-Kikhia mener al Jazeera fungerte som en alternativ kilde siden de hadde 

kilder på innsiden av Afghanistan som kunne gi et innblikk i Taliban sin posisjon og krigen 

sett fra lokalsamfunnets side (ibid., s. 115). Offisielle kilder og kilder fra militære er svært 

mye brukt i nyhetsdekningen av krig, og spesielt amerikansk nyhetsdekning, hvor dette også 

har blitt forsket en del på. Hvis det er konsensus mellom elitekildene er det sannsynlig at 

journalister lar være å undersøke forløpet i hendelsen nærmere, i følge Strömbäck og 
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Dimitrova (2008, s. 207), som tar utgangspunkt i Bennett (2003, 2004). Dette resulterer at det 

ikke er journalister eller redaktører som setter nyhetsagendaen, men de offisielle kildene 

(ibid.).   

 

Lawrence (2010, s. 267) mener også at journalister har lettere for å benytte seg av 

tolkningsrammer som blir satt av autoritetspersoner eller myndigheter når det dreier seg om 

internasjonale nyheter om krig og konflikter. Hun deler nyhetsrammer inn i tre forskjellige 

kontekster; den første omhandler nyheter om utenrikspolitikk, nasjonal sikkerhet, krig og 

internasjonale konflikter. De to andre kontekstene er nyheter om innenrikspolitikk og sosiale 

problemer, og nyheter om valgkampkampanjer. Hun hevder at redaksjoner i fare for å miste 

troverdighet, ofte unnlater å publisere motstridende syn på for eksempel hvorvidt landet deres 

skal gå til krig eller ikke, hvis kilden ikke er troverdig nok. Lawrence hevder også at personer 

som ytret sterke stemmer imot at USA skulle gå til krig mot Irak ble viet mindre spalte- og 

forsideplass. Lawrence konkluderer i forhold til de tre nevnte kontekstene at offisielle 

stemmer og elitepersoner fungerer som hovedkilde når det gjelder de internasjonale nyhetene, 

og at journalister i større grad finner andre vinklinger og flere kilder til å underbygge sakene 

de tar opp i nyheter som tar opp innenrikssaker og valgkampanjer. Lawrence kommenterer 

kildebruken i utenriksnyheter som essensiell, da de kan ha stor fallhøyde hvis ikke kildene er 

troverdige nok. Hun mener, på lik linje med Herman og Chomskys propagandamodellens 

filter om kilder, at motstridende syn fra myndighetenes ståsted får mindre dekning. Det er 

nødvendig å kartlegge hvilke kilder avisene bruker i min egen analyse for å avdekke om det 

finnes lignende mønster i dekningen av IS og Boko Haram. 

 

Til forskjell fra dette delkapittel - som har tatt for seg generelle teoretiske perspektiver rundt 

tolkningsrammer og eksempler på disse - vil neste delkapittelet gå nærmere inn på tidligere 

forskning som involverer tolkningsrammer.  

 

2.1.5 Relevant forskning om tolkningsrammer     

I dette delkapittelet vil jeg kun fokusere på tidligere forskning som omhandler 

tolkningsrammer som er av relevans for arbeidet den kvantitative innholdsanalysen som vil 

bli presentert i de neste kapitlene. Tankard (2003, s. 103) anbefaler å bruke tidligere teori og 

forskning om emnet som skal undersøkes. Grunnen til dette går jeg nærmere inn på i 



 30 

metodekapittelet. De neste avsnittene vil vise eksempler på tidligere utførte rammeanalyser 

med forskjellige metoder om krig, konflikt, ofre og terrorisme.  

Mange forskere finner tolkningsrammer med en induktiv metode, som vil si de avdekker 

tolkningsrammer ved kvalitativt å gå i gjennom et utvalg av nyhetsartiklene i datamaterialet 

og lete etter ord, temaer og lignende før tolkningsrammene blir satt og brukt videre i en 

kvantitativ innholdsanalyse. Slike rammer kalles ofte sakspesifikke rammer (Allern, 2015, s. 

191). Meyer og Kohring (2008) går i gjennom en rekke studier som har kombinert 

innholdsanalyse og tolkningsrammer, og viser til overraskende mange forskningsartikler som 

ikke gjør rede for hvordan de har gått frem i metodekapittelet for å finne tolkningsrammene. 

Dette har jeg selv sett flere eksempler på i forundersøkelsene til oppgaven (for eksempel i 

Yusha’u 2011, Ottosen og Nohrstedt 2014, s. 174 eller Kumar 2010). Beyer (2010) kritiserer 

at denne måten å finne tolkningsrammer på har en tendens til å svekke begrepsvaliditet, 

reliabilitet og analysegrunnlaget, og anbefaler blant annet at det er viktig at rammebegrepet 

ikke  

[… ] vannes ut ved at alle definerer egne rammer etter eget forgodtbefinnende, men at man heller bygger 

videre på de studiene som presenterer lovende strategier for studiet av rammer […] Da behøves en 

forankring i både teoretiske diskusjoner, samt en mer tydelig metodologisk bevissthet rundt studiet av 

rammene (ibid., s. 176) 

 

Beyer (2010) og andre (for eksempel Ihlen 2007) viser også til studier som har kartlagt 

generiske tolkningsrammer, som både har en solid forankring i både rammeteori og metode. 

De generiske tolkningsrammene som er mest kjente er de Matthes og Kohring (2000) har 

utarbeidet etter en grundig gjennomgang av tidligere studier av tolkningsrammer samt prøvd 

dem ut på over 2000 nyhetsartikler. De generiske rammene er konflikt, menneskelige 

interesser/humanitær, økonomisk konsekvens, moral og ansvar. For å avdekke om en 

nyhetsartikkel passer inn i en av disse rammene har Matthes og Kohring utarbeidet spørsmål 

tilhørende hver ramme. Konfliktrammen belyser konflikter mellom personer, grupper eller 

institusjoner. Humanitærrammen fremhever det menneskelige aspektet eller en emosjonell 

vinkling av en hendelse, sak eller et problem. Økonomirammen forteller om de økonomiske 

konsekvensene av en hendelse, sak eller et problem har for grupper, individer, institusjoner 

eller land. Moralrammen beskriver en hendelse, sak eller et problem i konteksten av religiøse 

læresetninger eller moralske resepter. Siden journalister fraviker sin ønskede objektive 

holdning hvis de uttrykker dette med egne ord, blir ofte rammen synlig ved at stemmer som 

støtter journalistens mening blir hørt eller sett. Ansvarsrammen fremstiller et problem eller en 

sak på en måte som ansvarliggjør styresmakter, individer eller en gruppe for enten årsaken 
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eller løsningen på problemet eller saken (2000, s. 95-96). Argumentasjonen over peker i 

positiv retning av å bruke generiske tolkningsrammer som for eksempel kategorier i en 

innholdsanalyse, men Beyer (2010) belyser også Entmans poeng, som «hevder at generiske 

rammer egentlig ikke bør forstås som rammer i det hele tatt, og heller bør kalles skript, fordi 

et konfliktskript fører til en «particular type of story», mens rammer «directly promotes 

interpretations that lead to evaluations» (s. 167). Til tross for de delte synspunktene har jeg 

valgt å inkludere de to generiske rammene humanitær og ansvar som kategorier i den 

kvantitative innholdsanalysen, fordi disse rammene blant annet har blitt brukt av Dimitrova 

og Strömback (2005) og Jasperson og El-Kikhia (2003). Med dette er utgangspunktet mitt en 

deduktiv tilnærming hvor rammer predefineres som  

 

…variabler i en kvantitativ innholdsanalyse, formålet er da å finne ut hvor ofte disse rammene 

forekommer i et større nyhetsmateriale. Dette forutsetter forhåndskunnskaper om rammer som er 

sannsynlige å finne, noe som er lettere med hensyn til mer allmenne, generiske rammer enn de 

saksspesifikke (Allern, 2015, s. 191) 

 

Dimitrova og Strömbäck (2005, s. 409) undersøkte hvilke rammer svenske og amerikanske 

elitemedier brukte under Irak-krigen, og brukte følgende rammer som kategorier i en 

innholdsanalyse: militærkonflikt, menneskelig interesse, ansvar, diagnose, prognose, anti-

krig protest, medias selvreferering. Funnene viste at avisen The New York Times i mye 

større grad brukte militærkonfliktrammen enn det den svenske avisen Dagens Nyheter gjorde, 

som i større grad brukte rammene ansvar og anti-krig i sin dekning. Resultatene kan nok 

delvis forklares med at Sverige innehar en posisjon som nøytrale, mens USA deltok i krigen. 

Jeg har valgt å bruke alle de nevnte tolkningsrammene over som kategorier i min egen 

innholdsanalyse. Rammen «menneskelig interesse» er slått sammen med rammen 

«humanitær», som Jasperson og El-Kikhia (2003, 118-121) sammen med rammene 

«styresett» og «militærkonflikt» bruker i sin studie av CNN og al Jazeera sin mediedekning 

av krigen i Afghanistan, for å se i hvilken grad disse bruker av de ulike TV-kanalene. De 

nevnte rammene vil også fungere som kategorier i innholdsanalysen.  

  

Hvordan ofre fremstilles er en betydelig del av denne studien, da en av variablene i den 

kvantitative innholdsanalysen omhandler sivile ofre. I flere rapporter bestilt av det 

amerikanske forsvaret i etterkant av Abu Ghraib-skandalen kom det frem at i tillegg til 

opprørere og småkriminelle var også mange sivile, inkludert kvinner og barn, fengslet. Om 

ofrene virkelig var terrorister kom ikke frem. I kamper hvor hele landsbyer ble «tatt» av 
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amerikanske styrker forela rapportene at det var vanskelig å få bekreftet hvilke av 

innbyggerne som ble tatt til fange som utgjorde en trussel, eller hvem som var uskyldige 

sivile. I den samme undersøkelsen ble det også sett på hvordan ofrene i Abu Ghraib ble 

fremstilt av Washington Post og CBS Evening News. Forskerne ville vite om ofrene i 

skandalen ble beskrevet i kontekst av terrorismebegrepet eller alternativt som vanlige folk 

med familier, jobber og andre nyanseringer som vitnet om en humanitær ramme. Forskerne 

så på hvilke ord som ble brukt for å beskrive fangene, og unnlot med vilje å notere de mest 

åpenbare beskrivende ordene som fange eller innsatt. Videre så de også etter historier om 

hvordan de innsatte endte opp i Abu Ghraib. Funnene indikerte at til tross for at ofrene i Abu 

Ghraib-skandalen var overraskende usynlige, med tanke på fotomaterialet som lå til grunn for 

skandalen. De ble fremstilt som enkle fanger, uten noen bakgrunnshistorie. 

Terrorbeskrivelsen dukket primært opp når kildene stammet fra Bush-administrasjonen eller 

annet offisielt hold, og disse ble også synlige i det overordnede medielandskapet. Rapporter 

fra Røde Kors viste til at mellom 70 og 90 prosent av de innsatte i fengslet hadde blitt 

feilaktig arrestert. Flere artikler i Washington Post påpekte også dette, men vinklingen 

forsvant (Bennett, Lawrence og Livingstone, 2007, s. 111-115). Det usynlige fokuset på de 

sivile fangene, kan ses i sammenheng med Herman og Chomskys (1988) tese om at de var 

uverdige. At innsatte ble koblet mot terrorisme når uttalelsen kom fra Bush-administrasjonen, 

kan også ses i sammenheng med tolkningsrammen «krigen mot terror», som ble lansert av 

samme administrasjon. En av variablene i innholdsanalysen er «beskrivelse av sivile ofre», 

som i tillegg til variabelen «sivile ofre», er med på å vise hvilket fokus sivile ofre får i 

totaldekningen av de to ekstremistgruppene.    

 

Rammen «krigen mot terror» blir i følge Nagar (2010, s. 542-543) ikke brukt mer enn 

nødvendig av elitemedier fordi disse ønsker å være så nøytrale og objektive som mulig i sin 

dekning – og særlig i konflikter der rammen ikke ville vært unaturlig å bruke. I sin forskning 

hadde Nagar (ibid.) en hypotese som gikk ut på at terrorismebegrepet i større grad ble brukt 

når det var amerikanske ofre blant de drepte. Den stemte ikke overens med funnene hans. De 

få artiklene som forelå og hvor amerikanske ofre ble nevnt, ble for eksempel den 

colombianske FARC-geriljaen satt inn i en «rebell/gerilja»-ramme. En palestinsk 

militantgruppes angrep på en amerikansk konvoi, hvor flere vakter ble drept og skadet, ble 

heller ikke satt inn i terror-rammen. Nagar (ibid.) påpeker at hvis hans studie hadde inkludert 

kommersielle medier ville trolig «krigen mot terror»-rammen i større grad vært synlig, siden 

han hevder at kommersielle medier i  større grad vil adoptere oppfatningen majoriteten har. 
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Nohrstedt og Ottosen (2014, s. 174) ønsket å se hvilke rammer som ble brukt av Aftenposten, 

New York Times og svenske Dagens Nyheter i deres nyhetsdekning av droneangrep. De 

forhåndsoppsatte rammene var: Krigen mot terror, militærteknologi, 

menneskerettigheter/juridiske utfordringer, diplomatisk kontrovers, sivile ofre, sivilt 

bruk/teknologi/underholdning, innenriks/regional og andre rammer. Resultatene viste at 

majoriteten av de analyserte sakene ble satt inn i «krigen mot terror» -rammen og 

militærteknologirammen. Nohrstedt og Ottosen (2014. s. 67) påpeker samtidig at det ligger 

flere agendaer, samt komplekse problemstillinger skjult bak den globale krigen mot 

terrorisme, som for eksempel olje- og vannressurser, religiøse spenninger, og dragninger 

mellom tidligere koloniers løsrivelse og tidligere koloniherrer. Siden det er vanskelig å nekte 

for at rammen «krigen mot terror» har ligget som et bakteppe i mediedekningen siden 2001, 

har jeg valgt å inkludere rammen som en av kategoriene i innholdsanalysen.  

 

I følge Friis (2015, s. 736) spilte halshuggings-videoene en sentral rolle for at rammene rundt 

IS skiftet fra et regional og humanitært problem til en direkte og forestående trussel som 

potensielt kunne spre seg til resten av det internasjonale samfunnet og ramme oss direkte. 

Friis (ibid., s. 745) mener også at videoene har spilt en viktig rolle i at rammene rundt 

konflikten i Irak og Syria har skiftet fra en humanitær krise som krever humanitær respons til 

et nasjonalt sikkerhetsproblem som krever en militær reaksjon og forsterket innsats når det 

gjelder å motkjempe terrorisme.  

 

I dette delkapittelet har alle tolkningsrammene som skal brukes i innholdsanalysen blitt 

presentert og gitt et innblikk i hvor de stammer fra. Felles for alle er at de er blitt brukt før av 

forskere som studerer krig og konflikt. Oppsummert så er disse rammene: Ansvar, Diagnose, 

Prognose, Medias selvrefleksjon, Anti-krig, Militærkonflikt, Styresett, Humanitær (inkluderer 

menneskelige interesse (Dimitrova og Strömbäck, 2008) og sivile ofre (Nohrstedt og Ottosen, 

2014), Krigen mot terror, Regionalt, humanitært problem, Nasjonalt sikkerhetsproblem, Anti-

terrorisme og Andre rammer. I kapittel 3 og i kodeboken (vedlegg 1) vil disse rammene bli 

operasjonalisert og forklart nærmere. 

 

Nyhetskriterier  

I dette delkapittelet vil jeg presentere de mest allmenne nyhetskriteriene, og også se disse i 

lys av utenriksnyheter. Dette kan være med på å belyse hvilke prioriteringer redaksjoner gjør 
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når de velger hvilke saker og hendelser som bli omfattende dekket, og hvilke som ikke får 

like stor dekning.  

 

Galtungs og Ruge nyhetskriterier fra 1965 går ut på at en hendelse må inngå et tidsperspektiv 

som passer mediene, inneholde omfang, klarhet og entydighet, meningsfullhet, og det er en 

fordel at den er overraskende, man ser helst at den har kontinuitet og en variert komposisjon. 

For å dekke utenriksstoff la Galtung og Ruge også til kriterier for å dekke disse. Følgende 

kriterier mener de at vil ha noe å si for hvorvidt en utenriksnyhet vil bli dekket i våre medier: 

elitenasjoner, elitepersoner, personifisering samt om hendelsen kan føre med seg negative 

konsekvenser (Brurås, 2012 s. 26-27). I dag kan disse forenkles med VISA-prinsippet, hvor 

også kriteriene konflikt og eksklusivitet kan tilføyes:  

 

Vesentlighet: Av betydning for mottakerne og, eller viktig kunnskap om samfunnet 

Identifikasjon: Nærhet. Enten sosialt, kulturelt eller geografisk 

Sensasjon: Det oppsiktsvekkende, usedvanlige eller ekstraordinære (ibid.) 

Aktualitet: Noe som skjer nå, ny aktuell kunnskap eller «i tiden». 

 

Oppsummering  

De teoretiske perspektivene som har blitt presentert i dette kapittelet er som følger: Herman 

og Chomsky (1988) sin propagandamodell, hvor filtrene om kilder og anti-kommunisme er 

de mest relevante for resten av oppgaven. I tillegg er Herman og Chomsky (1988) sine 

begreper om uverdige og verdige ofre presentert og er også vesentlige i denne oppgaven. 

Videre har teori om tolkningsrammer blitt presentert, med spesielt fokus på tidligere 

forskning som skal brukes videre i analysen. Makten som ligger i kildene blir omtalt både i 

propagandamodellen og i teori om tolkningsrammer, og utgjør dermed et sentralt emne som 

vil bli nærmere diskutert i analysen. Til slutt har nyhetskriteriene blitt presentert. Disse kan 

være med på å belyse hvilke prioriteringer journalister og aviser gjør når de dekker konflikter 

og utenriksstoff.  
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3 Metode  
«Veien mot målet» er et kjent uttrykk i metodesammenheng. Hensikten med dette kapittelet 

er å forklare hvilke veivalg jeg har stått overfor samt vise og forklare fremgangsmåten jeg har 

benyttet meg av for å finne svarene på det som skal undersøkes. Det overordnete målet med 

et metodekapittel er at det skal være så detaljert og informasjonsrikt at andre forskere skal 

kunne bruke metoden slik den er beskrevet ved en senere anledning til å utføre samme 

undersøkelse og få samme resultat (Fekjær 2013, s. 75). Oppsummert kan dette underlegges 

ett ord, nemlig reliabilitet, som sammen med validitet og generalisering er sentrale begrep 

innenfor vitenskapelig metode, og vil redegjøres nærmere for senere i kapittelet.  

 

Som nevnt i oppgavens innledning er formålet med denne oppgaven å undersøke og 

sammenligne dekningen av to hendelser som IS og Boko Haram står ansvarlig for. Videre er 

målet å se hvilke forskjeller i dekningen som er fremtredende, og sist, men ikke minst, 

forsøke å få frem hvordan ofrene til IS og Boko Haram blir portrettert over en avgrenset 

periode av de seks norske avisene VG, Dagbladet, Klassekampen, Aftenposten, Vårt Land og 

Dagsavisen. En del av disse funnene vil ses i lys av hvilke tolkningsrammer som media har 

brukt. De neste delkapitlene vil gi en innføring i metoden som er brukt og se nærmere på 

viktige begrep innenfor metode. Utvalget og datamaterialet vil også bli diskutert, i tillegg til 

at jeg vil beskrive fremgangsmåten, operasjonalisere variabler og kategorier samt belyse valg 

jeg har stått ovenfor samt gå nærmere inn på utvalget og datamaterialet.  

 

Kvantitativ innholdsanalyse 

Kvantitative innholdsanalyser vekket akademias interesse som et resultat av den effektfulle 

propagandaen som oppsto i mellomkrigstiden. På samme tid brukte akademikere ved 

amerikanske journalistutdanninger kvantitative innholdsanalyser for å redegjøre for hvordan 

aviser hadde systematisk forskjellig innhold, og om avisens politiske vinkling skiftet i takt 

med eierskifte (Østbye et al. 2013, s. 209-210). Ulikt innhold i aviser er et av argumentene 

for at metoden passer godt inn i denne studien. Overordnet kan kvantitative innholdsanalyser 

beskrives som en metode for objektive, systematiske og kvantitative analyser eller 

beskrivelser av karaktertrekk i et budskap (Deacon et al. 1999, s. 115, Neuendorf 2002, s. 1). 

Denne beskrivelsen krever en tydelig problemstilling, fordi metoden gir konkrete svar på 

spørsmålene en stiller. Det er hensiktsmessig å bruke kvantitativ innholdsanalyse som metode 
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når man vil undersøke hvordan en hendelse er dekket i sin helhet eller hvordan et fenomen er 

blitt fremstilt over en gitt tidsperiode og dette involverer en større tekstmengde, som for 

eksempel avisartikler (Østbye et al. 2013, s. 207). Da både Boko Haram og IS har vært 

behørig dekket i norske medier de seneste årene, er en naturlig konsekvens av dette at det er 

et stort antall artikler som må tas i betraktning når det gjelder dekningen av hendelser som 

disse ekstremistgruppene står bak. Kvantitative innholdsanalyser går ikke dypt inn i et 

materiale, men fungerer godt til å se det «store bildet» det vil si skissere trender, avvik eller 

mønstre i store tekstmengder (Deacon et al. 1999, s. 117). Østby et al. (2013) lister opp 

forskjellige formål som kvantitative innholdsanalyser kan tjene medieforskningen, deriblant 

at de kan «teste hypoteser om mål, utvalgskriterier og arbeidsmetoder i mediene» (s. 209). Et 

tidlig eksempel på dette er Johan Galtungs analyse fra 1962, som tar for seg hvilke deler av 

internasjonale pressemeldinger norske medier fremhever (Østbye et al. 2013, s. 227). Denne 

studien søker etter å gjøre noe tilsvarende, og særlig utvalgskriteriene til mediene er relevante 

i den sammenhengen, og gjør at en kvantitativ innholdsanalyse er en egnet metode.   

 

Kvantitet betyr «at vi sikter mot en tallmessig beskrivelse av materialet. Som et minimum må 

vi kunne telle forekomsten av egenskaper» (Østbye et al. 2013, s. 208). Egenskapene fastslås 

i variablene og deler av dette vil legge til rette for den kvantitative analysen. De relevante 

variablene og kategoriene for denne oppgaven tar alle utgangspunkt i de teoretiske 

perspektivene som ble presentert i kapittel 2, og vil bli presentert senere i kapittelet. En 

betydelig forskjell mellom kvalitative og kvantitative studier er at man blant annet må gjøre 

et mer systematisk og strukturert forarbeid når det gjelder kvantitative forskningsopplegg 

(Grønmo 2007, s. 111). En systematisk tilnærming betyr at det er klare rammer for hvordan 

materialet skal undersøkes, dette krever for eksempel tydelige variabler og kategorier – som 

sagt på en annen måte er nært beslektet med objektivitet. Objektivitet i en kvantitativ 

innholdsanalyse handler om nettopp at variablene og kategoriene kan etterfølges av flere enn 

bare forskeren. Dette betyr at det ideelt sett trengs flere kodere (Østbye et al. 2013, s. 208). 

Begrunnet med manglende ressurser har denne oppgaven har kun én koder, meg selv. Dette 

er en svakhet, men det hevdes at det for enhver forsker nærmest er umulig å forholde seg helt 

og holdent utelukkende objektivt (Beyer, 2010). Fordi vi alle er forskjellige vil det alltid være 

innslag av subjektivitet, men som nevnt øker objektiviteten og reliabiliteten betraktelig hvis 

det er anledning for å bruke flere kodere.  
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3.1.1 Reliabilitet og validitet   

All vitenskapelig forskning har formelle krav for at forskningen skal bli mest mulig universal 

og objektiv. De sentrale begrepene overordnet all forskning er generalisering, validitet og 

reliabilitet. Reliabilitet er som allerede nevnt beslektet med objektivitet.  Generalisering 

handler blant annet om redegjørelsen for sentrale begreper som skal brukes i en oppgave. I 

tillegg innebefatter generalisering å vise hvordan begrepene har blitt brukt i tidligere 

forskning, hvorvidt det lyktes samt hvordan en selv skal gjøre nytte av begrepene (Østbye et 

al. s. 234-235). I en kvantitativ innholdsanalyse er reliabilitet og validitet spesielt viktige. 

Reliabilitet går ut på at forskningen skal være pålitelig, og det skal være mulig for andre 

forskere å gjenta den samme undersøkelsen om igjen og oppnå samme resultat (Krippendorff, 

2004, s. 18).  

 

En av de første forskerne som lagde en definisjon på hva en kvantitativ innholdsanalyse er, 

var Bernard Berelson i 1952. Berelson la vekt på hvor viktig det er at utførelsen av en slik 

metode også er systematisk og objektiv (ibid.). Krippendorff (2004) har tatt med seg kravene 

til Berelson og inkludert, forbedret og implementert dem under reliabilitet og validitet. 

Forbedringen går ut på at Krippendorff mener at man må være systematisk og observant på 

validiteten gjennom hele forskningsopplegget, det vil si under prøvetakingen, lesning og 

analysen av de utvalgte tekstene. Han hevder også at Berelson sin definisjon av å være 

systematisk kun gjelder i fasen hvor forskeren kan falle for fristelsen å være selektiv i 

utvelgelsen hun gjør av tekstmaterialet for å gagne sine på forhånd etablerte forestillinger 

(ibid., s. 19). Hvis forskningen ikke er pålitelig, minsker naturlig nok også sjansen for 

validitet som går ut på at resultatet av forskningen blir gyldig. Er forskningen derimot 

pålitelig betyr ikke dette automatisk at forskningen i sin helhet innehar validitet. For å 

tydeliggjøre poenget kan en ta utgangspunkt i at selv om to medievitere ser eller tolker 

akkurat det samme i en tekst betyr ikke dette at resten av akademia ser det på samme måte. 

Kontekst og bakgrunn er avgjørende (Krippendorff, 2004, s. 212-213). Validitet kan altså 

oversettes til gyldighet, og kan i enkelhet sies å handle om man faktisk måler det man skal 

måle (Neuendorf, 2002, s. 112). Forskningsvaliditet inkluderer på mange måter reliabilitet, 

nøyaktighet og presisjon. Sistnevnte betyr bedre forklart at det kan være mer fruktbart å 

konsentrere seg om få og konkrete ting enn å favne bredt (ibid., s. 113). Jeg har selv kjent på 

dette, og avgrenset betraktelig ettersom prosessen har gått sin gang og oppdaget at 

begrensinger er helt nødvendig for at oppgaven skal bli spisset og konkret. Til slutt er det 
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verdt å nevne at Krippendorff (2004) er kritisk til objektivitetsbegrepet og poengterer at: 

«Replicability is measureable and validity is testable, but objectivity is neither» (s. 19). Selv 

om objektivitetsbegrepet blir mindre brukt enn tidligere i mange sammenhenger, sitter det i 

ryggraden og er noe jeg har prøvd å etterstrebe i tillegg til å være observant fra start til slutt. 

 

3.1.2 Utvalg og enheter  

Boko Haram våknet til live igjen i 2009, mens 2013 var året Den Islamske Staten (IS) fikk 

fotfeste som organisasjonen vi kjenner i dag. En studie trenger som tidligere nevnt klare 

avgrensinger, som igjen bidrar til valide og reliable svar. I oppstartsfasen er det lett å favne 

alt for bredt. Selv om gruppene først de senere årene har fått stadig mer oppmerksomhet i 

internasjonal media, ville det å inkludere all mediedekning av disse gruppene utgjort et alt for 

stort datamateriale for en masteroppgave. Noen prøvesøk i avisarkivet ATEKST viste dette, 

med tusenvis av relevante treff på søkeordene «Den Islamske Staten» og «Boko Haram». 

Oppgaven trengte med andre ord avgrensninger, både i forhold til spesifikke hendelser og 

tidshorisont. I og med at ett av oppgavens fokus dreier seg rundt ofrene til de to 

organisasjonene, var det naturlig å ta utgangspunkt i to hendelser som har fått medieomtale. 

Som allerede nevnt er hendelsene som er valgt Boko Harams kidnapping av nigerianske 

skolejenter i den nigerianske byen Chibok, som ligger i staten Borno. Kidnappingen skjedde 

14. april 2014 og artikler fra denne datoen og tre uker frem i tid – til og med 05. mai 2014 - 

er tatt med i utvalget. Den andre hendelsen, utført av IS, er halshuggingen av den 

amerikanske journalisten James Foley som skjedde 19. august 2014. Mediedekning av 

hendelsen til og med 09. september er inkludert. I løpet av denne tidsperioden ble også 

Steven Sotloff drept av halshugging, også han amerikansk journalist.  

 

Enhetene som brukes i denne studien er norske avisartikler. For å få et bredt utvalg er 

Klassekampen, Vårt Land, Dagbladet, Dagsavisen i tillegg til de to største avisene i Norge, 

VG og Aftenposten valgt. Aftenposten ses på som en uavhengig konservativ avis og en 

eliteavis, og har størst opplag av alle norske aviser med oppunder 200.000 aviser hver dag, i 

følge tall fra Mediebedriftenes Landsforening (MLF), fra 2014. VG følger etter med nesten 

140.000 i opplag på hverdager. Den tabloide løssalgsavisen er dessuten den desidert mest 

leste avisen til sammen hvis man inkluderer deres internett- og smarttelefonsider. I følge 

forsiden til VG-nett er over 2,4 millioner innom siden hver dag. Det kan antas at VG i større 

grad blir lest av massene enn Aftenposten. Nisjeavisen Klassekampen, som selv kaller seg 
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venstresidas dagsavis, er desidert den med minst opplag av utvalget, med tilnærmet 20.000. 

Avisen er tatt med på bakgrunn av at den er brukt i tidligere tilsvarende studier, og kan i 

enkelte tilfeller fungere som en motvekt mot de to andre avisene med en redaksjon som 

tenker litt annerledes. De tre avisene kommer ut seks dager i uken, men kun Aftenposten og 

VG kommer i tillegg ut på søndager. Vårt Land, en riksdekkende kristen dagsavis, og 

Dagsavisen
2
 er inkludert for å gjøre undersøkelsen  omfangsrik og inkluderende som mulig. I 

tidsperioden som strekker seg over tre uker etter hver respektiv hendelse er alle trykte så vel 

publiserte artikler på nett valgt. I denne oppgaven betyr mediedekning og artikler, alt av 

redaksjonelt stoff. Debatt-, leserinnlegg og kronikker er altså utelatt.  

 

Avisene er valgt ut på strategisk vis, først og fremst fordi de når ut til en stor del av Norges 

befolkning inkludert de fleste samfunnslag. Et strategisk utvalg har noe å si for 

generaliserbarheten i oppgaven og passer godt til kvantitativ innholdsanalyse. I følge Grønmo 

er strategisk utvalg en god strategi når avisene «ut fra teoretiske og analytiske formål er det 

mest relevante og interessante» (Østbye et al. s. 249). Lokal- og regionsaviser er utelukket på 

grunn av oppgavens begrensninger så vel som at de riksdekkende avisene som er representert 

i denne oppgaven ofte opererer som « […] ”rollemodeller” for journalistikken i andre aviser» 

(Allern 2001, s. 74).  

 

3.1.3 Datamaterialet  

ATEKST, avisarkivet med innhold fra samtlige norske aviser, harblitt brukt for å hente inn 

det relevante datamaterialet. Aftenposten, VG, Dagbladet, Vårt Land, Dagsavisen og 

Klassekampen er alle utvalgsenheter. Avisene er valgt fordi de vil gi et bredt bilde av 

dekningen samtidig som de kommer fra ulike journalistiske tradisjoner.  

Søkeordene som har blitt brukt er «Den Islamske Staten OR James Foley», med videre 

utdyping «IS OR James Foley», «ISIS OR James Foley» samt «ISIL OR James Foley» og 

«Boko Haram OR Chibok». I juni 2014 skiftet gruppen navn fra ISIL (Den islamske stat i 

Irak og Levanten) og ISIS (Den islamske stat i Irak og al-Sham) til IS (Den islamske staten) 

(Globalis, 2015). Søkeordet «IS» gir noen treff om iskrem eller det engelske ordet «is», disse 

ble naturligvis luket ut. ATEKST gir valget mellom AND eller OR som bindeord, OR ble 

valgt ut siden AND ga altfor få treff av ukjent grunn. Det er nærliggende å tro at 

organisasjonene blir nevnt i sammenheng med både halshuggingen og kidnappingen. Så å si 

                                                        
2 «Dagsavisen er uavhengig, men har beholdt en sosialdemokratisk grunnholdning» (Store Norske Leksikon, 

2014) 
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alle artiklene som fikk treff om Boko Haram kunne inkluderes. Jeg tør påstå etter flere søk at 

det trolig ikke finnes artikler om ofrene til Boko Haram og IS uten at organisasjonenes navn 

er nevnt i artiklene. 

 

3.1.4 Variabler og kategorier  

Enheter, variabler og variabelverdier er essensielle begreper i en kvantitativ analyse. I denne 

oppgaven kan disse konkretiseres med artikkel, egenskap og kategori (Østbye et al. 2013, s. 

163). Variablene i denne oppgaven er på et nominalnivå, som i følge Grønmo (2004) er «det 

enkleste og groveste målet. Her brukes tallene for hver av verdiene nærmest som 

merkelapper for å markere at verdiene er forskjellige og gjensidig utelukkende» (ibid.., 

s.115). Grønmo viser til at kjønn er en slik variabel, hvor mann og kvinne er kategoriene til 

variabelen (ibid..). I det siste sitatet er tall nevnt, noe jeg har valgt ikke å operere med, men 

skrive ut navnene på kategoriene mine i kodeskjemaene.  

 

Østbye et al. påpeker at det er viktig å ha analysen i bakhodet allerede i kodingsprosessen, det 

vil si at man bør kun kode det som er relevant for analysen (2013, s. 213-214). Krippendorff 

setter lys på at ulike variabler kan ha noe å si for reliabiliteten til datamaterialet. Vanlige 

variabler som for eksempel dato, lengde eller hvor i en avis en artikkel står, gir pålitelige 

svar, men gir i bunn og grunn ikke ordentlige svar. Utfordringen ligger i de andre variablene, 

de som faktisk betyr noe for det man vil finne ut ofte er vanskelige å kode og gir derfor 

mindre pålitelige resultater (2004, s. 242). Deacon et al (1999, s. 121) påpeker samtidig at en 

gjør lurt i å ikke inkludere variabler en ikke har bruk for i analysen. En kvantitativ 

innholdsanalyse krever et godt planlagt kodeskjema, som bidrar til studiens reliabilitet. Et 

kodeskjema må som nevnt ha gjensidige og eksklusive kategorier tilhørende hver variabel, 

som også vil si at de forskjellige variablene bør ha en «annet»-kategori som kan fungere som 

en oppsamlingskategori. En kodebok (vedlegg 1) er en mer utfyllende og forklarende versjon 

av kodeskjema. Avslutningsvis i dette avsnittet er en oversikt over kodeskjemaet som er 

gjeldende for denne oppgaven. Dette som en innledning til neste delkapittel, hvor en mer 

grundig gjennomgang over hvordan jeg har gått frem og hva jeg har tenkt i forbindelse med 

utvalg av variabler og kategorier finne sted.  

 

Avis 

Dagbladet, VG, Vårt Land, Klassekampen, Dagsavisen og Aftenposten.  
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Sjanger 

Nyhet, reportasje, feature, leder, kommentar, intervju, notis. Alle andre tekster, som for 

eksempel kronikker eller debattinnlegg ble unnlatt i utvalget, derfor er heller ikke en kategori 

som «andre» inkludert her. Forskjellige sjangre kan si noe om avisenes prioritering av saken.  

Kilde 

Ekspert, Politiker, Offisiell, Organisasjon, Sivile ofre, Pårørende, Ekstremist, Opprører, 

Nyhetsbyrå, Andre medier, Journalist og Andre.  

 

Kildenes nasjonalitet 

Norsk, amerikansk, andre NATO-land, nigeriansk, Midtøsten, andre afrikanske land og 

Andre nasjonaliteter. Merk at andre NATO-land ikke inkluderer svenske kilder da disse ikke 

er medlem av NATO.  

 

Sivile ofre 

Lokale ofre, utenlandske ofre.  

 

Beskrivelse av sivile ofre 

Helt, humane beskrivelser, tekniske beskrivelse og andre beskrivelse. 

 

Tema   

USA og verdenssamfunnets rolle, Norges rolle, Lokalsamfunnets rolle, Sivile ofre, Boko 

Haram, Den Islamske Staten (IS), Brutalitet og vold, Fremmedkrigere, Opprørere, 

Journalister og hjelpearbeiders risiko og Andre tema.  

 

Andre tema  

De samme kategoriene som under variabelen Tema.  

 

Tolkningsrammer  

Ansvar, Diagnose, Prognose, Medias selvrefleksjon, Anti-krig, Militærkonflikt, Humanitær, 

Styresett, Krigen mot terror, Regionalt problem, Nasjonalt sikkerhetsproblem, Anti-

terrorisme og Andre rammer  

 

Andre tolkningsrammer 

De samme kategoriene som under variabelen Tolkningsrammer. 

 

Bilde 

IS-bøddel og gissel/offer, Sivile ofre, Ekstremister og Andre bilder.  

 

3.1.5 Fremgangsmåte og operasjonalisering  
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Med utgangspunkt i Grønmos (2007, s. 111-114) fremgangsmåte for en kvantitativ 

innholdsanalyse, er det hensiktsmessig å definere begrepene som er relevante i oppgaven 

først. Det vil si å ta utgangspunkt i tema og problemstilling for oppgaven, for så å liste opp de 

variablene og tilhørende kategorier en finner avgjørende for sin studie. I denne studien har 

jeg tatt utgangspunkt i tidligere forskning om temaer som konflikter og krig, i tillegg til å 

trekke ut emner fra teorikapittelet. Det har også vært nyttig med å se på metodelitteratur om 

generelle variabler, som for eksempel sjanger, fordi disse ofte kan påpeke enkle, men 

pålitelige svar. En kvantitativ studie blir først målbar og dermed pålitelig og gyldig når «[…] 

variablene og verdiene blir operasjonelt definert […]» (Grønmo, 2007, s. 114). I de neste 

avsnittene vil jeg operasjonalisere variablene som brukes i den kvantitative innholdsanalysen.  

 

Variablene jeg bruker er delvis inspirert av en innholdsanalyse gjort av Allern (2001, s. 82), 

dog med en ganske annen problemstilling. Variablene i seg selv er generelle, det er 

kategoriene som gjør at de spisses inn og blir relevante for denne studien. Kategorier er 

nærmere forklart i kodeboken (vedlegg 1). Som nevnt i forrige avsnitt kan avis være en såkalt 

generell variabel. Avisene ble valgt ut på grunnlag av at de gir et bredt bilde av norske 

riksaviser. Avisene i denne oppgaven er seks forskjellige aviser, med ulik bakgrunn, 

opplagstall, tradisjon som til sammen bidrar med en bred tilnærming for å se hvordan norske 

aviser fremstiller ofrene til IS og Boko Haram. En annen generell variabel kan sjanger påstås 

å være, og er vanlig å ha med som en variabel i en kvantitativ innholdsanalyse. Jeg har både 

tatt utgangspunkt i Herman og Chomsky (1988, s . 84) sin kategorisering av sjangre, som 

inkluderer så vel nyhet, ledere og kommentar. Allern (2001, s. 101-102) deler sjangrene inn i 

tre hovedsjangrer, hvor han for eksempel har plassert de tre kategoriene i denne oppgavens 

kodeskjema, nyhet, intervju og notis, under nyhetsjournalistikk. Jeg har valgt å skille disse i 

tre kategorier, men kan ikke bruke kategorien notis til nettartiklene, da denne sjangeren er 

avhengig av et trykt format for å bli synlig på grunn av sin størrelse. Valget av å inkludere 

notis innebar blant annet at jeg valgte å unnlate en variabel om artiklenes størrelse, da dette 

vanskelig lot seg måle i nettartiklene. Det kan argumenteres for at jeg kunne ha talt for 

eksempel antall avsnitt i nettartiklene for å se på størrelsen, men jeg valgte ikke å prioritere 

størrelsen i artiklene nevneverdig.  

 

Med utgangspunkt i Herman og Chomsky (1988) begreper om verdige og uverdige ofre, har 

jeg inkludert variabelen sivile ofre, bilde og beskrivelse av sivile ofre. Førstnevnte variabel 

har kun kategoriene utenlandske ofre, lokale ofre og utenlandske og lokale ofre. Artikler som 
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omtalte sivile ofre i større eller mindre grad ble kodet under variabelen sivile ofre. Dette betyr 

altså at det under alle slags temaer også vil kunne være henvisninger til sivile ofre. 

Variabelen bilde ble inkludert fordi jeg var interessert i å se i hvilken grad avisene brukte 

sivile ofre i sin visuelle formidling. Det nesten ikoniske bildet av den sortkledde bøddelen og 

offeret i oransje fangedrakt, for øvrig den samme type drakt som fanger i det amerikanske 

Guantanamo-fengselet bruker, var slik verden ble kjent med James Foley og IS for alvor. 

Bildet er dermed av interesse for min analyse. Det var lett å få inntrykk av at akkurat det 

bildet var overalt, og det var hovedgrunnen til at jeg ville benytte denne variabelen. Bildet har 

blitt brukt av IS i forbindelse med drapene på mange flere, og har på den måten opparbeidet 

seg en slags symbolsk status. De andre kategoriene var; sivile ofre, ekstremister og andre. 

Under kategorien sivile ofre ble alle sivile ofre som følge av IS og Boko Harams herjinger 

inkludert, også såkalte «sivile» bilder av de amerikanske journalistene. Kategorien 

ekstremister ble inkludert for å se hvilket fokus som ble gitt den «andre parten» i denne 

konflikten.  

 

Variabelen beskrivelse av sivile ofre hadde et annet utgangspunkt enn de andre variablene når 

det gjaldt å kartlegge de tilhørende kategoriene. Jeg ønsket å se hvordan avisene beskrev 

ofrene, og utførte en såkalt iterativ koding, som er en slags kvalitativ fremgangsmåte. I 

kodingen av datamaterialet, plasserte jeg alle utsagnene som omhandlet ofre, eller ofrene 

direkte, i en egen kolonne i kodeskjemaet. Jeg samlet så alle utsagnene i et eget dokument, og 

leste mer nøye i gjennom de før jeg skapte kategorier basert på gjentagende ord eller 

beskrivelser. Jeg har latt meg inspirere av hvordan Larsson og Moe (2014) og Bennett, 

Lawrence og Livingstone (2007) bruker metoden, og hvordan Bassett (2010) forklarer den. 

Det var kun beskrivelser der enten journalisten selv brukte følelsesladde ord som 

«dramatisk», eller avsnitt der kilder som uttalte seg om ofrene ble referert til. Kategoriene 

som til slutt sto ut, forsøksvis ved å trekke ut overordnete beskrivelser, var følgende:  

Helt: Utsagn som «Han ofret livet sitt for å vise verden lidelsene i Syria», «Han ble tatt som 

gissel for nesten to år siden i Syria, og rapporterte derfra som en modig journalist» eller «[…] 

han ga sitt liv så leserne skulle ha tilgang på informasjon fra noen av de farligste stedene i 

verden».  

Humane beskrivelser: Kategorien inkluderer detaljerte beskrivelser av ofrene, som «Legene 

plukket ut en ti centimeter lang metallbit ut av såret».  Navn, familieforhold, privatliv, 

positive egenskaper som medmenneskelighet, er inkludert. Navnet på kategorien er inspirert 
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av Entman (1991), og kategoriens innhold er inspirert av både Entman (1991) og Herman og 

Chomsky (1988) – basert på hvordan ofre fremstilles på ulike måter. 

Tekniske beskrivelser: Ofrene beskrives på teknisk vis, som vil si i form av tall, eller 

overflatiske og uspesifiserte og lite detaljrike beskrivelser, som for eksempel: «Siden 2009 

har gruppa drept tusenvis av mennesker og flere av angrepene har vært rettet mot ungdommer 

på kristne internatskoler». Når det fokuseres på generelle beskrivelser av flere menneskers, 

kodes disse også som tekniske. Navnet på kategorien er inspirert av Entman (1991), som gjør 

forskjell på hvordan ofre fremstilles eller beskrives basert på humane eller tekniske 

beskrivelser.  

Andre beskrivelser: Andre beskrivelser enn de nevnte kategoriene. Ett utsagn kan kun bli 

kodet under én kategori, som vil si at selv om flere kategorier er synlige i utsagnet, vil den 

beskrivelsen som står sterkest ut, bli kodet. Avisene bruker ofte de samme sitatene, fra for 

eksempel pårørende eller president Obama – til tross for dette er alle sitat eller beskrivelser 

kodet som isolerte enheter.   

 

I følge Allern (2001, s. 83) kan kildene si mye om journalistiske prioriteringer, selv om det er 

viktig å nevne at flere kilder ikke nødvendigvis betyr at artikkelen går mer i dybden av den 

grunn. Kildenes rolle i mediene er også nevnt ettertrykkelig i kapittel 2. Jeg har tatt 

utgangspunkt i Herman og Chomsky (1988, s. 25) og Ottosen (2007, s. 33) sine 

kildekategorier. Kategoriene journalist, ekstremist og opprører ble inkludert for å spisse 

variabelen og gjøre den så spesifikk som mulig. Det kan argumenteres for at det er 

unødvendig, da en kvantitativ innholdsanalyse skal holde seg på et mer overordnet nivå enn 

for eksempel en kvalitativ analyse. Kildene ble talt opp i antall per artikkel, dermed kunne én 

artikkel ha enten et stort eller lavt antall kilder. Jeg har valgt ikke å gjøre forskjell på hvorvidt 

én kilde mer fremtredende enn andre, som Allern (2001, s. 82) gjør, eller redegjøre for 

hvorvidt kildene fungerte som primær- eller sekundærkilder.  Dette betyr at hvis  det i en 

artikkel refereres til en kilde som har snakket med en annen avis, teller dette som to kilder.  

 

Variabelen kildenes nasjonalitet ble tatt med for å få en oversikt over hvor kildene stammer 

fra, og er inspirert av kategoriene til Ottosen (2007, s. 34). Som nevnt i kapittel 2, kan for 

eksempel offisielle kilder som stammer fra Norge eller USA si noe om journalistenes 

prioritering, bruk av andre kilder, og i forhold til tolkningsrammer - si noe om hvor makten 

ligger. Kildekategorien nyhetsbyrå ble kodet som andre nasjonaliteter under denne 

variabelen på grunn av de største nyhetsbyråenes verdensomspennende funksjon og 
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journalistiske tilstedeværelse på et stort antall steder. Dette mener jeg er en gyldig grunn, i 

stedet for å kode for eksempel det franske nyhetsbyrået AFP under kategorien andre NATO-

land, fordi det kan bidra til et feilaktig inntrykk av at kilden utelukkende for eksempel 

fremstiller franske interesser eller verdier. 

 

Avisartiklenes tema kan i stor grad kartlegges gjennom innhold, overskrift, ingress eller 

uthevete sitater i artikkelen (Allern, 2001, s. 120). Jeg tok utgangspunkt i dette da jeg utøvde 

en eksplorativ fremgangsmåte i arbeidet med å kartlegge temaene for artiklene. Jeg så på 

artikler om IS og Boko Haram fra en lengre tidsperiode, og kun trykte artikler. Inspirert av 

Allern (ibid.) noterte jeg overskriftene i et skjema kombinert med å skrive ned innholdet av 

artiklene i stikkordsform. Dette resulterte i tosifrete såkalte emner, som igjen resulterte i å slå 

sammen lignende temaer for til slutt å ende opp med de såkalte hovedtemaene, som står på s. 

42. De samme kategoriene ble brukt under variabelen «andre tema», som jeg ønsket å ha med 

for å få et bredere innsyn i hva artiklene handlet om. En artikkel inneholder i de aller fleste 

tilfeller flere enn ett tema. Dimitrova og Strömbäck (2008) trekker for øvrig frem tema i 

artiklene som et godt utgangspunkt for de tolkningsrammene som så blir gjeldende. 

 

3.1.6 Variabelen «tolkningsramme» 

Som nevnt i kapittel 2 tar jeg hovedsakelig utgangspunkt i tolkningsrammene Dimitrova og 

Strömbäcks (2008) bruker i sin forskning om hvilke tolkningsrammer svenske og 

amerikanske aviser brukte i sin dekning av Irak-krigen i 2003. Dimitrova og Strömback 

(2008, s. 209) begynte med å se på tidligere forskning om tolkningsrammer brukt i 

forbindelse med krig og lagde seg i tillegg en oversikt over det overordnede innholdet av 

nyhetsartikler om Irak-krigen. For å danne seg en forestilling om hvilke rammer som var 

gjeldende støttet de seg på Entmans definisjon av rammer, som er å velge noen aspekter av en 

oppfattet virkelighet og gjøre dem mer fremtredende i for eksempel en nyhetstekst (Entman, 

1993, s. 52-53). Videre bestemte de seg for at om en ramme skulle være gjeldende i deres 

undersøkelse måtte minst én av Entmans (1993, s. 52-53) fire rammefunksjoner komme til 

syne i artikkelen. Disse funksjonene er: 1)å fremme en bestemt problemdefinisjon, 2)tolke 

årsaken til problemet som blir fremmet, 3)tilføre en moralsk evaluering eller 4)komme med 

forslag til løsninger på problemet eller hendelsen som er beskrevet. For å operasjonalisere 

tolkningsrammene tok Dimitrova og Strömbäck (2008) utgangspunkt i Tankards 

retningslinjer. Disse er allerede nevnt i teorikapittelet, men blir repetert her: Overskrift, 
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underoverskrifter, bilde, bildetekst, ingress, valg av kilde(r), valg av sitater, forstørrende sitat 

i teksten for ekstra synlighet, logoer (i en artikkelserie, en katastrofe eller lignende), 

fortellingsstruktur og kontekst, statistikker og grafer og til slutt; konkluderende uttalelser 

eller avsnitt i en artikkel (Tankard, 2003, s. 100-101). Neste steg Dimitrova og Strömbäck 

(2008) utførte var å avdekke tolkningsrammer hvis:  

 

salient words, phrases, metaphors, thematic structures, or other framing devices were used in the text of 

the news article, with more prominent placement (e.g. headlines, lead paragraphs, pull-out quotes) 

carrying heavier weight (s. 209-210). 

  

Dimitrova og Strömbäck (2008) tar utgangspunkt i deler av Tankard (2003) sine 

retningslinjer for å avdekke tolkningsrammer – Tankards (2003) egen oppskrift i sin helhet er 

slik: 

1) Make the range of possible frames explicit, 2)  Put the various possible frames in a manifest list, 3) 

Develop keywords, catchphrases and symbols to detect each frame, 4) Use the frames in the list as 

categories in a content analysis, and 5) Get coders to code articles or other kinds of content into these 

categories (s. 102). 

 

Til forskjell fra Dimitrova og Strömbäck (2008), som jobber induktivt med å kartlegge 

rammer basert på artiklenes tema, har jeg som nevnt i kapittel 2 valgt å gå den deduktive 

veien, nemlig å ta utgangspunkt i tidligere forskning, som jeg gjør ved å ta i bruk Dimitrova 

og Strömbäck (2005), Jasperson og El-Kikhia (2003), Nohrstedt og Ottosen (2014) og Friis 

(2015) sine allerede utforskete rammer. Beyer påpeker at tidligere forskning har «…operert 

med en strategi om å kode den dominerende rammen […], fordi det nesten alltid vil være 

elementer fra andre rammer tilstede» (ibid., s. 167), og problematiserer igjen utfordringen 

dette skaper med tanke på reliabilitet og begrepsvaliditet fordi en overordnet ramme som for 

eksempel spillrammen vil være for generell og favne for bredt til at innholdet i rammen 

kommer frem (ibid.). I denne oppgaven er dette løst ved at det vil være to variabler vil 

fungere som henholdsvis «hovedramme» og «andre rammer». I avsnittene under gjør jeg rede 

for hvordan jeg har brukt kategoriene som utgjør variabelen tolkningsramme. 

 

Ansvar (Dimitrova og Strömbäck, 2005, s. 406) 

Denne rammen overgriper så vel som direkte ansvar, altså artikler som skriver om for 

eksempel bøddelen som drepte James Foley, så vel som den større konteksten ansvar kan ses 

i. Eksempler på dette er for eksempel IS eller Boko Haram, eller på et høyere nivå: 

lokalsamfunnets rolle, nasjonalsamfunnets rolle eller verdenssamfunnets rolle. 
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Diagnose (ibid.) 

Denne rammen dekker en bredere diskusjon om hva som forårsaket hendelsen. Det er 

nødvendig å konkretisere ordet hendelse, som i denne sammenhengen kan være halshugging 

eller kidnapping isolert sett, eller igjen trekke i større tråder, altså Boko Haram eller IS som 

hendelse eller fenomen. Hvilke elementer eller hva i lokalsamfunnet, regionen, eller 

verdenssamfunnet gjorde eller forårsaket at disse gruppene fikk vokse frem?  

 

Prognose (ibid.) 

Rammen dekker en bredere diskusjon om hva de mulige konsekvensene av hendelsen er. 

Hendelse kan også her bety halshugging og kidnapping isolert sett, men også se på hvorfor 

eller hvordan gruppene har kommet i den fremtredende posisjonen de er i. Rammen er synlig 

i artikler hvor for eksempel prognoser for fremtiden til Irak, Syria eller Nigeria er inkludert. 

Rammen dekker også  hvordan lokalsamfunnet, regionen eller verdenssamfunnet kommer til 

å reagere på hendelsene.  

 

Medias selvrefleksjon (ibid.) 

Rammen vektlegger medias og journalisters rolle og involvering i krigen. Artikler som 

nevner journalister i fangenskap, deres risiko i arbeid i konfliktsoner og krig, går inn under 

denne rammen. Artikler som reflekterer over andre sider ved journalistrollen er også 

inkludert.  

 

Anti-krig (ibid.) 

Rammen vektlegger ødeleggelsene krigen har forårsaket. Dette inkluderer uttalelser om 

ettervirkningen av bombingen og det totale skadeomfanget inkludert antall ofre.  

 

Styresett (Jasperson og El-Kikhia, 2003, s. 116 ) 

Rammen vektlegger støtte for regjering, styresmakter eller politiske ledere i de involverte 

landene. Det er ikke så lett å avdekke om avisen selv støtter styresmakten, da de skal være en 

nøytral aktør. Her spiller også kildeaspektet inn. Jeg har brukt styresett-rammen når det 

kommer tydelig frem fra kilder at de støtter regjering, styresmakter eller politiske ledere, for 

eksempel vestlige ledere støtter Irak, Iran eller andre, eller vestlige ledere støtter andre 

vestlige leder.  

 

Militærkonflikt (Jasperson og El-Kikhia, ibid. og Dimitrova og Strömbäck, 2005, s. 406) 

Rammen vektlegger den militære konflikten eller en militæraksjon og fokuserer på tropper, 

utstyr osv. Dette gjelder både internasjonale og lokale militære bidrag. I de artiklene hvor 
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Norges, USAs eller verdenssamfunnets eller lokalsamfunnets bidrag i form av luftangrep, 

Norges osv. blir rammen brukt.  

 

Humanitær  (Jasperson og El-Kikhia (2003, s. 116) 

Rammen vektlegger bilder av konfliktens ofre, særlig lidelsene og skadene forårsaket av 

krigen. Menneskene i hendelsene står i fokus, og kan ha «myke nyheter»-fokus på den 

vanskelige situasjonen de involverte partene er i. Jeg har brukt rammen konsekvent i 

dekningen av de sivile ofrene, som ikke er en del av kampene. Artikler som omhandler IS 

eller Boko Harams medlemmer, gruppens daglige virke osv. har ikke gått under denne 

rammen da jeg mener at de ikke er konfliktens ofre da de selv i de aller fleste tilfeller har 

valgt å gå inn i gruppene. Men dette kan selvsagt diskuteres, siden det kan gi indikasjoner på 

at media forsøker å dekke saken fra flere sider. At det ikke bare er død og fordervelse. Det 

kan selvsagt også diskuteres om barn av IS- eller Boko Haram-medlemmer er ofre, for det vil 

mange argumentere for at de er. Artiklene som har et mer «mykt» fokus på IS eller Boko 

Haram er kodet under rammen andre rammer i denne oppgaven, fordi det vil gjøre rammens 

funn mer konkrete og transparente.    

 

Anti-terrorisme 

Hvis jeg tar utgangspunkt i Herman og Chomsky (1988) anti-kommunisme-filter, tas denne 

rammen med når det kommer frem at aktører kjemper aktivt mot terror. Et viktig poeng her er 

at terrorisme i sin enkle og grufulle form vil være noe de aller fleste mennesker være enige i 

at de er imot. Det samme kan ikke sies om kommunismen som er en politisk ideologi, og ikke 

oppfordrer til vold eller drap på sivile, uten å glemme de mange lidelseshistorier fra nettopp 

kommunistregimer i nær fortid. Det kan argumenteres for at de aller fleste artiklene fremviser 

et åpent eller skjult, men likevel aktivt anti-terror budskap, men artiklene som er kodet under 

denne rammen har en fremtredende stemme mot de radikale ekstremistgruppene. Et eksempel 

på dette er norske muslimers demonstrasjonstog mot Profetens Ummah og IS. 

 

Regionalt problem (Friis, 2015) 

Denne rammen vektlegger at IS og Boko Haram er et regionalt, humanitært problem. Friis 

(ibid.) mener at dette endret seg etter at videoen av halshuggingen var et faktum, og at det da 

skiftet til en direkte og forestående trussel som potensielt kunne spre seg til resten av det 

internasjonale samfunnet og ramme det direkte. Jeg bruker rammen hovedsakelig når det kun 

er det regionale i fokus. Dekningen av IS, der datautvalget først starter dagen da videoen av 

drapet på Foley ble offentliggjort, kan derfor indikere at denne rammen ikke er så aktuell der.  
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Nasjonalt sikkerhetsproblem (Friis, 2015) 

Som over, mener Friis (2015) at i IS sitt tilfelle, skiftet rammene rundt Irak og Syria etter at 

videoene ble sluppet - fra et humanitært problem som krevde humanitær respons til et 

nasjonalt sikkerhetsproblem som krevde militære reaksjoner i tillegg til forsterket innsats når 

det gjelder å bekjempe terrorisme. I artikler hvor fremmedkrigeres hjemkomst blir nevnt og 

ved  eventuelle nasjonale terrorangrep, blir rammen tatt i bruk.  

 

Krigen mot terror (Nohrstedt og Ottosen, 2014, s. 174) 

Rammen har vært mye tatt i bruk i forbindelse med Afghanistan og Irak-krigen, og ble i sin 

tid lansert av USAs daværende president George Bush etter terrorangrepene i 2001. I 

kjølvannet av 9/11 samt de to nevnte krigene har mange medieforskere sett på medias bruk av 

denne tolkningsrammen. Disse artiklene stammer i stor grad fra midten av 2000-tallet. Etter 

Obama ble USAs president i 2008 gikk han i større grad vekk fra retorikken om «krigen mot 

terror», det samme virker det som at norske styresmakter har gjort. For som de sier: 

terrorisme eller terror er ikke en krig som har en slutt – det er ikke et land som overgir seg 

når den andre parten seirer – terrorisme er en metode, og det blir feil å sette en metode i 

sammenheng med krig. Jeg synes likevel rammen er interessant, både fordi den er 

kontroversiell, men også fordi den ikke i like stor grad som før er akseptert å bruke (mest av 

alt fordi avisens kilder har sluttet å bruke den). Rammen fungerer også som en moderne 

utgave av Herman og Chomskys (1988) anti-kommunist filter. Selv om jeg mener at det kan 

argumenteres for at alt bidrag, både militært og humanitært, isolert sett kan gå under en 

terminologi à la «krigen mot terror» eller «kampen mot terror» - fordi det jo i bunn og grunn 

er det det er – hvis man ikke spekulerer i interesser bak denne krigen, som mediene i liten 

grad gjør, er det kun artikler som eksplisitt tar opp ordrett «krigen mot terror» eller «kampen 

mot terror» som er kodet under rammen.    

 

Refleksjoner 

Av de 643 artiklene forekommer det at artikler er lagt ut både på nett og i avisen. Av og til er 

disse identiske, andre ganger er det gjort små forandringer i form av en ny overskrift eller 

lignende. Jeg har valgt å kode alle artiklene, også de som både er publisert på trykk og nett -

dette fordi det ville vært vanskelig å begrunne valg av om artikkelen skulle bli kodet som en 

nettartikkel eller trykt sak. Etter hvert som jeg begynte å kode artiklene, ble jeg oppmerksom 

på at Vårt Land ikke hadde publisert noen saker om Boko Haram i det forespeilede 
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tidsrommet. En forklaring kan være at mediedekningen av Boko Haram var liten 

sammenlignet med dekningen av IS i de respektive ukene. En annen forklaring kan være at 

det ble publisert artikler i tidsrommet, men at ATEKST eller Vårt Land selv ikke har sørget 

for at artiklene ligger i databasen. Til tross for dette, mener jeg at det er relevant å ha med 

Vårt Land som en del av utvalget. Siden jeg har valgt å bruke ATEKST som database for 

artiklene som er gjenstand for analyse, tar jeg dermed utgangspunkt i at avisen ikke publiserte 

noen artikler om Boko Haram i tidsrommet. Før jeg gikk i gang med datainnsamlingen 

registrerte jeg at NRK sine korrespondenter
3
 i Afrika rapporterte en god del om Nigeria og 

Boko Haram, og hadde i utgangspunktet lyst til å inkludere NRK nett på grunn av dette. Men 

på grunn av metodiske utfordringer som går ut på at NRK sine nettartikler ikke kan sidestilles 

med trykte aviser og nettaviser, valgte jeg å unnlate denne kilden.    

 

På lik linje med variabelen størrelse, er vinkling en variabel som ofte brukes. Da gjerne med 

kategoriene positiv, nøytral og negativ. Det kan være utfordrende og bastant å påstå en av 

delene, og jeg unnlot å inkludere denne variabelen da majoriteten av sakene om Boko Haram 

og IS de hadde et «dystert» tema. Det kan selvfølgelig argumenteres for at variabelen burde 

vært med, for det er eksempelvis selvfølgelig positivt når norske muslimer går i 

demonstrasjonstog mot brutaliteten IS utviser.  

 

Jeg valgte bort muligheten av å benytte elektroniske statistikkprogram som for eksempel 

SPSS, som er velegnet til statistisk analyse. Jeg valgte i stedet å gå for å gå for en manuell 

fremgangsmåte ved hjelp av Excel og god, gammeldags hoderegning. Dermed ble blyant og 

viskelær følgesvenner, for til tross for at jeg er den eneste som har kodet artiklene, har jeg 

ofte måttet gjøre dette flere ganger for at alle tallene skulle stemme overens med hverandre. I 

etterkant ser jeg derfor absolutt fordelene ved å bruke et elektronisk program, spesielt i 

arbeidet med å kunne måle data opp mot hverandre, der kombinasjoner av forskjellige 

variabler og kategorier sannsynligvis kunne bidratt til interessante funn. I tillegg ville et 

program som SPSS laget en tabell eller figur ved hjelp av to tastetrykk, mens det tar 

overraskende lang tid å lage tabeller på egenhånd. Med andre ord ville jeg ikke nølt med å 

bruke et program som SPSS hvis jeg skal gjøre kvantitative analyser senere i livet.  

                                                        
3
 Christine Præsttun og Sverre Tom Radøy 
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4 Resultater 
I dette kapittelet vil funnene av den kvantitative innholdsanalysen bli presentert. Kapittelet er 

bygget opp etter hver variabel, det vil si at dekningen av IS og Boko Haram vil bli presentert 

under hver deloverskrift. Nettaviser og papiraviser vil bli slått sammen da alle artiklene 

samlet sett representerer avisens dekning av saken. Utvalget til analysen var tre uker etter de 

respektive hendelsene – drapet på den amerikanske journalisten James Foley i Syria og 

kidnappingen av de nigerianske skolejentene i Chibok, Nigeria. Det totale antallet artikler er 

642.  

 

Nyhetsdekningen av IS og Boko Haram 

Tabell 1 viser saker fra hver avis publisert på trykk og nett som omhandler IS mellom 

19.8.2014-9.8.2014:  

Avis Papir Nett Til sammen 

Klassekampen  37 5 42 

Aftenposten 45 97 142 

Dagsavisen  53 34 87 

Vårt Land 27 19 46 

Dagbladet 18 98 116 

VG 32 115 147 

Totalt  212 368 580 

Prosent 37 63 100 

Tabell 1 

Den totale nyhetsdekningen av IS i Klassekampen, Aftenposten, Dagsavisen, Vårt Land, 

Dagbladet og VG 19.8.2014 - 9.8.2014 består av 212 artikler publisert på trykk og 368 

publisert på nett, som utgjør henholdsvis 37 prosent og 63 prosent. VG har det høyest antallet 

artikler totalt, med 147 til sammen. Klassekampen har det laveste antallet med totalt 42 

artikler. Av nettartikler er det VG som har flest publiserte artikler, med 115. Dagsavisen har 

det høyest antall publiserte artikler på trykk, med 53 stykker. Dagbladet har 18 artikler på 

trykk, og dermed færrest. Klassekampen publiserte i perioden fem artikler på nett, og er 

dermed den avisen med færrest publiserte artikler på nett.  
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Tabell 2 viser antall saker som omhandler Boko Haram fra hver avis på trykk og nett mellom 

14. 4.2014 - 5.5.2014:  

Avis Papir Nett Til sammen 

Klassekampen  1 8 9 

Aftenposten 7 15 22 

Dagsavisen  4 2 6 

Vårt Land 0 0 0 

Dagbladet 1 9 10 

VG 3 12 15 

Totalt  16 46 62 

Prosent 26 74 100 

Tabell 2 

Den totale nyhetsdekningen om Boko Haram i Klassekampen, Aftenposten, Dagsavisen, Vårt 

Land, Dagbladet og VG mellom 14.4.2014 - 5.5.2014 består av 16 artikler publisert på trykk 

og 46 artikler publisert på nett, dette utgjør henholdsvis 26 prosent og 74 prosent. Søket i 

ATEKST ga ingen treff på Vårt Land i denne perioden, verken på trykk eller på nett. 

Aftenposten har flest artikler publisert både på trykk og nett, med henholdsvis syv og 15 

artikler. Dagbladet har færrest artikler publisert på trykk og nett, med henholdsvis én og to 

artikler.  

 

4.1.1 Sjanger 

Tabell 3 viser hvilke nyhetssjangre avisene tok i bruk under dekningen av IS mellom 

19.8.2014-9.8.2014:  

Avis Nyhet Reportasje Intervju Feature Kommentar Leder Notis* 

Klassekampen  22 3 1 0 7 1 8 

Aftenposten 98  16 8 0 10 1 9 

Dagsavisen  56 15 0 0 9 2 5 

Vårt Land 26 3 4 0  4 4 5 

Dagbladet 102 1 3 0 7 3 0 

VG 112 14 7 1 10 1 2 

Totalt  416 52 23 1 47 12 29 

Prosent 71,7 9 4 0,2 8,1 2 5 

Tabell 3 

*Gjelder kun for papiravis  
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416 av artiklene om IS er nyheter. 52 av artiklene er reportasjer, og er dermed den nest største 

kategorien til tross for at gapet til antall nyheter er stort. Én av enhetene er en featureartikkel, 

og produsert av VG. Med 112 nyhetsartikler, har VG flest i denne kategorien mens Vårt Land 

har 26, og dermed færrest. Vårt Land har derimot flest ledere-artikler som omtaler IS, med 

fire totalt. Dagbladet har tre ledere, Dagsavisen to, og Aftenposten og VG én hver i perioden 

som strekker seg over tre uker. Både VG og Aftenposten har flest publiserte kommentarer, 

henholdsvis ti hver, i mens Vårt Land har fire og dermed færrest kommentarer. Aftenposten 

har flest notiser på trykk, mens Dagbladet ikke hadde noen notiser på trykk i perioden. Med 

unntak av featureartikler, har alle avisene treff i alle kategorier, bortsett fra at Dagsavisen 

heller ikke publiserte intervju under perioden.  

 

Tabell 4 viser hvilke nyhetssjangre avisene tok i bruk under dekningen av Boko Haram 

mellom 14.4.2014-5.5.2014:  

 
Avis Nyhet Reportasje Intervju Feature Kommentar Leder Notis* 

Klassekampen  9 0 0 0 0 0 0 

Aftenposten 11 5 1 1 2 0 2 

Dagsavisen  2 2 0 0 0 0 2 

Vårt Land 0 0 0 0 0 0 0 

Dagbladet 9 0 0 0 0 0 1 

VG 11 2 0 0 0 0 2 

Totalt  42 9 1 1 2 0 7 

Prosent 68 14 2 2 3 0 11 

Tabell 4 

*Gjelder kun for papiravis  

 

Av 62 artikler er 42 nyheter, etterfulgt av ni reportasjer, to kommentarer, henholdsvis ett 

intervju og én feature-artikkel. Det ble ikke publisert noen ledere i tidsrommet som 

omhandlet Boko Haram. Aftenposten og VG publiserte flest nyheter, i alt 11 hver. 

Aftenposten publiserte fem reportasjer, ett intervju og én feature-artikkel. Både Dagsavisen 

og VG publiserte to reportasjer hver, men utover det, med unntak av Aftenposten, publiserte 

de utvalgte avisene kun nyheter. Som tidligere nevnt publiserte ikke Vårt Land noen saker 

om Boko Haram verken på trykk eller nett under perioden på tre uker, med utgangspunkt i 

ATEKST.  
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4.1.2 Tema 

Tabell 5 viser hvilke hovedtema som er fremtredende i artiklene om IS mellom 19.8.2014-

9.9.2014:  
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 D
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N
ett 

P
a
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ir 

N
ett 

P
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p
ir 

N
ett 

P
a

p
ir 

USA, 

verdenssamf. 
1 9 22 12 6 11 1 7 22 6 21 6 124 21 

Norges rolle 1 6 15 5 14 9 6 7 12 1 15 5 96 17 

Lokalsamf. 1 6 10 6 4 11 1 4 5 0 12 2 62 11 

Sivile ofre 1 7 18 7 2 9 3 1 30 3 33 6 120 21 

Fremmed- 

krigere 
1 3 7 2 1 2 0 1 5 1 10 4 37 6,5 

Journalister, 

hjelpearb. 

risiko 

0 0 4 5 0 1 0 2 1 0 1 0 14 2 

IS 0 1 7 5 2 2 1 0 6 5 10 3 42 7 

Terrorisme 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 8 1 

Ekstremister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0,5 

Opprørere 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 7 1 

Vold og 

brutalitet 
0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6 1 

Andre tema 0 3 12 1 3 6 6 5 15 0 7 3   61 11 

Tabell 5 

*Kategorien Boko Haram er ekskludert fra tabellen da den ikke forekom som hovedtema hos noen av enhetene 

om IS.  

 

Av totalt 12 temakategorier er USA/verdenssamfunnets rolle det hovedtemaet som går igjen i 

flest artikler, med 124 artikler av totalantallet. Aftenposten er avisen som har flest artikler 

innenfor dette temaet, med 34 artikler, mens Vårt Land har færrest, med åtte artikler. Av 

Klassekampens hovedtemaer er det også USA/verdenssamfunnets rolle som går igjen flest 

ganger. Temakategorien Sivile ofre inneholder 120 artikler, der VG har flest med totalt 39 

artikler, mens Vårt Land har fire artikler, og dermed færrest. Av Dagbladets artikler har også 

flest av dem sivile ofre som hovedtema. Dagsavisen og Vårt Land har flest artikler med 

hovedtema Norges rolle. Ekstremister er hovedtemaet i tre artikler, og den kategorien med 

færrest artikler. Andre tema og lokalsamfunnets rolle har henholdsvis 11 prosent, mens IS og 

Fremmedkrigere har syv og 6,5 prosent.  
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Tabell 6 viser hvilke hovedtema som er fremtredende i artiklene om Boko Haram i perioden 

mellom 14.4.2014-5.5.2014: 
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USA, 

verdenssamf. 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 

Lokalsamf. 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 7 11 

Sivile ofre 7 1 10 3 1 3 0 0 6 1 8 3 43 69 

Boko Haram  0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 6 10 

Andre tema 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 

Tabell 6 

*Kategoriene terrorisme, Norges rolle, ekstremister, vold og brutalitet, journalister og hjelpearbeiders risiko, IS 

og opprørere er unnlatt i tabell 6 da de ikke forekom i artiklene.  

*Vårt Land har ingen artikler om Boko Haram på perioden over tre uker etter 14.4.2014. 

 

Temakategorien Sivile ofre er den mest brukte, med 69 prosent. Klassekampen, Aftenposten, 

Dagsavisen, Dagbladet og VG har alle dette hovedtemaet i de fleste av artiklene i utvalget. I 

synkende rekkefølge følger temaene lokalsamfunnets rolle, Boko Haram, andre tema og til 

slutt USA/verdenssamfunnets rolle med tre prosent og i form av én artikkel av Klassekampen 

og én av Dagbladet.  

 

4.1.3 Andre tema  

De fire mest fremtredende temaene i artiklene om IS er USA/verdenssamfunnets rolle, Norges 

rolle, lokalsamfunnets rolle og sivile ofre. Variabelen «andre tema» ble inkludert i 

innholdsanalysen som et forsøk for å kunne gi en bredere innsikt i artiklenes innhold. I tabell 

7 er de andre temaene som forekommer i de seks avisene slått sammen og talt opp. Det 

forekommer hyppig at en enhet har mer enn ett tema i tillegg til hovedtemaet.  
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Alle tema 

USA, 

verdenssamf. 

16  28 27 71 

Norges rolle 4 6  6 16 

Lokalsamf.  47 11 28 86 

Sivile ofre 11 27 7  45 

Fremmed- 

krigere 

0 16 14 4 34 

Journalister, 

hjelpearb. 

Risiko 

0 5 0 44 49 

IS 21 37 34 34 126 

Terrorisme 5 10 14 0 29 

Ekstremister 0 0 0 0 0 

Opprørere 12 10 0 1 23 

Vold og 

brutalitet 

6 8 7 34 55 

Boko Haram  0 1 0 0 1 

Andre tema 10 15 23 16 64 

Totalt 85 182 138 194 599 

Tabell 7 

Av andre tema, var IS den mest fremtredende temakategorien for tre av hovedtemaene, mens 

hovedtemaet sivile ofre har kategorien journalisters- og hjelpearbeiders risiko som mest 

fremtredende andre-tema. At IS er så fremtredene forklarer at IS sine medlemmer, ledere, 

eller som gruppe i seg selv også ofte er i fokus i mange artikler. Lokalsamfunnets rolle, 

USA/verdenssamfunnets rolle, vold og brutalitet, andre tema, journalisters- og 

hjelpearbeiders risiko og sivile ofre følger i synkende rekkefølge som andre temaer, som 

artiklene omhandler. Boko Haram blir ført opp én gang under variabelen andre tema, mens 

ekstremister aldri forekommer under denne variabelen.  

 

Det er kun fem temaer som er synlige i artiklene om Boko Haram (tabell 8). Disse er sivile 

ofre, lokalsamfunnets rolle, USA/verdenssamfunnets rolle, Boko Haram og andre tema. 

Grunnet dette har jeg valgt å inkludere alle resultatene fra variabelen «andre tema», til 

forskjell fra tabell 7 hvor kun de fire mest fremtredende temaene la grunnlaget for videre 

analyse. 

 



 57 
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verdenssamf. 

 0 4 1 1 6 

Lokalsamf. 0 5  31 2 38 

Sivile ofre 2 3 2  1 8 

Vold og 

brutalitet 

0 1 2 35 0 38 

Boko Haram  0  0 25 1 26 

Terrorisme 0 0 6 11 0 17 

Andre tema 0 2 1 4  7 

Totalt 2 11 15 107 5 140 

Tabell 8 

*De andre kategoriene under andre tema-variabelen som ikke var synlige under analysen er utelatt i tabell 8.  

 

De to tema-kategoriene som var mest fremtredende under variabelen andre tema i artiklene 

om Boko Haram var lokalsamfunnets rolle og vold og brutalitet, etterfulgt av Boko Haram og 

terrorisme. Disse temaene forekom i størst grad under hovedtemaet sivile ofre. 

 

4.1.4 Bilde 

Tabell 9 viser bruken av hovedbilder i artikler om IS i avisene mellom 19.8.2014-9.8.2014:  

 

Avis 

Sivile ofre Bøddel med 

offer** 

Ekstremist(er) Andre Ingen 

Nett Papir Nett Papir Nett Papir Nett  Papir Nett Papir 

Klassekampen  1 4 1 1 0 2 3 23 0 7 

Aftenposten 16 7 0 0 12* 6 49 18 20 14 

Dagsavisen  0 6 0 2 6 7 23 32 5 6 

Vårt Land 1 0 2 1 0 0 14 15 2 11 

Dagbladet 9* 1 26* 4* 20* 7 34* 6 9 0 

VG 13* 0* 18* 4 20* 8 55* 16 9 4 

Totalt  40 18 47 12 58 30 178 110 45 42 

Prosent 7 3 8 2 10 5 31 19 8 7 

Tabell 9 

*Disse artiklene har i tillegg til antallet per kategori som står i tabellen, vært ett eller flere av andre bilder i 

andre artikler, men da som mindre fremtredende bilder og ikke hovedbilde.  

**Denne kategorien var kun aktuell å bruke i kodingen av artiklene om IS og ble dermed utelatt i kodingen av 

Boko Haram  
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I utvalgsperioden var ti prosent av alle bildene av sivile ofre. I denne kategorien hører bilder 

av lokalbefolkningen så vel som de drepte vestlige ofrene til. Aftenposten publiserte flest 

bilder av sivile ofre på trykk og nett. Vårt Land og VG har ingen bilder av sivile ofre på trykk 

i perioden, noe som trolig kan forklares i at dette er notiser, som sjeldent har bilder. Ti 

prosent av bildene er av et svartkledd IS-medlem med et sivilt offer i oransje fangedrakt. 

Dagbladet brukte bildet som hovedbilde i 26 nettartikler, i tillegg til at det også ble brukt som 

et underbilde og lignende i andre artikler. VG brukte bildet av IS-bøddelen og offeret i 18 

nettartikler, i tillegg ble det brukt som ett av flere bilder i andre artikler. Både VG og 

Dagbladet brukte bildet i fire trykte artikler hver, mens Aftenposten ikke hadde bildet på 

trykk under perioden. Aftenposten og Dagsavisen brukte heller ikke bildet i forbindelse med 

nettartikler. 15 prosent av de publiserte artiklene hadde ekstremister som hovedbilde, derav 

VG og Dagbladet med flest både på nett og trykk. VG og Dagbladets nettartikler brukte også 

bilder av ekstremister som ett eller flere av andre bilder i tillegg til hovedbildet i andre 

artikler. Vårt Land publiserte ingen bilder av ekstremister under perioden. 50 prosent av 

artiklene hadde bilder av andre personer, som for eksempel politikere eller forskere. 15 

prosent av artiklene hadde ingen bilder, som kan forklares ved det høye antallet notiser i 

tillegg til at flere av nettartiklene ikke har bilder.  

 

Tabell 10 viser bruken av hovedbilder i artikler om Boko Haram i avisene mellom 14.4.2014-

5.5.2014: 

Avis Sivile ofre Ekstremist(er) Andre Ingen 

Nett Papir Nett Papir Nett  Papir Nett Papir 

Klassekampen  0 0 0 0 1 0 7 1 

Aftenposten 8 2 1 1 4 3 2 2 

Dagsavisen  0 0 0 0 2 3 0 1 

Vårt Land 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dagbladet 0 0 1 0 4 0 4 1 

VG 3 1 1 0 2 3 2 2 

Totalt  11 3 3 1 13 9 15 7 

Prosent 18 5 5 2 21 14 24 11 

Tabell 10 

23 prosent av bildene i artiklene om Boko Haram har tilhørende bilder av sivile ofre, til tross 

for at kun to aviser, VG og hovedsakelig Aftenposten har publisert bilder i de publiserte 

artiklene. Syv prosent av bildene er av ekstremister, men kun Dagbladet, VG og Aftenposten 
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har publisert bilder av disse. Alle avisene med unntak av Vårt Land, som ikke fikk treff i 

ATEKST, publiserte andre bilder. 35 prosent av bildebruken var av andre bilder, mens 35 

prosent av artiklene ikke publiserte bilder med artikkelen.  

 

4.1.5 Sivile ofre 

Tabell 11 baserer seg på alle artiklene om IS som omhandlet sivile ofre, enten lokale, 

utenlandske, og i noen tilfeller begge deler, i perioden 19.8.2014-9.9-2014: 

 

Avis 

 

Lokale ofre 

 

Utenlandske ofre 

Lokale og 

utenlandske 

ofre 

 

Totalt 

antall 

per avis 

Nett Papir Nett Papir Nett Papir 

Klassekampen  1 7 1 6 0 0 15 

Aftenposten 13 6 34 12 1 2 68 

Dagsavisen  7 12 6 9 1 3 38 

Vårt Land 1 0 4 5 1 2 13 

Dagbladet 11 0 47 10 1 1 70 

VG 14 3 48 14 5 1 85 

Totalt  47 28 140 56 9 9 289 

Prosent av total 

dekning (580) 

8 5 24 9 2 2 50 

Prosent av 

sivile ofre (289), 

slått sammen  

 

26 

 

68 

 

6 

 

100 

 Tabell 11 

50 prosent av totalt 580 artikler om IS omtalte sivile ofre i større eller mindre grad. 26 

prosent av artiklene som omhandlet sivile ofre omtalte lokale ofre i Syria, Irak og andre 

nærområder. Utenlandske ofre sto for 68 prosent av det totale antallet artikler som omtalte 

sivile ofre, og da hovedsakelig vestlige ofre. Seks prosent av artiklene omtaler både lokale og 

vestlige ofre i en og samme artikkel. De tre største avisene i undersøkelsen – VG, Dagbladet 

og Aftenposten har flest artikler om sivile ofre, etterfulgt av Dagsavisen, Klassekampen og 

Vårt Land med henholdsvis 38, 15 og 13 artikler om sivile ofre. Alle avisene omtaler flest 

utenlandske ofre, bortsett fra Klassekampen som omtaler flest lokale ofre.  

 

Tabell 12 baserer seg på alle artiklene om Boko Haram som omhandlet sivile ofre, enten 

lokale eller utenlandske ofre, eller begge deler, i perioden 14.4.2014-5.5-2014: 

 



 60 

 

Avis 

K
lassek
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p

en
 

A
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p
o
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D
ag
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V
årt L

an
d
 

D
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et 

V
G

 

T
o
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lt 

P
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t a

v
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l d
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n
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g
 

(6
2

) 

Lokale 

ofre 

Nett 8 13 3 0 8 12 44 75 

Papir 1 6 4 0 1 1 13 21 

Totalt antall 

per avis 

9 19 7 0 9 13 57 96 

Tabell 12 

57 av totalt 62 artikler, eller 96 prosent, som omhandler Boko Haram, omtaler sivile ofre. 

Tabell 12 mangler kategoriene utenlandske ofre og utenlandske og sivile ofre, dette fordi 

ingen av artiklene i tidsperioden omtaler utenlandske ofre, som går utenfor Afrikas grenser.  

 

4.1.6 Beskrivelse av sivile ofre 

70 utsagn i like mange artikler hadde beskrivende utsagn av ofrene til IS. Jeg valgte å skille 

mellom utenlandske og lokale ofre for å få et tydeligere inntrykk av forskjellene.  

24 utsagn i like mange artikler hadde beskrivende utsagn om ofrene til Boko Haram .    

 

 

Beskrivelse 

IS Prosent  

IS 
Boko Haram Prosent  

Boko Haram   
Utenlandsk offer Lokale ofre Lokale ofre 

Helt  31 - 44, 3 prosent - - 

Humane 

beskrivelser 
21 5 37 prosent 14 58, 3 prosent 

Tekniske 

beskrivelser  
3 4 10 prosent 5 20, 8 prosent 

Andre 

beskrivelser  
6 - 8, 6 prosent 5 20, 8 prosent 

Totalt i prosent 87 prosent 12, 9 prosent  

Tabell 13 

Som tabell 13 viser, blir de utenlandske ofrene beskrevet i 87 prosent av tilfellene. De lokale 

ofrene ble beskrevet i ni av tilfellene når det gjelder beskrivelser av sivile ofre i artikler som 

omtaler IS. De utenlandske ofrene, som Foley, Sotloff og andre, blir i størst grad fremstilt 

som helter i beskrivelsene. De blir i svært liten grad beskrevet i tekniske vendinger. De lokale 

ofrene blir fremstilt med humane beskrivelser i fem av tilfellene, utenom dette på en teknisk 

måte. 58, 3 prosent av ofrene til Boko Haram blir beskrevet med humane beskrivelser, mens 

tekniske- og andre beskrivelser gjelder i 41,6 prosent av tilfellene.  
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4.1.7 Tolkningsrammer  

Tabell 14 viser hvilke tolkningsrammer som er mest fremtredende i dekningen av IS mellom 

19.8.2014-9.9.2014: 

 

   Avis 

 K
la

ssek
a

m
p

en
 

A
ften

p
o

sten
 

 D
a

g
sa

v
isen

 

V
å

rt L
a

n
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 D
a

g
b
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G

 

T
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lt 

P
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Ramme 

N
e
tt 

P
a
p

ir 

N
e
tt 

P
a
p

ir 

N
e
tt 

P
a
p

ir 

N
e
tt 

P
a
p

ir 

N
e
tt 

P
a
p

ir 

N
e
tt 

P
a
p

ir 

Militær- 

konflikt 
2 14 23 9 10 15 3 8 25 1 28 8 146 25 

Humanitær 1 8 23 8 2 11 2 1 35 4 37 7 139 24 

Ansvar 0 0 3 1 0 2 0 0 8 5 8 3 30 5 

Nasjonalt 

sikkerhets- 

problem 

1 2 11 4 4 3 0 0 3 0 8 0 36 6 

Regionalt 

problem 
0 0 1 2 2 2 0 0 1 0 2 0 10 2 

Medias selv-

refleksjon 
0 1 4 6 0 2 1 2 3 1 2 2 24 4 

Diagnose 1 6 3 2 3 4 0 0 2 2 2 3 28 5 

Styresett 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0,5 

Prognose 0 1 2 1 0 0 0 2 1 1 2 0 10 2 

Anti-terror 0 2 6 3 7 7 7 4 4 1 6 1 48 8 

Anti-krig 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0,5 

Krigen mot 

terror  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Andre 0 2 20 9 5 6 5 8 16 3 20 8 102 18 

Tabell 14 

 

De to mest fremtredende tolkningsrammene i tabell 13 er militær konflikt og humanitær med 

henholdsvis 25 prosent og 24 prosent, etterfulgt av andre rammer, anti-terror og nasjonalt 

sikkerhetsproblem, med 18, åtte og seks prosent av det totale antallet. Majoriteten av de 

publiserte artiklene til Aftenposten, Klassekampen, Dagsavisen og Vårt Land  har en 

militærkonfliktramme. Vårt Land har i tillegg like mange publiserte artikler i en anti-

terrorramme. VG og Dagbladet flertall av artikler kan føyes under humanitær-rammen. 

Rammene krigen mot terror, anti-krig og styresett forekommer aldri eller sjeldent som den 

mest fremtredende tolkningsrammen under perioden.  
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De tre mest fremtredende tolkningsrammene i tabell 14 er militærkonflikt, humanitær og 

andre. Den kvantitative innholdsanalysen hadde en ytterligere variabel knyttet til 

tolkningsrammer, nemlig hvilke andre tolkningsrammer som var synlige i hver enhet. I tabell 

15 er de andre rammene til de seks avisene slått sammen og talt opp. Det forekommer at en 

enhet har flere rammer enn kun én i tillegg til hovedrammen. 

 

Hovedramme  Militærkonflikt 

(Alle aviser, nett 

og papir) 

Humanitær  

(Alle aviser, nett 

og papir) 

Andre 

(Alle aviser, nett 

og papir) 

 

Totalt 
Alle rammer 

Militærkonflikt 

 

 30 10 40 

Humanitær 

 

39  15 54 

Ansvar 2 9 14 25 

Nasjonalt 

sikkerhets- 

problem 

8 1 16 25 

Regionalt 

problem 

 

36 16 4 56 

Medias 

selvrefleksjon 

 

0 50 3 53 

Diagnose 

 

5 7 6 18 

Styresett 

 

40 3 3 46 

Prognose 

 

12 2 0 14 

Anti-krig 

 

3 1 0 4 

Anti-terror 

 

9 6 17 32 

Krigen mot 

terror  

 

9 3 3 15 

Andre 

 

25 39 (33)* 97 

Tabell 15 

*I 33 av tilfellene i kategorien andre var det kun andre som neste ramme 

 

De tolkningsrammene som var mest fremtredende i artiklene hvor militærkonflikt var 

hovedramme er rammene humanitær, regionalt problem, styresett og andre. Rammen medias 

selvrefleksjon ble aldri brukt når hovedrammen var militærkonflikt. I de 139 artiklene hvor 

humanitær var hovedramme var rammene medias selvrefleksjon, andre rammer og regionalt 

problem de mest gjentatte. Anti-krig og nasjonalt sikkerhetsproblem kom ikke til syne i 

artiklene hvor humanitær fungerte som hovedramme. Under rammekategorien andre rammer, 

var kategorien andre rammer mest fremtredende fordi ingen av de andre rammekategoriene 

var passende, etterfulgt av rammene anti-terror, nasjonalt sikkerhetsproblem, humanitær og 



 63 

ansvar. Rammene anti-krig og prognose kom ikke til syne i artiklene hvor andre rammer 

fungerte som hovedramme.  

 

Tabell 16 viser hvilke tolkningsrammer som var mest fremtredende i dekningen av Boko 

Haram mellom 14.4.2014-5.5.2014: 

 

Avis 

K
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D
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P
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Ramme 

N
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P
a

p
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N
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P
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p
ir 

N
ett 

P
a

p
ir 

N
ett 

P
a

p
ir 

N
ett 

P
a

p
ir 

N
ett 

P
a

p
ir 

Humanitær 8 1 11 4 1 3 0 0 7 1 9 3 48 77 

Ansvar 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 8 

Styresett 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 7 

Diagnose 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 

Andre 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

Tabell 16 

*Til forskjell fra tabell 15 er de tolkningsrammene som ikke ble funnet i artiklene om Boko Haram utelatt i 

tabell 16. 

 

Rammen humanitær er den mest fremtredende blant de fem avisene som publiserte artikler 

om Boko Haram i den aktuelle tidsperioden (Vårt Land, som nevnt tidligere, publiserte ingen 

artikler i tidsrommet) med 77 prosent av totalantallet. Rammene ansvar, styresett, diagnose 

og andre følger langt etter med henholdsvis åtte, syv, fem og tre prosent. Klassekampens 

artikler har kun humanitær som fremtredende ramme, mens Dagbladet og VG har to og tre 

artikler som kan kategoriseres under rammene ansvar og styresett, i tillegg til åtte og 11 

artikler under rammen humanitær. Aftenposten har ingen artikler under rammen styresett, 

men er representert under de fire andre ramme-kategoriene. Dagsavisen har på sin side to 

artikler med styresett som ramme, men ingen med ansvar som ramme.  

 

De tre mest fremtredende tolkningsrammene i tabell 16 er humanitær, ansvar og styresett. 

Den kvantitative innholdsanalysen hadde en ytterligere variabel knyttet til tolkningsrammer, 

nemlig hvilke andre tolkningsrammer som var synlige i hver enhet. I tabell 17 er de andre 

rammene til de seks avisene, med unntak av Vårt Land som, i følge ATEKST, ikke publiserte 
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artikler om Boko Haram i det gitte tidsrommet, slått sammen og talt opp. Det forekommer at 

en enhet har flere rammer enn kun én i tillegg til hovedrammen. 

 

Hovedramme Ansvar 

(Alle aviser, nett 

og papir) 

Humanitær  

(Alle aviser, nett og 

papir) 

Styresett 

(Alle aviser, nett og 

papir) 

 

Totalt 
Alle rammer 

Militærkonflikt 

 

0 1 0 1 

Humanitær 

 

2  4 6 

Ansvar  45 0 45 

Regionalt 

problem 

1 6 0 7 

Diagnose 

 

0 5 0 5 

Styresett 

 

0 2  2 

Anti-terror 

 

0 1 0 1 

Andre 

 

1 5 0 6 

Tabell 17 

Andre rammer som var synlige under hovedrammen ansvar var rammer som humanitær, 

regionalt problem. I de artiklene hvor humanitær-rammen fungerte som hovedelement var de 

andre synlige rammene i all hovedsak ansvars-rammen, etterfulgt av regionalt problem og 

diagnose. I de artiklene hvor styresett fremsto som hovedramme hadde fire artikler i tillegg 

spor av humanitær-rammen.  

 

4.1.8 Kilder, og kildenes nasjonalitet – IS  

De neste sidene viser hvilke kilder og tilhørende nasjonalitet hver avis brukte i forbindelse 

med saker som omhandlet IS mellom 19.8.2014-9.9.2014. Avisenes kilder og de påfølgende 

nasjonalitetene vil bli presentert i to tabeller til hver avis. Kildene er talt opp etter hver 

tolkningsramme. Som kjent kan tolkningsrammer, kilder og deres nasjonalitet, ses i lys av 

hverandre i denne oppgaven. Funnene i dette delkapittelet vil jeg komme nærmere inn på i 

drøftingsdelen. Hver tabell viser resultatet av både publiserte artikler på nett og papir, og i de 

rammekategoriene hvor kilder ikke var oppgitt, er disse utelatt i tabellene. Alle kilder ble talt 

med, det være seg primær-, sekundærkilder og så videre. Hver person som blir referert til i 

form av hva hun eller han har sagt, er talt med. Forklaringene til hver tabell består ikke alltid 

av de samme bestanddelene. I flere tilfeller blir for eksempel ikke den rammen som har 

færrest kilder omtalt, da dette ofte henger sammen med få artikler som har denne rammen. 

Når det gjelder variabelen «kildenes nasjonalitet» er kategoriene Nigeria og andre afrikanske 
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land utelatt da de ikke forekom blant kildene i artiklene. Av de neste 12 tabellene vil den 

første tabellen til hver avis vise kildene, og den andre vil vise nasjonaliteten til kildene.   

Klassekampen 

(nett og papir) 

P
o

litik
er 

E
k
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re 
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Militærkonflikt 3 9 2 7 17   6           44 

Humanitær   2 8 2 4 1 2   1       20 

Ansvar                          0 

Nasjonalt 

sikkerhetsproblem 2 3     2   2         1 10 

Regionalt problem                          0 

Medias 

selvrefleksjon    2   2           2   1 7 

Diagnose 2 1 2 4 3     1       1 14 

Styresett                          0 

Prognose 1 1 1 1                 4 

Anti-terror       2 1     1       2 6 

Anti-krig   1   1                 2 

Krigen mot terror                          0 

Andre     1         1       1 3 

Totalt  8 19 14 19 27 1 10 3 1 2 0  6 110 

Prosent  7,3 17,3 12,7 17,3 24,6 0,9 9 2,7 0,9 1,8 0 5,5 100 

Tabell 18 (Kilder) 

Av totalt 110 kilder bruker Klassekampen 24, 6 prosent offisielle kilder etterfulgt av kilder 

som andre medier og eksperter med henholdsvis 17, 3 prosent hver. Rammen 

«militærkonflikt» har ikke overraskende flest kilder, og av disse er flest offisielle. Når det 

gjelder rammen «humanitær» er flest organisasjoner brukt som kilde.  
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P
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Norge 6 3  4   4   4   3 23 21 

USA  12 4    2 5  2  2   27 25 

Midtøsten  9 2     3  2     16 14 

Andre 

NATO-

land 

9 3  4  5    2    23 21 

Andre 8 9  2   2       21 19 

Totalt  44 20 0 10 0 7 14 0 4 6 2 0 3 110 100 

Tabell 19 (Kildenes nasjonalitet) 

Tabell 19 viser at 25 prosent av kildene er amerikanske, etterfulgt av norske kilder og kilder 

fra andre NATO-land med 21 prosent hver. Rammen «militærkonflikt» har flest amerikanske 



 66 

kilder, mens «humanitær» har flest kilder som stammer fra andre nasjonaliteter enn fra de 

andre kategoriene i kodeskjemaet. Det er verdt å huske at mange organisasjoner er kodet som 

andre nasjonaliteter, det samme gjelder nyhetsbyrå.  

 

Vårt Land 

(nett og papir) 
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Militærkonflikt 2 6 1 4 9   2           24 

Humanitær     4   1             3 8 

Ansvar                          0 

Nasjonalt 

sikkerhetsproblem                          0 

Regionalt problem                          0 

Medias 

selvrefleksjon      3   1 1 2 1 1       9 

Diagnose                          0 

Styresett                          0 

Prognose 1 1   2 1     1         0 

Anti-terror 3 2 7 4 4   1         7 28 

Anti-krig                          0 

Krigen mot terror                          0 

Andre 6 15 2 12 5   2 2   2   4 50 

Totalt  12 24 17 22 21 1 7 4 1 2  0 14 125 

 Prosent   9,6 19,2   13,6 17,6  16,8   0,8 5,6  3,2  0,8  1,6   0  11,2  100  

Tabell 20 (Kilder) 

Innenfor tidsperioden bruker Vårt Land flest eksperter som kilder i sin dekning, med 19, 2 

prosent. Andre medier og offisielle kilder følger tett etter ekspertkildene, med henholdsvis 

17, 6 prosent og 16, 8 prosent av det totale antallet kilder, som er 125 stykker. Den rammen 

som har flest kilder er «anti-terror» med 28 kilder. «Militærkonflikt» følger etter med 24 

kilder, hvorav flest er offisielle. Organisasjoner er de mest brukte kildene til Vårt Land i 

artikler som går under «humanitær»-rammen. 
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Norge 10 2    2    22   37 73 58,4 

USA  3 1    4   4    3 15 12 

Midtøsten  5 2    1   2    3 13 10,4 

Andre 

NATO-land 

4         4   4 12 9, 6 

Andre 2 3    2    2   3 12 9,6 

Totalt  24 8 0 0 0 9 0 0 6 28 0 0 50 125 100 

Tabell 21 (Kildenes nasjonalitet) 
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58,4 prosent av kildene Vårt Land bruker er norske, dette gjelder spesielt i artikler hvor «anti-

terrorisme» og «militærkonflikt» fungerer som de gjeldende rammene. Når det gjelder 

sistnevnte ramme så har denne flere kilder som stammer fra Midtøsten enn USA, men tallene 

er begge marginale. At en betydelig del av kildene er norske kan være en indikasjon på at 

avisen ønsker å ha god kjennskap til kildene den bruker. 12 prosent av kildene stammer fra 

USA.  
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Militærkonflikt 6 14 9 15 32   7   2     4 89 

Humanitær 2 1 8 8 9 1 2 3 2 1   1 38 

Ansvar   1   1 2               4 

Nasjonalt 

sikkerhetsproblem 2 9   10 18 2 2           43 

Regionalt problem     2   4   1           7 

Medias 

selvrefleksjon      2 5     1           8 

Diagnose 2 3 6 6 8     4       3 32 

Styresett                          0 

Prognose                          0 

Anti-terror 17 6 5 6 5   1 1       22 63 

Anti-krig                          0 

Krigen mot terror                          0 

Andre   7 4 9 4   2         5 31 

Totalt  29 41 36 60 82 3 16 8 4 1 0  35 315 

Prosent 9,2 13 11,4 19 26 0,9 5 2,5 1,3 0,3 0 11 100 

Tabell 22 (Kilder) 

Av de 315 kildene som Dagsavisen bruker innenfor tidsperioden er 26 prosent av disse 

offisielle kilder. De fleste av disse i artikler som er kodet under «militærkonflikt»-rammen, 

som for øvrig også har flest kilder med totalt 89 stykker. «Nasjonalt sikkerhetsproblem» har 

på lik linje med forrige ramme flest offisielle kilder. Andre medier blir brukt som kilder i 19 

prosent av tilfellene, nest mest etter offisielle kilder. «Anti-terrorisme» har 63 kilder, hvorav 

flest stammer andre kilder enn de som er med som kategorier.  

 

 



 68 

Dagsavisen 

 

(nett og 

papir) 

M
ilitæ

rk
o

n
flik

t 

H
u

m
an

itæ
r 

A
n

sv
ar 

N
asjo

n
alt 

sik
k

erh
etsp

ro
b
lem

 

R
eg

io
n

alt p
ro

b
lem

 

M
ed

ias 

selv
reflek

sjo
n

 

D
iag

n
o

se 

S
ty

resett 

P
ro

g
n

o
se 

A
n

ti-terro
r 

A
n

ti-k
rig

 

K
rig

en
 m

o
t 

terro
r 

A
n

d
re 

T
o

ta
lt  

P
ro

sen
t  

Norge 19 8  22 1 6 8   58   7 129 40,9 

USA  29 15 2  1 1 2       50 15,9 

Midtøsten  16 3   2  16      9 46 14,6 

Andre 

NATO-land 

10 3 2 18 1        6 40 12,7 

Andre 15 9  3 2 1 6   5   9 50 15,9 

Totalt  89 38 4 43 7 8 32 0 0 63 0 0 31 315 100 

Tabell 23 (Kildenes nasjonalitet) 

 
Majoriteten av Dagsavisens kilder stammer fra Norge, etterfulgt av kilder fra USA og andre 

nasjonaliteter enn det som er inkludert i kodeskjemaet. Rammene «humanitær» og 

«militærkonflikt» har flest kilder som stammer fra USA, mens de norske kildene primært er å 

finne i artikler som har rammen «anti-terrorisme» og «nasjonalt sikkerhetsproblem».  
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Militærkonflikt 5 22 13 15 40   7 1 1 1 4   109 

Humanitær   9 20 26 15 8 4 6 7 2   4 101 

Ansvar   2   4 3 1             10 

Nasjonalt 

sikkerhetsproblem   6 4 8 5 9 2 1   1   2 38 

Regionalt problem   3 2 4 1         2   1 13 

Medias 

selvrefleksjon    4 10 6 4         9   2 35 

Diagnose   4   3       1         8 

Styresett         1               1 

Prognose   4 2 1 7               14 

Anti-terror 6 2 7 4 6   1     2   19 47 

Anti-krig                         0 

Krigen mot terror                          0 

Andre 5 18 11 20 12   3 3       18 90 

Totalt  16 74 69 91 94 18 17 12 8 17 4 46 466 

Prosent 3,4 15,9 14,8 19,5 20,2 3,9 3,6 2,6 1,7 3,6 0,9 9,9 100 

Tabell 24 (Kilder) 

20, 2 prosent av Aftenpostens kilder stammer fra offisielt hold, tett etterfulgt av andre medier 

med 19, 5 prosent. Den rammen som har flest kilder er «militærkonflikt» med 109 stykker, 

hvor offisielle kilder er hyppigst brukt. «Humanitær»-rammen har 101 kilder, og her er det 

andre medier og organisasjoner som brukes mest som kilder.  
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Norge 25 8  10 2 21 2  2 44   32 146 31,3 

USA  25 42  9 2 8 2  6 1   22 117 25,1 

Midtøsten  27 23   5 2 1 1     12 71 15,2 

Andre 

NATO-land 

16 9 10 13 4 2 2  4 2   11 73 15,7 

Andre 16 19  6  2 1  2    13 59 12,7 

Totalt  109 101 10 38 13 35 8 1 14 47 0 0 90 466 100 

Tabell 25 (Kildenes nasjonalitet) 

31, 3 prosent av kildene Aftenposten bruker er norske, aller flest i artikler der «anti-

terrorisme»-rammen er den gjeldende. Amerikanske kilder følger etter med 25, 1 prosent. 

Kilder fra Midtøsten og andre NATO-land er tilnærmet like mange. Rammen «humanitær» 

har flest kilder fra USA, noe som kan forklares med at begge ofrene var amerikanske. Videre 

bruker avisen flest kilder fra Midtøsten i artikler der «militærkonflikt» er den gjeldende 

rammen – men norske og amerikanske kilder blir nesten like ofte brukt. Rammen «nasjonalt 

sikkerhetsproblem» har flest kilder som stammer fra andre NATO-land. Rammen «ansvar» 

har kun kilder fra andre NATO-land, som trolig kan forklares med at drapsmannen til både 

Foley og Sotloff trolig var britisk.  
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Militærkonflikt 8 16 10 20 41   11 1   1 4 1 113 

Humanitær 3 10 26 65 30 10 15 11 27 8   4 209 

Ansvar 2 19 5 19 10 1 1 4   1   4 66 

Nasjonalt 

sikkerhetsproblem   4 4 5 13   1         2 29 

Regionalt problem         4   1           5 

Medias selvrefleksjon        12       2         14 

Diagnose 4       2               6 

Styresett                          0 

Prognose   9 2   1   1   1       14 

Anti-terror 5 1 3 8 6 1 2         5 31 

Anti-krig   2                     2 

Krigen mot terror                          0 

Andre 5 20 5 31 16   6 10 3 1 3 4 104 

Totalt  27 81 55 160 123 12 38 28 31 11 7 20 593 

Prosent 4,5 13,7 9,3 27 20,7 2 6,4 4,7 5,2 1,9 1,2 3,4 100 

Tabell 26 (Kilder) 
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VG bruker flest andre medier som kilder, med 27 prosent av det totale kildeantallet på 593. 

Offisielle kilder består av 20, 7 prosent av VGs sine kilder. Andre medier blir hyppigst 

oppgitt som kilde i artikler hvor «humanitær» er hovedrammen, etterfulgt av offisielle kilder. 

Offisielle kilder ble brukt om lag dobbelt så mye som andre medier, som er den nest mest 

brukte kilden i artikler hvor «militærkonflikt» fungerer som ramme. Offisielle kilder er også 

mest brukt i artikler som er kodet under «nasjonalt sikkerhetsproblem». VG har 209 kilder i 

artikler som er kodet med rammen «humanitær». 

 

Tabell 27 (Kildenes nasjonalitet) 

VG bruker under tidsperioden flest amerikanske kilder. VGs dekning av sivile ofre var stor i 

løpet av tidsperioden og trolig ble mange av disse artiklene også sett i lys av «humanitær»-

rammen – derfor er det er nærliggende å tenke at det er en stor del av grunnen til at de fleste 

kildene stammer fra USA. Kilder fra Norge og andre NATO-land følger etter USA, med 

henholdsvis 22, 6- og 22, 1 prosent. Den største andelen av kilder under «militærkonflikt» 

stammer fra USA og det er nærliggende å tro at en del av disse er offisielle (se tabell 25). 

Norske kilder blir brukt i flest artikler hvor rammene «anti-terrorisme» og «nasjonalt 

sikkerhetsproblem» er mest gjeldende. Kilder fra andre NATO-land og Norge utgjør for øvrig 

samme antall når gjelder «nasjonalt sikkerhetsproblem», men kilder fra andre NATO-land er 

mest fremtredende i artiklene hvor «ansvar»-rammen er brukt. Som forklart under tabell 25, 

så kan dette trolig forklares med at Storbritannia trolig er hjemlandet til «bøddelen» som 

drepte Foley og Sotloff.  
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Norge 27 24 7 10 2    7 24 2  31 134 22,6 

USA  39 84 11 3  6 2  2 2   22 171 28,9 

Midtøsten  21 27 5 2 2 2 4      16 79 13,3 

Andre 

NATO-land 

8 43 37 10  6   3 4   20 131 22,1 

Andre 18 31 6 4 1    2 1   15 78 13,1 

Totalt  113 209 66 29 5 14 6  14 31 2  104 593 100 
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Militærkonflikt 7 8 8 12 26   7         1 69 

Humanitær 4 4 11 42 31 5 10 10 12 8   3 140 

Ansvar   8   21 18   1     2   1 51 

Nasjonalt 

sikkerhetsproblem       1 4             1 6 

Regionalt problem         2               2 

Medias 

selvrefleksjon    3 1 7   1 2 1 1     2 18 

Diagnose       3 8     1   1     13 

Styresett                          0 

Prognose   1                     1 

Anti-terror 2   2 5 3   1         3 16 

Anti-krig                          0 

Krigen mot terror                          0 

Andre 2 13 3 17 7   2 2 2   2 4 54 

Totalt  15 37 25 108 99 6 23 14 15 11 2 15 370 

Prosent 4 10 6,8 29,2 26,8 1,6 6,2 3,8 4 3 0,5 4,1 100 

Tabell 28 (Kilder) 

 
På lik linje med VG bruker Dagbladet andre medier hyppigst som kilder, med 29, 2 prosent. 

Offisielle kilder utgjør 26, 8 prosent av kildene til Dagbladet under tidsperioden. Majoriteten 

av Dagbladets artikler kan plasseres i rammen «humanitær» og naturlig nok er det også under 

denne rammen det er flest kilder, 140 i alt. De fleste av disse består av andre medier, 

etterfulgt av offisielle kilder. Rammen «militærkonflikt» har flest offisielle kilde, mens 

«ansvar» har flest andre medier som kilder, tett etterfulgt av offisielle kilder.    
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Norge 20 3  1 1 3   1 10   23 62 16,8 

USA  17 75 17   10 3   3   4 129 34,8 

Midtøsten  9  20   1 1 4      3 38 10,3 

Andre 

NATO-land 

8 26 33 5   3   1   19 95 25,7 

Andre 15 16 1   4 3   2   5 46 12,4 

Totalt  69 140 51 6 2 18 13 0 1 16 0 0 54 370 100 

Tabell 29 (Kildenes nasjonalitet) 
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34, 8 prosent av kildene til Dagbladet stammer fra USA. Antallet er dobbelt så mange som 

norske kilder med 16, 8 prosent. 25, 7 prosent av kildene til Dagbladet stammer fra andre 

NATO-land. 

 

4.1.9 Kilder, og kildenes nasjonalitet – Boko Haram 

De neste sidene viser hvilke kilder og tilhørende nasjonalitet hver avis brukte i forbindelse 

med saker som omhandlet Boko Haram mellom 14.4.2014-5.5.2014. Avisenes kilder og de 

påfølgende nasjonalitetene vil bli presentert i to tabeller til hver avis. Kildene er talt opp etter 

hver tolkningsramme. Som kjent kan tolkningsrammer, kilder og deres nasjonalitet, ses i lys 

av hverandre i denne oppgaven. Funnene i dette delkapittelet vil jeg komme nærmere inn på i 

drøftingsdelen. Hver tabell viser resultatet av både publiserte artikler på nett og papir, og i de 

rammekategoriene hvor kilder ikke var oppgitt, er disse utelatt i tabellene. Alle kilder ble talt 

med, det være seg primær-, sekundærkilder og så videre. Hver person som blir referert til i 

form av hva hun, han eller den har ytret, er talt med. Forklaringene til hver tabell består ikke 

alltid av de samme bestanddelene. I flere tilfeller blir for eksempel ikke den rammen som har 

færrest kilder omtalt, da dette ofte henger sammen med få artikler som har denne rammen. 

Av de neste 12 tabellene vil den første tabellen til hver avis vise kildene, og den andre vil 

vise nasjonaliteten til kildene.  Kildekategoriene journalist og opprører er unnlatt i tabellene 

da de ikke forekom som kilder i artiklene som omhandler Boko Haram. Flere rammer er også 

unnlatt i tabellene siden de ikke forekom blant artiklene, kun hovedrammene er inkludert i 

tabellene. Hovedrammene består «humanitær», «ansvar», «diagnose», «styresett», 

«prognose» og «andre rammer», men det er kun hovedrammene som er synlige i tabellene 

under, dermed vil enkelte tabeller kun ha én rammekategori.   
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Humanitær       3 9   5 2 2 2 23 

Totalt        3 9   5 2 2 2 23 

Tabell 30 (Kilde) 
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Humanitær 1     5 17   23 

Totalt  1     5 17   23 

Tabell 31 (Kildenes nasjonalitet) 

Tabell 29 viser at klassekampen har flest offisielle kilder, etterfulgt av nyhetsbyrå. Som tabell 

30 viser, har Klassekampen flest kilder fra Nigeria, etterfulgt av andre nasjonaliteter. Dette 

henger trolig sammen med at det er fem organisasjoner som fungerer som kilder i tabell 29. 

Alle artiklene til Klassekampen falt under rammekategorien «humanitær», og i disse var det 

totalt 23 kilder.  
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Humanitær 2 4 3 7         2 3 21 

Styresett         2           2 

Totalt  2 4 3 7 2       2 3 23 

Tabell 32 (Kilder) 
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Humanitær   2 1 4 14   21 

Styresett         2   2 

Totalt    2 1 4 16   23 

Tabell 33 (Kildenes nasjonalitet) 

I løpet av tidsperioden er de fleste kildene i Dagsavisens publiserte artikler - andre medier 

eller ekspertkilder. De fleste kildene stammer fra Nigeria.  21 kilder er å finne i artikler som 

falt under «humanitær»-rammen, mens to offisielle kilder fra Nigeria fungerte som kilder 

under «styresett». Dette er sannsynligvis nigerianske styresmakter som ber om hjelp av andre 

land til å finne skolejentene.  Dette er trolig USA siden to amerikanske kilder er synlige i 

tabell 32.  
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Humanitær 4   11 5 13 20 7 1 8 11 80 

Ansvar    1          1  1      3 

Diagnose   2                 2 

Andre   6                 6 

Totalt  4 9 11 5 13 20 8 2 8 11 91 

Tabell 34 (Kilder) 
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Humanitær   1   16 61 2 80 

Ansvar       1 2   3 

Diagnose  2            2 

Andre           6 6 

Totalt    1   17 63 8 91 

Tabell 35 (Kildenes nasjonalitet) 

 

Aftenposten er avisen med desidert flest kilder i artikler om Boko Haram under tidsperioden, 

med 91 totalt. Majoriteten av disse stammer fra Nigeria, etterfulgt av andre nasjonaliteter, 

som kan ses i sammenheng med antall nyhetsbyrå og at en del organisasjoner er brukt som 

kilder. Sivile ofre blir brukt hyppigst som kilde, og det er referert til pårørende åtte ganger. 

noe som nevnt tidligere vitner om at avisen hadde en journalist som rapporterte fra Nigeria i 

tidsperioden og skrev flere reportasjer hvor han møtte lokalbefolkningen.  
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Humanitær   2 7 7 14   7 1 1 4 43 

Ansvar 2     3 2   2 2   2 13 

Styresett         1           1 

Totalt  2 2 7 10 17   9 3 1 6 57 

Tabell 36 (Kilder) 
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Humanitær 8 3 1 11 20   43 

Ansvar     3 2 8   13 

Styresett         1   1 

Totalt  8 3 4 13 29   57 

Tabell 37 (Kildenes nasjonalitet) 

 

Av totalt 57 kilder, bruker VG flest offisielle kilder, etterfulgt av andre medier og nyhetsbyrå. 

Av disse stammer mesteparten fra Nigeria, etterfulgt av andre nasjonaliteter.  
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Humanitær       4 13 2 3   3 2 27 

Ansvar         1   1 1     3 

Styresett         1           1 

Totalt        4 15 2 4 1 3 2 31 

Tabell 38 (Kilder) 
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Humanitær   1 1 3 22   27 

Ansvar       1 2   3 

Styresett         1   1 

Totalt    1 1 4 25   31 

Tabell 39 (Kildenes nasjonalitet) 

 

Over halvparten av alle kildene til Dagbladet stammer fra offisielt hold. Andre medier og 

nyhetsbyrå, i tillegg til pårørende blir også brukt som kilder. De aller fleste kildene stammer 

fra Nigeria  
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5 Hovedfunn og diskusjon  
I dette kapittelet presenteres hovedfunnene av mediedekningen av IS og Boko Haram samt 

likheter og forskjeller som forekommer i dekningen. Funnene som presenteres baserer seg på 

problemstillingen og underspørsmålene, og streber etter å svare tilfredsstillende på disse. 

Funnene vil også ses i lys av de teoretiske perspektivene som ble beskrevet i det andre 

kapittelet. Mot slutten av dette kapittelet vil avslutningen belyse forslag til videre forskning, 

og hvilken betydning funnene kan ha.  

 

Mediedekningen 

Hovedproblemstillingen for denne oppgaven er: Hvordan dekker norske medier 

ekstremistgruppene IS og Boko Haram? De neste delkapitlene vil først se nærmere på 

funnene som omhandler tema og sjangerbruk i avisenes dekning av IS og Boko Haram.. 

Deretter vil delkapitlene svare på underspørsmålene med funnene som er fremkommet som et 

resultat av den kvantitative innholdsanalysen. Mot slutten av kapittelet vil problemstillingen 

svares på i sin helhet.  

 

5.1.1 Sjanger  

Et av de første funnene, som er vanskelig å overse, er den store forskjellen i antall artikler i 

dekningen av IS og Boko Haram. I utvalgsperioden som strekker seg fra 19. august 2014 til 

09. september 2014 ble det publisert 580 artikler om IS på nett og papir. Mellom 14. april og 

05. mai 2014, publiserte de utvalgte avisene kun 62 artikler om Boko Haram. Vårt Land 

publiserte ingen artikler som omtalte Boko Haram i tidsrommet. Av alle artiklene til sammen 

utgjør datamaterialet til IS 90 prosent av undersøkelsen og Boko Haram ti prosent. Ikke 

overraskende har de største avisene, VG, Aftenposten og Dagbladet, flest artikler både i 

dekningen av begge gruppene. VG har flest publiserte artikler om IS, med 147 totalt, mens 

Aftenposten publiserte flest artikler om Boko Haram, med 22 totalt. Siden Vårt Land ikke er 

representert i dekningen av Boko Haram, er Vårt Land avisen som totalt sett har færrest 

publiserte artikler om begge gruppen. Dette er et noe overraskende funn da jeg tror flere har 

en forestilling om at som den største kristne avisen i Norge, med tydelige medmenneskelige 

verdier, i større grad ville vært observante og fremheve usynlige ofre, langt fra Norge. 

Klassekampen publiserte nest færrest artikler i løpet av tidsperiodene,  etterfulgt av 

Dagsavisen. De tre sistnevnte avisene har om lag like opplagstall, på rundt 20 000. At dette 
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bidrar til manglende ressurser på for eksempel nettsatsning kan være en forklaring på at 

dekningen ikke er like omfattende som hos de andre.  Dagsavisen har omtrent dobbelt så 

mange artikler enn Klassekampen om IS, mens Klassekampen har tre artikler mer enn 

Dagsavisens seks, når det gjelder artikler som omtaler Boko Haram. Begge tidsperiodene 

flest publiserte artikler på nett, men dekningen av IS har med sine 37 prosent trykte artikler et 

fortrinn over de trykte artiklene om Boko Haram - som utgjør 26 prosent av den totale 

dekningen etter skolejentene ble kidnappet. 

 

Med disse tallene kan det virke som om at trykte saker har høyere status, siden en papiravis 

har begrenset med spalteplass til forskjell fra en nettavis. Jeg har også merket meg at en del 

av de trykte sakene ofte ender opp i de betalte versjonene av nettavisene, men disse er ikke 

tatt med datamaterialet. Det har lenge vært snakk om papiravisens død, og i dagens samfunn 

hvor Internett tar en så stor plass, ikke minst når det gjelder hvor vi henter informasjon fra, 

vil nok mange mene at Internett er den viktigste nyhetsplattformen. Men Internettets format 

og hastighet kan også bidra til en «informasjonsoverdose» og en konkurranse mellom 

nettavisene til å publisere og oppdatere mest mulig, fortest mulig. Mange av nettartiklene blir 

først publisert med ett eller to avsnitt med tekst, og stadig oppdatert med flere avsnitt og nye 

overskrifter etter hvert som hendelsen utvikler seg og mer blir offentliggjort. Sistnevnte har 

jeg selv erfart i arbeidet med undersøkelsen. Alt i alt er det ikke negativt at den som ønsker 

det, hele tiden kan bli oppdatert med den ferskeste informasjonen, men i konkurransen om å 

være først kan feilaktige og usikre opplysninger blir publisert og bli mistolket av publikum. 

Senere i dette kapittelet vil funnene av kildebruken til avisene bli presentert. Kildene spiller 

en stor rolle i nyhetssaker, og avgjør ofte en allmenn oppfatning om hvorvidt en artikkel eller 

avis er troverdig eller ikke. Det ligger i nettavisers natur å være først ute med den nyeste 

informasjonen, noe som kan gå utover kildebruken i den forstand at avisen ikke alltid er like 

kritisk.  

 

I dekningen av IS er nærmere 72 prosent av artiklene nyheter. Tallet vitner om at jeg ikke har 

sett på størrelsen til nettartiklene, dermed har sjanger-kategorien «notis» gått ut. Ni prosent 

av enhetene er reportasjer, flest av disse er publisert av Aftenposten, VG og Dagsavisen. 

Reportasjer krever en tilstedeværelse og mer ressurser av journalister, og av og til også mer 

erfaring. Dagbladet har kun en reportasje, og Klassekampen og Vårt Land tre hver. 

Dagsavisen har en journalist som rapporterer fra Israel, og Aftenposten hadde i 2014 fortsatt 
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Kristin Solberg som Midtøsten-korrespondent
4
. Dekningen av Boko Haram består av 68 

prosent nyheter, 14 prosent reportasjer og 11 prosent notiser. Aftenposten publiserte i tillegg 

en featureartikkel og ett intervju. Det at Aftenpostens journalist Tor Arne Andreassen var i 

Nigeria utløste trolig det relativt høye antallet publiserte artikler av avisen. Tallene viser at 

nyhetsdekningen prioriteres av avisene rett etter store hendelser, spesielt når det gjelder IS. 

Avisene prioriterte også i tidsperioden å rette ekstra fokus på IS ved å publisere 47 

kommentarer og 12 ledere som omtalte gruppen. Dette gir signaler om at gruppen og 

hendelsen er høyt prioritert. Til sammenligning ble det publisert to kommentarer som omtalte 

Boko Haram, og ingen ledere. Dette kan ses i flere sammenhenger. Nyhetskriteriene veier 

tungt, spesielt identifikasjon. De uskyldige amerikanske journalistene er lette å identifisere 

seg med, og Syria og Midtøsten er i nærere geografisk avstand enn det Nigeria og Vest-

Afrika er. En forklaring på at Midtøsten i stor grad har blitt omtalt i norske medier siden 

begynnelsen av 2000-tallet, kan blant annet være Norges direkte deltagelse i Afghanistan-

krigen og deltagelse på sidelinjen i Irak-krigen, og tradisjonelt nære bånd mellom Israel og 

«kristen»-Norge, mens venstresiden i norsk politikk har sterke bånd til Palestina. Norges 

nære bånd til USA spiller også en rolle. Den arabiske våren ble også behørig dekket av 

norske medier, og i kjølvannet av alle de nevnte hendelsene – for ikke å glemme de mange 

nordmennene, eller fremmedkrigerne, som har reist ned til Syria for å kjempe med IS - kan 

dette kanskje være med på å forklare at den gjennomsnittlige nordmann i større grad klarer å 

forstå rammene og alvoret av konflikten. Dette bidrar naturligvis avisens kommentarer og 

ledere til.  

 

At IS også består av norske krigere gjør at aktualitets-prinsippet og vesentlighets-prinsippets 

blir gjeldende. Dette kan være med å forklare at dekningen er så mye større i volum. Begge 

hendelsene som utgjør grunnlaget for denne oppgaven er også sensasjonspreget, dessverre i 

form av brutaliteten og ondskapen i handlingene, som kidnapping av over 270 unge 

skolejenter midt på natten og halshugging foran et løpende kamera, er for de fleste 

mennesker. Som nevnt i bakgrunns-kapittelet i starten av oppgaven, holder Boko Haram til i 

rurale områder hvor det er vanskelig og risikabelt for journalister og andre å få tilgang. 

Mangel på troverdig og bekreftet informasjon kan muligens ha noe med dette å gjøre. IS på 

sin side kontrollerer store områder i Irak og Syria, hvor primært sympatisører av gruppen 

slipper inn. Gruppen har, som nevnt i innledningen av oppgaven, et veletablert mediesenter 

                                                        
4 Solberg gikk i desember 2015 over til ny korrespondentjobb i NRK. 
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som produserer propaganda og styrer all informasjonsflyt. Flere hevder at drapene på Foley 

og Sotloff også skulle være med på å statuere et eksempel om at ingen utenfor IS skal kunne 

formidle informasjon innenfra det såkalte kalifatet. Dette gjør at journalister i seg selv er et 

mål for IS, og om de er vestlige i tillegg er slagkraften i målet enda større. IS har i tillegg et 

velfungerende medie- og propagandasenter hvor videoer og bilder strategisk blir delt og lagt 

ut på sosiale medier, og i mange tilfeller fanget opp av norske og vestlige medier. Det kan 

virke som om sensasjonen og nyhetsverdien i det brutale gruppen gjør, bidrar til en mer 

ukritisk holdning til hvorvidt redaksjonene skal publisere materiell som gruppen legger ut 

eller ikke. Ved siden av å fungere som propagandaleverandør for IS i enkelte tilfeller, vil 

mange hevde at dette kan bidra til økt fascinasjon og rekruttering til gruppen. Boko Haram på 

sin side består ikke i størst grad av velutdannete ressurspersoner, men fattige mennesker som 

ikke vet bedre eller har andre muligheter enn til å føye seg til gruppen. Det er heller ikke 

sikkert at dekningen av hendelsene ville vært så ulik i volum som den er, hvis Boko Haram 

hadde hatt et propagandamaskineri på samme måte som det IS har.  

 

Det faktum at to journalister ble drept, har trolig vært en utløsende faktor for 

mediedekningen. Journalister selv kan ha følt seg ekstra truffet av hendelsen, og 

identifikasjonen med ofrene har vært mer til stede iblant journalister enn hvis to «vanlige», 

vestlige sivile eller hjelpearbeidere hadde blitt drept. Til tross for dette har kun to prosent av 

den totale dekningen om IS, journalister- og hjelpearbeiders risiko som hovedtema. Derimot 

ble journalister- og hjelpearbeiders risiko omtalt blant andre tema i 49 andre artikler. Dette 

temaet fremkom ikke i dekningen av Boko Haram. Avslutningsvis kan det stilles spørsmål 

ved om objektiviteten, som et journalistisk prinsipp, har blitt utfordret ved at de drepte, 

vestlige ofrene i Syria var journalister. Et utfyllende svar på dette spørsmålet er ikke innenfor 

denne oppgavens rekkevidde.    

 

5.1.2 Tema  

I den kvantitative undersøkelsen hadde 69 prosent av alle artiklene om Boko Haram «sivile 

ofre» som hovedtema. Temaer som «lokalsamfunnets rolle» besto av kun 11 prosent, mens 

«USA og verdenssamfunnets rolle» og «Boko Haram» hver hadde henholdsvis tre og ti 

prosent av den totale dekningen. De forholdsvis lave tallene kan gi indikasjoner på at leserne 

ikke får presentert et bredt bilde av det som skjer i Nigeria, som igjen gjør det vanskelig å 

forstå den mangefasetterte konflikten i landet som involverer korrupsjon, et stort antall ulike 
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etniske grupper samt store forskjeller mellom fattig og rik. Andre temaer som fremkom i 

artiklene som hadde «sivile ofre» som hovedtema er i hovedsak «vold og brutalitet», 

«lokalsamfunnets rolle» i tillegg til «Boko Haram». Gruppens behandling av skolejentene 

som involverte tvangsekteskap, at de skulle selges som slaver og hadde blitt revet ut av 

sengene sine midt på natten ble kodet under «vold og brutalitet». At «Boko Haram» står ut i 

blant «andre tema» betyr at gruppens medlemmer eller leder, eller gruppen som sådan er blitt 

omtalt. At «lokalsamfunnets rolle» kommer frem av «andre temaer» som blir nevnt i mange 

av artiklene betyr for eksempel at daværende president Goodluck Jonathan uttalte seg i 

enkelte av artiklene.  

 

Til sammen utgjør temaene «USA og verdenssamfunnets rolle» og «sivile ofre» om lag 42 

prosent av dekningen om IS, og førstnevnte tema består kun av et par artikler mer enn «sivile 

ofre». Dette gir en naturlig forklaring siden begge ofrene var amerikanere og vestlige. Hvis 

denne oppgaven hadde sett på mediedekning av IS tre andre uker, hvor heller ingen vestlige 

ofre var involvert, ville det vært interessant å undersøke om temakategorien «sivile ofre» 

ville fått et like stort treff. Dagbladet og VG hadde flest artikler med «sivile ofre» som 

hovedtema, noe som kan gi indikasjoner på at tabloidavisene i enda større grad enn de andre 

avisene i undersøkelsen fokuserer på sensasjon og dramatikk på forsiden. Aftenposten og 

Klassekampen har begge flest artikler med «USA og verdenssamfunnets rolle» som 

hovedtema, som kan bety at avisene forsøker å se hendelsen i et større perspektiv, enn kun å 

fokusere på ofrene isolert sett. I og med at den kvantitative innholdsanalysen ikke hadde en 

stemnings-, eller vinklingvariabel er det vanskelig å si hvorvidt artiklene til Aftenposten og 

Klassekampen er kritiske, nøytrale eller positive når det gjelder USA og verdenssamfunnets 

rolle i løpet av tidsperioden.  

 

Norges rolle består av 19 prosent av dekningen, hvor artikler om alt fra Norges bidrag i 

bekjemping av IS og ekstremisme på norsk jord, så vel i Syria og Irak er inkludert. Både 

Dagsavisen og Vårt Land sin dekning av IS har flest artikler om «Norges rolle». En kan 

spekulere om disse avisene har ønsket å lage saker med en vinkling sett fra et norsk 

perspektiv, noe som også vil gjøre arbeidet med eksempelvis å få tak i kilder mye enklere. 

Artikler med «fremmedkrigere» som hovedtema består av i underkant sju prosent av 

mediedekningen. Her er norske så vel som utenlandske fremmedkrigere fra Vesten,  som har 

reist til Syria for å kjempe side om side med IS, som har stått i fokus, og ikke 

fremmedkrigere nærområdene til Syria i Midtøsten. «Lokalsamfunnets rolle» står for kun 11 
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prosent av dekningen av IS, som igjen kan forklares ved at journalister har liten adgang til 

områdene, og avisene heller ikke har ressurser til å sende journalister til nærområdene. 

Embedded journlism som ble nevnt i teorikapittelet kunne vært en løsning for at journalister 

fikk tilgang, men hverken Norge eller andre allierte har bakkestyrker i områdene. Det kan 

også ses på som et paradoks at «lokalsamfunnets rolle» kun er hovedtema i et såpass 

beskjedent antall artikler, til tross for at avisene utover i utvalgsperioden skriver stadig mer 

om den USA-ledede koalisjonen behov for lokale støttespillere. Sagt på en annen måte, at 

kurderne, Irak og landene i regionen selv må sitte i førersetet for å få slutt på krigen og 

bekjempe IS, mens koalisjonen av støttende land skal bidra med våpen, luftangrep og militær 

opplæring i bakgrunnen. Likevel har 47 av de 124 artiklene som har «USA og 

verdenssamfunnets rolle» som hovedtema, «lokalsamfunnets rolle» blant andre temaer.  

 

Av andre temaer i tillegg til hovedtemaene i dekningen av IS er det temakategorien «IS» som 

i all hovedsak står ut, etterfulgt av «lokalsamfunnets rolle» og «USA og verdenssamfunnets 

rolle». At «IS» i seg selv er nevnt i 126 artikler ved siden av hovedtemaet viser at gruppen 

som sådan samt dets medlemmer og ledere er valgt som en viktig bestanddel av dekningen, 

og noe som redaktørene anser som vesentlig for publikum. Dette vises også gjennom 

bildebruken til avisene, der ekstremister figurerer som motiv på 15 prosent av alle bildene 

som ble publisert i forbindelse med artikler om IS. I de fleste avisene blir også ekstremister 

gjengitt som kilder i flere tilfeller enn sivile ofre. Det at lokalsamfunnets - samt USA og 

verdenssamfunnets rolle utgjør en stor andel av andre tema kan også tyde på at avisene 

forsøker å dekke konfliktene fra et bredt perspektiv, ved at de involverte partene blir nevnt. I 

de artiklene der «Norges rolle» er hovedtema består de andre temaene i hovedsak av «IS» og 

«USA og verdenssamfunnets rolle», noe som kan forklares med at USA er Norges 

hovedallierte og vi er også et NATO-land. Som tabell 11 viser, peker artiklene som har 

«sivile ofre» som hovedtema også på «journalister- og hjelpearbeiders risiko» samt «vold og 

brutalitet». 

 

5.1.3 Hvilket fokus får de sivile ofrene?  

Det er viktig å påpeke at denne oppgaven har tatt utgangspunkt i to hendelser hvor sivile ofre 

har vært årsaken til medieoppmerksomheten som fulgte i etterkant. Oppgaven har like fullt 

fokusert på alle de sivile ofrene i tidsperioden, det være seg utenlandske så vel som lokale. I 

artikler der IS har vært omtalt, kan også sivile ofre fra andre land være inkludert - for 
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eksempel i tilfellene hvor FN viser til en rapport over sivile ofre som følge av krig og 

konflikter fra over hele verden.  

 

Tabell 11 tar for seg dekningen av sivile ofre, og viser at når det gjelder IS sine ofre, så 

omfatter 50 prosent av den totale mediedekningen over tidsperioden sivile ofre som følge av 

IS sine herjinger. Det er viktig å påpeke at alle artikler som omtaler sivile ofre i en eller 

annen form, i fokus eller ikke i fokus, er inkludert i denne variabelen. Av 289 artikler om IS 

sine sivile ofre består 68 prosent av disse utenlandske ofre og 26 prosent er lokale ofre. Seks 

prosent av artiklene omtaler både lokale og utenlandske ofre. Den store forskjellen, og det 

økte fokuset på de utenlandske ofrene kan ses i lys av at de vestlige ofrene ble sett på som 

verdige ofre. I og med at oppgaven kun fokuserer på tre uker, er det vanskelig å si noe om 

den totale dekningen viser andre tendenser. Uansett er forskjellen mellom omtalen av sivile 

ofre betydelig, når utenlandske ofre ble omtalt i underkant av tre ganger så mange ganger 

som lokale ofre i et land hvor over 200 000 sivile har blitt drept siden borgerkrigen startet.   

 

Det fremkom ingen utenlandske ofre i dekningen av Boko Haram, dermed var alle de sivile 

ofrene lokale ofre. 96 prosent av totaldekningen av Boko Haram omtaler lokale ofre. Dette er 

et høyt tall, men bærer også preg av at dekningen har lite mangfold og dermed heller ikke gir 

et godt bilde av situasjonen, sett i fra ulike synsvinkler. Funnene i dette og avsnittet over, 

stemmer godt overens med Herman og Chomsky (1988) forestillinger om verdige og 

uverdige ofre. De lokale ofrene er uverdige i mediedekningen av både IS og Boko Haram, da 

de får mye mindre oppmerksomhet enn de verdige – de vestlige. Trekker vi inn Herman og 

Chomsky (ibid.) sin tese om at sivile ofre får mer oppmerksomhet i såkalte «fiendestater», 

fordi de da kan brukes som ledd i en propagandakampanje kan funnene på den ene siden 

støttes, da oppmerksomheten rundt drapene på Foley og Sotloff var betydelig. I følge Friis 

(2015) bidro drapene foran rullende kameraer til å legitimere militær innsats mot Irak og 

Syria. Likevel er det vanskelig å finne troverdig støtte i påstanden da så utrolig mange sivile 

ofre forblir usynlige, og gjennomgår like bestialske handlinger som det de to amerikanerne 

gjorde.  

 

5.1.4 Hvordan fremstilles ofrene til IS og Boko Haram?  

I forrige delkapittel ser vi altså hvilket fokus de sivile ofrene får. Når det gjelder hvordan 

ofrene til IS og Boko Haram blir beskrevet og fremstilt av mediene, så viser tabell 13 for det 
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første at de utenlandske ofrene får flest detaljerte beskrivelser. De fleste beskrivelsene går 

enten under kategorien «helt» eller «human», som bekrefter at de utenlandske ofrene blir 

ansett som viktige. Både Herman og Chomsky (1988) og Entman (1991) gir uttrykk for at jo 

mer detaljrike og utfyllende beskrivelser av ofre er, jo viktigere blir hendelsen sett på. I 

utsagnene om de sivile ofrene til IS og Boko er det til sammen flere lokale ofre enn 

utenlandske som blir beskrevet på en teknisk måte, som dermed gir uttrykk for at disse ofrene 

ikke er så viktige. Basert på dette ble hele 14 utsagn om de lokale ofrene til Boko Haram 

kodet som humane beskrivelser. En kategori med en skalering som kunne fortalt mer om hvor 

detaljerte beskrivelsene hadde vært, kunne her vært nyttig for i større grad å se nyansene. 

Men igjen så er det nødvendig å påpeke den store forskjellen når det gjelder mediedekningen 

av de to gruppene totalt sett. Det mest påfallende når det gjelder artiklene om IS, er at de 

utenlandske ofrene er gjenstand for beskrivelse i 87 prosent av tilfellene, mens de lokale 

ofrene kun utgjør 13 prosent. Som nevnt tidligere kan dette er det vanskelig å påstå at det er 

slik det er, når oppgaven kun ser på tre uker av mediedekningen.   

 

En annen variabel som kan si noe om hvordan de sivile ofrene fremstilles er «bilde». Som 

nevnt i teorikapittelet har også bilder en del å si for tolkningsrammene som er gjeldende. 

Kategorien «andre bilder» og «ingen bilder» utgjør den største prosentandelen til sammen, 

som nok skyldes mange bilder av politikere, og at ingen i tillegg at notiser og en del 

nettartikler ikke bruker bilder. Jeg bet meg merke i sistnevnte, og har vanskelig for å skjønne 

at artiklene i utgangspunktet ble publisert uten bilde på nett. Det kan derimot virke som om 

noen av avisene fjerner bildene før de blir lagret i ATEKST, men dette kan jeg ikke si med 

sikkerhet, utenom at dette kanskje har noe med noe med bilderettigheter å gjøre. Funnene i 

tabell 9 viser at flesteparten av bildene publiseres på nett, noe som sannsynligvis er en 

konsekvens av at det er flest nettartikler med i undersøkelsen. Bilde-variabelen var først og 

fremst ment for å kartlegge hvor ofte avisene brukte det etter hvert ikoniske bildet av en IS-

bøddel og hans fange i oransje fangedrakt. I undersøkelsen kommer det frem at bildet blir 

brukt i totalt  ti prosent i mediedekningen, og majoriteten av disse i nettutgaven til VG og 

aller flest ganger Dagbladet. Stjernene bak tallene i tabell 9 viser også at bildet i stor grad ble 

brukt i flere tilfeller, men da ikke som hovedbilde for artikkelen. Det tabloide formatet, hvor 

dramatikk og sensasjon spiller en stor rolle, kan være noe av grunnen til at bildet blir brukt i 

så stort omfang i løpet av tre uker hos VG og Dagbladet. Det kan virke som bildets dramatikk 

brukes for alt det er verdt for å oppnå klikk. Det er for eksempel påfallende og interessant at 

Aftenposten ikke publiserte bildet av bøddelen og offeret en eneste gang. Til sammenligning 
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utgjør også ti prosent av bildene brukt i dekningen av IS, sivile ofre. Her må det ikke 

glemmes at sivile bilder av Foley, Sotloff og andre utenlandske ofre er en naturlig del av 

denne kategorien, ved siden av bilder av flyktninger og andre sivile ofre til IS. Det er likevel 

en betydelig forskjell i å se på om lag 60 forskjellige bilder med mange ulike motiv, enn å bli 

presentert for det tilnærmede like bildet 60 ganger i løpet av tre uker.  

 

Ser vi bildet i lys av Galtung og Ruges kriterier for utenriksnyheter har bildet og hendelsen 

de bestanddelene det krever – personer fra elitenasjoner, USA, samt personifiseringen og 

oppløpet til en gryende konflikt. Bildet kan unektelig ses på som en provokasjon, og viser 

også IS sin kløktige propaganda- og mediestrategi. Friis (2015) mener som nevnt tidligere at 

bildet ble brukt av amerikanske styresmakter for å legitimere luftangrep mot IS. Til sammen 

utgjorde bildet av bøddelen og offeret samt bilder av sivile ofre en større andel enn bilder av 

ekstremister. Bilder av ekstremister, som i størst grad besto av IS-medlemmer i Syria eller 

Irak, har sammenlignet med bilder av kategorien «sivile ofre» en større prosentandel. Dette 

kan gi en indikasjon på at hendelsen ses på fra flere sider, eller en annen forklaring kan være 

at avisene bidrar til å jobbe opp under konflikten som denne blandingen av bilder gir. Det er 

nettutgavene til VG og Dagbladet, etterfulgt av nettutgaven til Aftenposten som publiserer 

flest bilder av konflikten. I denne sammenhengen må det ikke glemmes at det er disse avisene 

som publiserte flest artikler i løpet av tidsperioden. 

 

Artikler om Boko Haram har på sin side flere publiserte biler av sivile ofre enn ekstremister, 

men andelen består i størst grad av andre bilder eller ingen bilder. Med unntak av Vårt Land, 

som ifølge ATEKST ikke publiserte artikler om Boko Haram i løpet av tidsrommet, 

publiserte alle avisene et fåtall bilder, men kun Aftenposten og VG publiserte bilder av sivile 

ofre. Mangelen på bilder fra nyhetsbyrå stasjonert i Nigeria kan være en forklaring på dette. 

At det trolig ikke eksisterer mange bilder av de kidnappede jentene sier seg selv da de faktisk 

ble ført bort, i tillegg til at mangelen på lokale og utenlandske journalister i området som 

kunne ta bilder og rapportere trolig også manglet.  

 

Hvilket fokus får de sivile ofrene, og hvordan fremstilles de? 

Av den totale dekningen får ofrene et stort fokus i artikler som omtaler IS og Boko Haram 

over tidsperioden på tre uker. I mediedekningen av Boko Haram er fokuset nesten utelukket 

rettet mot sivile ofre, og de blir fremstilt på et humant vis, med enkelte detaljerte 

beskrivelser. Likevel ender de opp med å være relativt usynlige siden totaldekningen er 
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såpass liten, og særlig sammenlignet med avisenes dekning av IS. Som nevnt utgjør sivile 

ofre 50 prosent av totaldekningen av artikler som omhandler IS, men av disse er et stort fokus 

rettet mot få enkeltpersoner, som også er utenlandske ofre. Bildet som jeg har valgt å kalle 

«bøddelen og offeret» vitner også om det store fokuset de utenlandske ofrene får. De blir 

fremstilt som helter og har mange humane beskrivelser, mens derimot de lokale ofrene i 

dekningen av IS i større grad bli beskrevet med et mer teknisk språk. 

 

5.1.5 Fremtredende tolkningsrammer og kilder 

En svakhet ved fremgangsmåten i denne oppgaven kan være at nye rammer ikke blir skapt 

eller at rammer blir oversett. Det er alltid en mulighet for dette, men jeg har etterstrebet å 

bruke rammer som har blitt brukt i tidligere forskning om konflikter og krig, for at resultatet 

skal bli så troverdig som mulig. Kategorien «andre rammer» består av 18 prosent av 

totaldekningen av IS, og i denne kategorien har jeg prøvd å plassere alle artikler som ikke 

fyller kravene for de andre rammekategoriene.  

 

Rammen «militærkonflikt» består av 25 prosent av den totale dekningen av IS, etterfulgt av 

«humanitær» med 24 prosent. Settes disse betraktningene opp mot de mest gjentatte 

hovedtemaene – «USA og verdenssamfunnets rolle» og «sivile ofre» – kan dette gi inntrykk 

av at majoriteten av artikler om «USA og verdenssamfunnets rolle» handlet om militær 

innsats mot IS. Som militær stormakt er USA tydelige på at et angrep mot en av sine 

landsmenn er et angrep på landet. En kvalitativ studie ville med rette kunne gått mer inn i 

dette, men de kvantitative funnene i denne oppgaven gir ikke grunnlag til å uttale seg mer om 

den problematikken. Det at «militærkonflikt»-rammen står så sterkt ut i dekningen får ekstra 

tyngde når innholdsanalysen avdekker at majoriteten av kildene avisene bruker stammer fra 

amerikansk, offisielt hold, spesielt når denne rammen er synlig i artiklene. Det kan dermed 

antas at myndighetene i USA legger føringer for hvordan mediene skal rapportere. Det store 

antallet offisielle kilder vitner om konsensus, som i følge Dimitrova og Strömbäck (2008) 

legger føringer for at journalister lettere blir overbevist om at alt det som blir sagt av 

samtlige, enige offisielle kilder, er sant.  

 

Det ligger i sakens natur at rammen «sivile ofre» og rammen «humanitær» stemmer overens 

med hverandre. Begrepsavklaringen i forkant av innholdsanalysen styrker denne påstanden. 

At både rammene «militærkonflikt» og «humanitær» var så fremtredende og mye brukt gir 
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indikasjoner på at mediedekningen av terrorisme og krig er tematiske, heller enn episodiske 

(Powell, 2001 og Allern, 2015). Med en annen tilnærming for å avdekke rammer enn den jeg 

har brukt, er det ikke umulig at det kunne ha dukket opp flere episodiske tolkningsrammer. 

Allern (2015) mener at mange nyheter består av både episodiske og tematiske elementer. 

Dette kan oppgavens fokus på variablene «andre tema» og «andre tolkningsrammer» være 

med å vise.  

 

Rammen «Ansvar» utgjør seks prosent av dekningen, noe som blant annet kan begrunnes 

med at spesielt Dagbladet og VG fulgte jakten på den britiske gjerningsmannen og bøddelen 

– også kalt Jihad John – tett. «Anti-terror»-rammen utgjør fem prosent av dekningen og i 

denne oppgaven ble rammen i størst grad brukt i forbindelse med artikler som omhandlet en 

stor motdemonstrasjon mot IS og ekstremisme etter VGTV publiserte et 40 minutter langt 

intervju med den norske ekstremisten Ubaydullah Hussain 16. august 2014, hvor Hussain 

uttalte sin støtte til IS og deres metoder - blant annet halshugging. Hadde en ramme med 

samme navn blitt brukt for å undersøke mediedekningen det siste året, hadde med sikkerhet 

rammen innebåret mye større fokus på væpnende anti-terror aksjoner, enn den mer fredelige 

varianten som er presentert i denne oppgaven. Seks prosent av artiklene hadde «nasjonalt 

sikkerhetsproblem» som hovedramme, mens to prosent av artiklene hadde «regionalt 

problem» som hovedramme. Friis (2015) hevder at tolkningsrammen rundt krigen i Syria ble 

forandret fra et regionalt, humanitært problem til et nasjonalt sikkerhetsproblem etter 

halshuggingen av James Foley. Forskjellen på fire prosent mellom de to rammene kan 

indikere at Friis påstand stemmer. En undersøkelse som tidsmessig hadde inkludert 

mediedekningen både før og etter halshuggingen kunne gitt et tydeligere bilde på dette. Fem 

prosent av artiklene har «diagnose» som hovedramme, og navnet alene gir indikasjoner på at 

en grundigere forklaring ligger bak denne rammen, nemlig det å sette en diagnose på hvorfor 

en hendelse er blitt som den er, er det nærliggende å tro at flere av kommentarene, lederne 

eller intervjuene har denne rammen i stedet for nyheter, hvor den objektive rapporteringen 

står i hovedfokus. Dette kan også gi indikasjoner på at dekningen av IS er tematisk.  

 

En annen variabel som også omhandlet rammer, er variabelen «andre rammer». Denne 

variabelen viser hvilke andre rammer i tillegg til de tre mest fremtredende hovedrammene 

som var synlige. Rammene «styresett» og «humanitær» var mest fremtredende i de artiklene 

hvor «militærkonflikt» var hovedramme. Dette kan tolkes som at den militære innsatsen ble 

legitimert med humanitære grunner, støtte til andre parter av konflikten eller 
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samarbeidspartnere var viktig. Rammen «regionalt problem» var også synlig i en betydelig 

andel av artiklene med «militærkonflikt» som hovedramme. Dette indikerer igjen at USA og 

verdenssamfunnet anser konflikten i stor grad som et regionalt problem, som først og fremst 

må bli løst av regionale aktører. Når det gjelder hovedrammen «humanitær» er det rammene 

«medias selvrefleksjon» og «militærkonflikt» som står ut blant andre ramme. «Medias 

selvrefleksjon» kan ses i lys av at det var journalister som ble drept, og «militærkonflikt» kan 

begrunnes med samme forklaring som lenger opp i avsnittet, at de barbariske handlingene 

krever militære reaksjoner. Kategorien «andre» er sammen med de to andre hovedrammene, 

«militærkonflikt» og «humanitær» den kategorien hvor flest artikler ble inkludert i. Rammer 

som «anti-terror», «nasjonalt sikkerhetsproblem», «humanitær» og «ansvar» var synlige i 

disse artiklene. Rammen «nasjonalt sikkerhetsproblem» ville på lik linje med «anti-terror» 

mest sannsynlig hatt et helt annet innhold og fokus i 2015 enn den hadde i 2014, grunnet det 

siste årets mange angrep av IS begått i Europa.  

 

I dekningen av Boko Haram er tolkningsrammen «humanitær» overlegen, og gjeldende i 77 

prosent av alle artiklene. Dette gir indikasjoner på at dekningen er tematisk, men dette kan 

ikke påstås med sikkerhet da metoden ikke gir noe videre innblikk i dekningen. Som nevnt 

tidligere kan dette ses i lys av, og passer godt inn med at hovedtemaet for dekningen var 

«sivile ofre». De andre, og eneste tolkningsrammene som var synlige om Boko Haram var 

«styresett», «ansvar», «diagnose» og «andre rammer». «Styresett» kan forklares med at det er 

den nigerianske styresmakter selv som må få kontroll på ekstremistgruppen, men at USA er 

behjelpelige. «Ansvar» kan ses i lys av at artiklene trolig har fokus på de ansvarlige for 

ugjerningene, Boko Haram. Det at «diagnose»-rammen kun er synlig i Aftenposten kan si 

noe om at avisen har viet mer plass til hendelsen i form av reportasjer og kommentarer som 

utgjør et større og mer meningsbærende format. Under variabelen «andre rammer», ble 

«ansvar»-rammen nevnt i 45 saker hvor «humanitær» sto ut som hovedramme. Som nevnt 

over, kan dette bety at de ansvarlige for hendelsen også blir omtalt. Andre rammer som er 

synlige i artiklene hvor hovedrammen er «humanitær» er blant annet «regionalt problem» og 

«styresett». Til forskjell fra dekningen av IS, blir ingen av artiklene om Boko Haram 

kategorisert under «nasjonalt sikkerhetsproblem». Dermed kan det påstås at den geografiske 

og sosiale avstanden mellom Norge, Nigeria og Boko Haram, som selv identifiserer seg med 

IS, ikke blir ansett som et nasjonalt sikkerhetsproblem av den norske offentligheten. I 

artiklene hvor «ansvar» er hovedrammen, fem artikler totalt, er også rammene «humanitær» 

og «regionalt problem» synlige.   
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5.1.6 Kilder  

Hvis vi ser på artikler publisert om Boko Haram gjennom tidsperioden på tre uker, bruker 

Klassekampen, VG og Dagbladet flest offisielle kilder. Aftenposten på sin side bruker flest 

sivile ofre som kilder i løpet av perioden, mens Dagsavisen refererer til andre  

medier i størst grad. Aftenpostens relativt høye kildeantall av sivile ofre henger trolig 

sammen med at en av deres journalister var i Nigeria rundt tidsperioden for utvelgelse. Dette 

bidrar uansett til en mer nyansert mediedekning, enn når kildene utelukkende består av 

samme gruppe. En fellesnevner for alle avisene er at de i hovedsak referer til nigerianske 

kilder. Både Aftenposten, VG og Dagsavisen bruker noen eksperter som kilder, dette kan 

være positivt for å forstå mer av konflikten og situasjonen, men igjen er dette totalt sett og 

sammenlignet med IS et lavt tall. Det er også vanskelig å si hvordan avisene har brukt 

kildene, om det kun er referert til korte sitat uten videre forklaring, eller lignende. Det må 

også nevnes at myndighetene i Nigeria har fått utrolig mye kritikk, spesielt innad i landet, for 

hvordan de håndterer de håndterer den store faren Boko Haram utgjør. Gruppen er fortsatt 

mest aktiv i de nordlige områdene av Nigeria, og innbyggerne mener der at de statlige 

myndighetene i sør ikke gjør tilstrekkelig for å bekjempe gruppen. Disse forholdene gjør det 

problematisk at majoriteten av kildene de norske avisene bruker stammer fra offisielle kilder i 

Nigeria.  

 

Både Klassekampen, Aftenposten og Dagsavisen bruker i størst grad offisielle kilder i 

mediedekningen av IS, mens VG og Dagbladet i hovedsak bruker andre medier som kilder. 

Vårt Land bruker flest eksperter som kilder, disse primært under andre tolkningsrammer som 

finnes i mediedekningen av IS. Videre viser tabellene som tar for seg kilder at alle avisene i 

størst grad enten bruker offisielle kilder og andre medier som kilder. VG og Dagbladet har 

flest kilder under «humanitær»-rammen, som ikke er unaturlig, når det er denne rammen som 

blir brukt mest. Aftenposten har flest kilder under «militærkonflikt» - det sammen gjelder for 

Klassekampen og Dagsavisen. Ved siden av å vise at rammen blir brukt mye i dekningen, kan 

dette også belyse at avisene ønsker bredde i dekningen i form av flere kilder. Det er positivt 

md  Vårt Land har på sin side flest kilder under rammen «anti-terrorisme», noe som indikerer 

de har viet saker rundt dette mye oppmerksomhet. Som kjent så ble mange artikler som 

handlet om hvordan norske muslimer ønsker å bekjempe terrorisme og radikalisme 

kategorisert under denne rammen. Hadde undersøkelsen av IS skjedd på et annet tidspunkt, 
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ville trolig anti-terrorisme-rammen sett annerledes ut, og i større grad rettet fokus mot 

væpnede aksjoner mot påståtte terrorister.  

 

At det er offisielle kilder som i stor grad går igjen i mediedekningen gir indikasjoner på at det 

i stor grad er disse som er med på å påvirke hva avisene skal skrive om, og hvilke 

tolkningsrammer som blir gjeldende. Dette kan for eksempel vises i at ved siden av 

«humanitær»-rammen, så inneholder majoriteten av artiklene elementer, som for eksempel 

offisielle kilder som uttaler seg om hvordan verdenssamfunnet bør reagere på en hendelse, 

under militærkonflikt-rammen. Herman og Chomsky (1988) ønsker seg en bredere dekning, 

og innholdsanalysen viser at avisene har en god blanding av kilder, selv om enkelte 

kildekategorier står særlig ut. I en tid hvor avisene stadig kutter i bemanningen, kan det store 

antallet offisielle kilder samt bruk av andre medier som kilder være en årsak til dette – at 

journalistene ikke har tid til annet enn å publisere pressemeldinger og følge med på de 

mediene som har ressurser nok til å lage egne nyheter og ikke minst dekke utenrikssaker. I 

åpne og transparente samfunn som Norge, Europa og USA virker det som pressen legger sin 

lit til at det offisielle kilder rapporterer om er sant. Herman og Chomsky (ibid.) påpeker også 

at ikke-offisielle kilder har fått større legitimitet med tiden, noe et relativt variert kildegalleri 

kan være med på å illustrere.  

 

Dagsavisen, Aftenposten og Vårt Land bruker flest norske kilder, mens Klassekampen, VG 

og Dagbladet bruker flest amerikanske kilder. Dagbladet og VG har deretter flest kilder fra 

andre NATO-land, etterfulgt av norske kilder. Alle avisene referer til kilder fra Midtøsten 

gjennomsnittlig i overkant av ti prosent. Tallet kunne vært høyere, men også lavere, og tallet 

kan ha noe med at det ikke alltid er like lett å verifisere kilder fra Midtøsten. Det høye tallet 

amerikanske kilder kombinert med offisielle kilder gjør at det kan trekkes slutninger at 

mange av de offisielle kildene kan stamme fra USA. Når kildene i stor grad har makten av 

det som blir skrevet i mediene, viser undersøkelsen at det er de offisielle kildene fra USA 

som legger føringer for de tolkningsrammene som blir gjeldene.  

Uten journalister som bor og arbeider i nærområdene, gjør dette det enda mer utfordrende.. I 

neste omgang kan dette bety at vi adopterer amerikanske myndigheters syn på tingenes 

tilstand, og som allierte føyer vi oss etter standpunktene til de offisielle kildene. På denne 

måten kan de norske avisene adoptere tolkningsrammer som er gjeldende i USA, til Norge. 

Og makten som ligger bak dette, i form av å fremvise politisk konsensus som har lett for å 

smitte over på befolkningen, er essensen i tolkningsrammers funksjon. Hvorvidt Norge for 
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eksempel skal bidra med militær assistanse for å nedkjempe IS, kan mediene være med å 

påvirke ved hjelp av kildevalg og hvilke tolkningsrammer de bruker.  

 

Hvilke tolkningsrammer og kilder er fremtredende i dekningen av gruppene? 

Jeg utelukker rammekategorien «andre rammer» i dette svaret, fordi det ikke gir et spesifikt 

svar. Totalt sett så er «humanitær» den mest fremtredende tolkningsrammen for både Boko 

Haram og IS. Svaret er ikke så unaturlig med tanke på hendelsene som var gjeldende i 

tidsrommet for datamaterialet. «Militærkonflikt» og «anti-terror» er de andre rammene som 

er fremtredende, men kun i avisenes dekning av IS. Dette viser at gruppen og hendelsen, i 

form av halshuggingene, har høyere prioritet hos avisene og blir belyst fra flere sider enn kun 

én side, som bruken av hovedsakelig «humanitær»-rammen i avisenes dekning av Boko 

Haram kan vise. Kildene som er mest fremtredende stammer fra offisielt hold, etterfulgt av 

andre medier. Totalt sett så stammer flest fra enten USA, andre NATO-land eller Norge – i 

synkende rekkefølge. Det er ikke så unaturlig når de utenlandske ofrene som stod i fokus var 

amerikanere og gjerningsmannen trolig brite. I avisenes dekning av Boko Haram er kildene 

primært nigerianske, noe som kan være et tegn på avisene ikke har prioritert saken.  

 

5.1.7 Krigen mot terror  

Et av spørsmålene jeg ønsket svar på var om tolkningsrammen «krigen mot terror» kan ses i 

sammenheng med avisenes mediedekning av IS og Boko Haram. I dekningen av Boko 

Haram var rammen aldri synlig, hverken som hovedramme eller blant andre rammer. Når det 

gjelder avisenes dekning av IS i løpet av tre uker var rammen aldri synlig som hovedramme, 

men som tabell 15 viser, dukket den opp i 15 artikler blant andre rammer. Jeg tør påstå at 

utrykket «krigen mot terror» aldri eksplisitt ble brukt av hverken journalister eller kilder, 

derimot ble utrykket «kampen mot terror» og lignende vendinger brukt. En forklaring på 

dette kan være den Nagar (2010) lanserer, nemlig at rammen ikke brukes mer enn nødvendig 

av elitemedier fordi disse ønsker å være så nøytrale og objektive som mulig i sin dekning.  

 Som jeg så vidt nevner i innledningen, hadde tolkningsrammen med sikkerhet blitt mer brukt 

hvis den utvalgte tidsperioden hadde vært i etterkant av det økende antallet terrorangrep 

innen Europas grenser de siste årene. Det ville også vært interessant å se om «krigen mot 

terror» ville blitt brukt av norske medier om Boko Haram, hvis tidsperioden hadde strukket 

seg over lengre tid. Hvis ikke kan det argumenteres for at det er Vestens kamp mot den 

terroren som rammer oss det fokuseres på i mediene, og ikke at det kjempes en kamp mot 
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terror i verden generelt, noe utrykket isolert sett gir indikasjoner på at det skal gjøre. På lik 

linje med Herman og Chomskys (1988) filter om «antikommunisme», er det likevel riktig å 

påpeke at mediedekningen om terrorisme er motsetningsfylt og alle syn som er imot 

terrorisme blir ansett som legitime. Dette er også de aller fleste enige i, men i arbeidet med å 

bekjempe terrorisme bør en av medienes oppgaver være å undersøke eventuelle skjulte 

motiver bak en slik ramme.  

 

Kan krigen mot terror-rammen ses i sammenheng med mediedekningen av gruppene?  

Med bakgrunn i funnene som ble presentert i analysekapittelet, kan ikke «krigen mot terror»-

rammen ses i direkte sammenheng med mediedekningen av IS og Boko Haram i den gitte 

tidsperioden, selv om rammen er synlig til en viss grad. Med dette i tankene ville svaret på 

spørsmålet kunne bli helt annerledes hvis en kvalitativ metode hadde blitt brukt, eller at 

tidsperioden ville vært en annen.  

 

5.1.8 Oppsummering 

Ut i fra spørsmålene som jeg har svart på i avsnittene over står en kortfattet oppsummering av 

hovedproblemstillingen igjen:  

 

Hvordan dekker norske medier ekstremistgruppene IS og Boko Haram?  

 

De seks norske avisene dekker ekstremistgruppene svært forskjellig. Hovedtrekkene og –

forskjellene går ut på at IS får en mye bredere og mer allsidig dekning enn Boko Haram. 

Dette ser vi i form av funnene i innholdsanalyse, hvor det er mer varierende bruk av sjanger, 

tema, tolkningsrammer og kilder i avisenes dekning av IS fremfor Boko Haram som i større 

grad fremstilles fra et mer ensidig perspektiv. Artiklene om Boko Haram fokuserer kun på 

lokale ofre. Dette kan nok forklares med at det ikke ble rapportert om utenlandske ofre 

innenfor tidsperioden, noe det derimot ble gjort i rapporteringen av IS. Undersøkelsene viser 

at de lokale ofrene til IS kom veldig i skyggen i mediedekningen under tidsperioden, mens de 

utenlandske ofrene fikk mye fokus i form av heltebeskrivelser i mediene, oppmerksomhet 

rundt sin farlige jobb og vi ble godt kjent med hvordan de så ut og skjebnen de led i form av 

omfattende bildebruk av bildet «bøddelen og offeret».  
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Avslutning 

Undersøkelsen som er gjort i denne masteroppgaven har kommet frem til at to like ekstreme, 

radikaliserte grupper får veldig ulik mediedekning av seks norske aviser over en tidsperiode 

på tre uker hver. Den ene gruppen holder til i geografisk nærere avstand til oss, har et 

velfungerende medie- og propagandasenter, og består til dels av kunnskapsrike mennesker fra 

Europa og Vesten. Tar vi utgangspunkt i nyhetskriteriene, utgjør alle disse faktorene at IS får 

en større og bredere dekning i norske aviser. Funnene i den kvantitative undersøkelsen viser 

at dette stemmer, for dekningen inneholder et bredt utvalg av forskjellige temaer, og artiklene 

er fremhevet i ulike tolkningsrammer mange ulike kilder som gjør det lettere å forstå 

hendelsen. Både temaer og tolkningsrammer er med på å belyse gruppen og halshuggingen 

av to amerikanske journalister  fra flere sider. Den virkelige skjevheten i dekningen mellom 

IS og Boko Haram oppstår når to utenlandske ofre, får over dobbelt så stor mediedekning enn 

lokale ofre i Syria, og flere hundre prosent større dekning enn 273 barn som ble kidnappet av 

voldelige ekstremister mens de sov på internatskolen de gikk på. Beskrivelsene av jentene og 

andre ofre uteblir ikke, men de er få. Det er en grunn til at de kun har blitt omtalt som 

skolejenter gjennom denne oppgaven. Avisene presenterer kidnappingen og de sivile ofrene 

med få temaer og enda færre tolkningsrammer og kilder.  Dette gjør at det er vanskelig å 

forstå noe mer av hendelsen som sådan, trusselen Boko Haram utgjør i Nigeria og andre 

omkringliggende land, og ikke minst mangler det forklaringer i pressen for hvorfor gruppen 

har fått vokse til den posisjonen de er i, i dag.  

 

Denne oppgaven har fokusert på to hendelser som begge involverte sivile ofre, og selv om 

det ikke i stor grad kan generaliseres ut i fra forskning gjort på tre ukers mediedekning, er det 

ikke en ukjent sak at noen hendelser får mer oppmerksomhet enn andre. De synlige sakene 

involverer i stor grad nyhetsverdier som identifikasjon og sensasjon, men det bør være 

innenfor rekkevidde for mediene å balansere i større grad mellom forskjellig bruk av kilder 

og fokus på ulike hendelser.  

 

5.1.9  Styrker og svakheter 

På den ene siden mener jeg at det er en styrke at jeg har sett på to ekstremistgrupper, som 

deler både likheter og ulikheter. De deler en felles voldelig, ideologi og utfører hver for seg 

tidvis meget barbariske handlinger. De er derimot veldig forskjellig når det kommer til 

størrelse, utstyr og økonomiske midler, medlemmenes bakgrunn og kunnskapsnivå, og ikke 
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minst påvirkningskraft og evne til å sette politisk dagsorden. Her er IS overlegen Boko 

Haram. I tillegg er IS nærere både geografisk og sosialt, som deres terrorhandlinger i Europa 

utført av europeiske statsborgere den siste tiden, er et bevis på. Siden IS utgjør en trussel for 

Norges sikkerhet, er det ikke unaturlig at de får mye mer medieoppmerksomhet. Personlig 

opptar den umiddelbare trusselen mediene statuerer at IS er,  meg mer enn det Boko Haram 

gjør. Det har derfor av og til vært utfordrende å holde igjen på alle de  interessante funnene 

om IS, når utvalget til Boko Haram var ganske lite. Jeg har etter beste evne forsøkt å forholde 

meg objektiv overfor materialet, og selv om jeg av og til har tenkt at jeg heller kun skulle ha 

fokusert på IS, mener jeg at det er en styrke for oppgaven at funnene kan sammenlignes med 

hverandre. Dessuten var noe av motivasjonen med å inkludere en gruppe som ligger så langt 

fra Norge, at jeg mener at fokus og oppmerksomhet mot det som skjer i andre hjørner av den 

globale verdenen vi er del av er en viktig del av å øke kunnskapsnivået og den kulturelle 

forståelsen av andre enn våre egne samfunn.  

 

Med utgangspunkt i problemstillingen mener jeg at en kvantitativ innholdsanalyse fungerte 

godt som metode for denne oppgaven. Det er likevel helt på sin plass å belyse at 

metodetriangulering ofte blir anbefalt, og denne oppgaven kunne eksempelvis blitt styrket av 

å se mer kvalitativt på enkelte av artiklene. En diskursanalyse ville kunne fungert til dette 

formålet, da for eksempel med utgangspunkt i hvordan Fairclough (2006, s. 144) ser på «den 

globale krigen mot terror» som en diskurs. Jeg valgte dessuten å ha en deduktiv tilnærming til 

å undersøke de gjeldende tolkningsrammene, men kunne også ha valgt en induktiv 

tilnærming inspirert av for eksempel hvordan Hjarvard og Nørgaard (2014) eller Ihlen (2007) 

går frem for å utføre en rammeanalyse. Kvalitative intervjuer med nyhetsredaktører eller 

journalister sett i forbindelse med funnene av den kvantitative analysen kunne også vært med 

på å tilføye oppgaven mer dybde. En tilnærming hvor intervjuer blir utført først, for å legge 

grunnlaget for en kvantitativ innholdsanalyse er heller ikke uvanlig, og det kunne trolig gitt 

spennende føringer for hva journalister selv ønsker mer innsikt i når det gjelder sitt fagfelt.  

 

5.1.10  Forslag til videre forskning 

At internasjonal terror er aktuelt hersker det dessverre ingen tvil om, og spesielt i de siste 

månedene av arbeidet med denne oppgaven skjedde det fryktelig mye i verdenspolitikken 

omkring Syria-krigen. Russland meldte seg inn i Syria-krigen og kjemper side om side med 

Syrias president Bashar al-Assad mot IS - USA sin koalisjon derimot bomber IS fra luften i 
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tillegg til å støtte kurdere og andre opposisjonsgrupper på bakken med våpen, utstyr og 

opplæring mot Assad. Et stort antall syriske flyktninger har søkt tilflukt i Europa. Det 

russiske charterflyet som ble sprengt i luften av en bombe plantet av IS-sympatisører og 

terrorangrepene som rammet Paris 13. november utgjør de mest omtalte hendelsene den siste 

tiden. Hendelsene har ført til et samhold, og felles fiende, blant verdens mektigste stater, 

inkludert Kina. Mediene gir inntrykk av at krigen mot terrorisme er tilbake for fullt. I tillegg 

kan det nevnes at også en nordmann er drept av IS etter å ha sittet i fangenskap og blitt 

torturert i lengre tid.  Alt dette har ikke hatt en konkret innvirkning på oppgaven, men det 

kunne vært interessant å gjøre tilsvarende analyse med for eksempel hendelsene i Beirut og 

Paris, eller det russiske charterflyet, som bakteppe. Her ville spesielt rammen «nasjonalt 

sikkerhetsproblem» være interessant.  

 

Strömbäck og Dimitrova (2005, s. 400) påpeker at det mangler komparative studier av 

hvordan ulike lands medier dekker krig. I startfasen var jeg innstilt på å gjøre en komparativ 

studie av norske og nigerianske dekning av IS og Boko Haram. Jeg var i kontakt med både 

den tidligere og nåværende NRK korrespondenten i Nigeria, Tomm Kristiansen og Christine 

Præsttun som velvillig svarte på mine spørsmål og hjalp meg å forstå mer av det nigerianske 

medielandskapet. Præsttun satte meg også i kontakt med Norges ambassadør til Nigeria, Rolf 

Ree, som ga innspill om hvilke nigerianske aviser jeg burde inkludere. Dessverre måtte jeg 

innse oppgavens begrensninger da de afrikanske nettavisene ikke hadde tilfredsstillende nok 

databaser med artikler fra tidligere måneder og år. Jeg klarte heller ikke å finne ut hvorvidt 

det fantes en nigeriansk avisdatabase tilnærmet lik ATEKST. Når det er sagt er jeg ikke i tvil 

om at med flere ressurser så ville en slik komparativ studie utmerket kunne la seg utføre. Jeg 

ble inspirert av de forundersøkelsene jeg gjorde om nigerianske medier, og landet har blant 

annet mange nettaviser med høy troverdighet.   

 

.  
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Vedlegg / Appendiks 

Vedlegg 1: 

Kodebok for innholdsanalysen 

Variabel 1: AVIS  

Kategori 

Dagbladet  

VG 

Aftenposten 

Vårt Land 

Klassekampen 

Dagsavisen  

 

 

Variabel 2: SJANGER 

 

Kategori Forklaring 

Nyhet En nyhetsartikkel kan variere i lengde, men er alltid 

bygd opp av overskrift, ingress og brødtekst  

Reportasje En reportasje er mer beskrivende og skildrende enn 

en nyhet og bærer preg av at journalisten har vært 

tilstede og observert  

Feature I en feature er journalistens nærvær og opplevelse 

av en hendelse tilstede i artikkelen 

Leder Lederartikkelen belyser hva avisens ståsted er i 

forskjellige saker samt hva avisen anser som viktig 

og riktig i samfunnsspørsmål 

Kommentar En kommentar er en analyse av en hendelse utført 

av en redaksjonell medarbeider eller gjerne en fast 

gjestekommentator 

Intervju Et intervju er en artikkel basert på spørsmål fra en 

journalist som en eller flere utenforstående, gjerne 

eksperter eller aktuelle personer besvarer  

Notis  En liten nyhetsartikkel som består av kun overskrift 

og en til to avsnitt. En notis er som oftest plassert 

ytterst på sidene av avisen  
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Variabel 3: TEMA  

 
Kategori Forklaring  

Sivile ofre Saker som omhandler enten sivile ofre, enten de er lokale er 

utenlandske  

Boko Haram  Saker som omhandler gruppen eller gruppens medlemmer  

Den Islamske Staten (IS) Saker som omhandler gruppen eller gruppens medlemmer  

USA/verdenssamfunnets rolle  

 

Saker som omhandler USA eller verdenssamfunnets 

(inkludert NATO) rolle i konfliktene 

Lokalsamfunnets rolle Saker som omhandler rollen til Irak, Syria og Nigeria samt 

andre land i Midt-Østen og Vest-Afrika – så vel 

styresmakter, militære og sivilbefolkningen  

Norges rolle Saker som omhandler Norges rolle i konfliktene, enten det 

gjelder politiske eller militære tiltak. Saker om norske 

muslimers reaksjoner hører også til her.  

Brutalitet og vold Saker som omhandler ekstremistgruppens voldelige og 

brutale metoder  

Fremmedkrigere Saker som omhandler nordmenn som reiser til utlandet for å 

slutte seg til og kjempe for ekstremistgrupper 

Opprørere  Saker som omhandler andre opprørsgrupper eller 

medlemmer av disse, men blir ikke ansett som terrorister. 

Kurdere går under denne kategorien, det samme gjør andre 

opprørere som ikke er med i IS eller Boko Haram  

Journalisters og hjelpearbeiders 

risiko 

 

Saker som fokuserer på den økte risikoen journalister og 

hjelpearbeidere opplever i konfliktområder 

Andre tema Andre tema  

 

Variabel 4: ANDRE TEMA  

Like kategorier som under variabel 3.  

 

Variabel 5: SIVILE OFRE 

 
Kategori Forklaring 

Lokale ofre Ofre som bor i konfliktområdet og er enten drevet 

på flukt, kidnappet eller drept som følge av krig, 

ekstremistgrupper, opprørsgrupper eller militære 

styrker 

Utenlandske ofre Ofre som ikke bor eller stammer fra landet de er 

drept i, eller må rømme fra. Herunder også ofre fra 

såkalte vestlige land 
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Variabel 6: BESKRIVELSE AV SIVILE OFRE  

 

Kategori Forklaring  

Helt Utsagn som «Han ofret livet sitt for å vise verden 

lidelsene i Syria», «Han ble tatt som gissel for 

nesten to år siden i Syria, og rapporterte derfra som 

en modig journalist» eller «[…] han ga sitt liv så 

leserne skulle ha tilgang på informasjon fra noen av 

de farligste stedene i verden». 

Humane beskrivelser Inkludere detaljerte beskrivelser av ofrene.  Navn, 

familieforhold, privatliv, positive egenskaper 

inkludert medmenneskelighet, er inkludert. Navnet 

på kategorien er inspirert av Entman (1991), og 

kategoriens innhold er inspirert av både Entman 

(1991) og Herman og Chomsky (1988) – basert på 

hvordan ofre fremstilles på ulike måter 

Tekniske beskrivelser Ofrene beskrives på teknisk vis, som vil si i form av 

tall, eller overflatiske og uspesifiserte og lite 

detaljrike beskrivelser. Navnet på kategorien er 

inspirert av Entman (1991), som gjør forskjell på 

hvordan ofre fremstilles eller beskrives basert på 

humane eller tekniske beskrivelser.   

Andre beskrivelser Andre beskrivelser enn de nevnte kategoriene. 

 

 

Variabel 7: BILDE 

Kategori Forklaringer 

IS-bøddel og gisse/offer Bilde av IS-soldat og gissel i oransje fangedrakt 

Sivile ofre Bilder som viser sivile ofre  

Ekstremister Bilder som viser medlemmer eller ledere av enten 

IS eller Boko Haram  

Andre Andre bilder  

 

Variabel 8: TOLKNINGSRAMMER  

 

 
Forsker/forskere Tolkningsra

mme 

Innhold Kommentar 

Dimitrova og 

Strömbäck (2005, 

s. 406) 

Ansvar Rammen vektlegger på 

parten eller personen som er 

ansvarlig for hendelsen 

(Dimitrova og Strömbäck, 

ibid.)  

Det er trolig artikler om 

både IS og Boko Haram 

isolert sett  

Dimitrova og 

Strömbäck (ibid.) 

Diagnose  Rammen dekker en bredere 

diskusjon om hva som 

forårsaket hendelsen 

(Dimitrova og Strömbäck, 

Mer utdypende artikler som 

går tilbake i tid, de 

regjerende styresmaktene 

både i Syria og Irak så vel 
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ibid.)      som i Nigeria og det 

internasjonale samfunnet  

Dimitrova og 

Strömbäck (ibid.) 

Prognose Rammen dekker en bredere 

diskusjon om de mulige 

konsekvensene av hendelsen 

(Dimitrova og Strömbäck, 

ibid.) 

Konsekvenser av 

halshuggingen og 

kidnappingene 

Dimitrova og 

Strömbäck (ibid.) 

Medias 

selvrefleksjon  

Vektlegger medias og 

journalisters rolle og 

involvering i krigen 

(Dimitrova og Strömbäck, 

ibid.) 

Artikler som vektlegger 

journalisters rolle i 

konfliktområder, siden både 

Foley og Sotloff døde  

Dimitrova og 

Strömbäck (ibid.) 

Anti-krig Fokus på ødeleggelsene 

krigen har forårsaket. Dette 

inkluderer uttalelser om 

ettervirkningene av 

bombingen og det totale 

skadeomfanget og antall 

ofrene for dette (Dimitrova 

og Strömbäck, ibid.)  

Dette vil trolig omhandle 

hovedsakelig IS og deres 

ødeleggelse av alt som ikke 

har med islam og dets 

kultur å gjøre. 

Oversiktsartikler om 

krigens totale skadeomfang 

i tillegg til notiser som bare 

nevner et antall drepte i for 

eksempel et 

selvmordsangrep vil gå 

under anti-krig rammen.   

Dimitrova og 

Strömbäck (2005, 

s. 406), Jasperson 

og El-Kikhia 

(2003, s. 116 ) 

Militærkonflikt Rammen vektlegger den 

militære konflikten eller en 

militæraksjon og fokuserer 

på tropper, utstyr osv. både 

internasjonal og lokale 

militære bidrag går under 

denne rammen (Dimitrova og 

Strömbäck, 2005, s. 406). 

Rammen beskriver 

militærstrategien fra de 

involverte partene med 

spesielt fokus på teknologi 

(Jasperson og El-Kikhia, 

2003, s. 116)  

Artikler som går under 

denne rammen omhandler 

internasjonal og norsk 

militærinnsats enten i Irak, 

Syria eller Irak  

Jasperson og El-

Kikhia (2003, s. 

116 ) 

Styresett Rammen gaper over 

nyhetsrammer som handler 

om støtte for regjeringen, 

styresmakter eller politiske 

ledere i de involverte landene 

Jasperson og El-Kikhia 

(ibid.) Rammen overgriper 

også støtte eller kritikk mot 

politiske ledere. Der 

nasjonale ledere forenes i en 

avtale som omhandler en 

potensiell ekstern trussel mot 

landet støtter som oftest 

landets medier opp under 

dette og skaper positive 

rammer (ibid., s. 117) 

Artikler som viser et bilde 

som støtter koalisjonen mot 

IS, eller er støttende til 

enten Johnatan eller Assad 

Jasperson og El-

Kikhia (2003, s. 

Humanitær 

( inkluderer 

Menneskelige 

Rammen inkluderer bilder av 

konfliktens ofre, særlig 

lidelsene og skadene 

forårsaket av krigen 

(Jasperson og El-Kikhia, 

Artikler om sivile ofre – 

kidnappede ofre, gisler, 

lokale eller vestlige ofre.  
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116) interesse og  

Sivile ofre) 

ibid.). Humanitærrammen 

inkluderer også Menneskelig 

interesser-rammen som 

vektlegger menneskene i 

hendelsen og kan ha «myke 

nyheter» fokus på den 

vanskelige situasjonen de 

involverte partene er i 

(Dimitrova og Strömbäck, 

2005, s.116). Nohrstedt og 

Ottosen (2014) inkluderte 

rammen Sivile ofre da de så 

på hvilke rammer som var 

mest representative i 

svenske, norske og 

amerikanske aviser dekning 

av bruk av droner (s.174) 

Nohrstedt og 

Ottosen (2014, s. 

174) 

Krigen mot 

terror 

Nohrstedt og Ottosen gir 

ingen nærmere instruks for 

hvordan rammen er avdekket  

Artikler må spesifikt 

omhandle krigen mot terror. 

STØRE, OBAMA 

Friis (2015, s. 736) Regionalt, 

humanitært 

problem 

I følge Friis (2015) spilte 

halshuggings-videoene en 

sentral rolle for at rammene 

rundt IS skiftet fra et regional 

og humanitært problem til en 

direkte og forestående trussel 

som potensielt kunne spre 

seg til resten av det 

internasjonale samfunnet og 

ramme oss direkte (s. 736)  

Der hovedfokuset ligger på 

problemer i regionen, og 

der ikke en større dimensjon 

eller potensiell fare for det 

internasjonale samfunnet 

spiller inn 

Friis (ibid.) Nasjonalt 

sikkerhets-

problem   

Friis (2015) mener at 

videoene har spilt en viktig 

rolle i at rammene rundt 

konflikten i Irak og Syria har 

skiftet fra en humanitær krise 

som krever humanitær 

respons til et nasjonalt 

sikkerhetsproblem som 

krever en militær reaksjon og 

forsterket innsats når det 

gjelder terrorforkjempelse (s. 

745) 

Konflikten trekkes ut av 

regionen og peker på 

potensielle fare og 

sikkerhetsproblemer for 

nasjonalstater. Så vel som 

nabostater av 

konfliktlandene. Som 

vestlige land inkludert 

Norge. Dette handler i 

størst grad om de mange 

europeiske 

fremmedkrigerne som har 

reist ut og nasjonalstater 

frykter konsekvensene av 

dette når de kommer tilbake 

 Anti-terrorisme   På grunnlag av Obamas 

linje samt norske 

styresmakter er det mer 

sannsynlig at anti-

terrorisme er er ramme  

 Andre rammer    

 

 

Variabel 9: ANDRE TOLKNINGSRAMMER  
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Like kategorier som under variabel 8.  

 

 

 

Variabel 3: KILDE 

Kategori Forklaring  

Ekspertkilde Forskere, akademikere, tidligere samfunnstopper 

Politiker Enkeltstående politiker, på lavt eller høyt nivå. En 

stortingspolitiker eller statsleder.  

Offisiell kilde Styresmakter, departementer, delstater, regjering, så 

vel norske som internasjonale 

Nyhetsbyrå  Norske og internasjonale nyhetsbyrå som NTB, 

AFP, Reuters og lignende.  

Organisasjon  Humanitære organisasjoner, eller andre ikke-statlige 

organisasjoner. Overnasjonale organ som FN og 

NATO.  

Andre medier  Herunder andre journalister/korrespondenter, aviser, 

nettsider eller radio- og tv-kanaler. 

Opprørere Opprørere som kjemper i mot gruppene. Kurdere for 

eksempel. Basert på hvordan avisene har nevnt  

Ekstremist Medlemmer av ekstremistgruppene IS eller Boko 

Haram. Eller sympatisører av disse eller andre 

terrorgrupper.  

Sivile ofre Sivile ofre som følge av konflikten. 

Pårørende Pårørende av sivile ofre. 

Andre  Andre kilder  

 

Variabel 4: KILDENS NASJONALITET  

 
Kategori Forklaring 

Norsk  Kilden er norsk statsborger, bor eller jobber til eller 

for Norge 

Amerikansk  Kilden er amerikansk statsborger, bor eller jobber til 

eller for USA 

Andre NATO-land Andre europeiske og nord-amerikanske land som er 

med i alliansen 

Nigeriansk  Kilder som stammer fra Nigeria 

Midtøsten  Kilder som stammer fra land som Irak, Syria, Egypt, 

Israel, Saudi-Arabia, Forente arabiske emirater, Iran 

og Tyrkia (Store Norske Leksikon, 2013) 

Andre afrikanske land  Andre land i Afrika  

Andre  Andre nasjonaliteter, nyhetsbyrå og overnasjonale 

organisasjoner går under denne kategorien, med 

mindre det utdypes spesifikt hvilket land/område  

 

 


